
T. C.
KALKINMA BAKANLIĞI

KALKINMA PLANI
ON BİRİNCİ

(2019-2023)

ANKARA 2018

Ö Z E L  İ H T İ S A S  K O M İ S YO N U  R A P OR U

U
LA

ȘTIR
M

A
 - Ö

İK
 R

A
PO

R
U

ULAŞTIRMA

   

 

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI      

KALKINMA BAKANLIĞI YAYINLARI BEDELSİZDİR, SATILAMAZ.

.
Ankara 2018

Necatibey Cad. No: 110/A  06100 Yücetepe - ANKARA 
Tel: +90 (312) 294 50 00   Faks: +90 (312) 294 69 77



T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI
(2019-2023)

ULAŞTIRMA

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ANKARA 2018



Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.
Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının
iznini gerektirmez.

YAYIN NO: KB: 3037- ÖİK: 819

Bu yayın 500 adet basılmıştır.



i 

İÇİNDEKİLER 

 

TABLO LİSTESİ…………………………………………………………………………….iii 

ŞEKİL LİSTESİ……………………………………………………………………………...iv 

KISALTMALAR……………………………………………………………………………..v 

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ………………………………vii 

YÖNETİCİ ÖZETİ…………………………………………………………………………..xi 

1. GİRİŞ ..................................................................................................................................... 1 

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ ............................................................................................ 4 

    2.1. Dünyada Genel Durum .................................................................................................... 4 

    2.2. Dünyadan ve Ülkemizden Başarılı Uygulama Örnekleri .............................................. 13 

    2.3. Türkiye’de Geçmişe Dönük Değerlendirme ve Çıkarılan Dersler ................................ 19 

    2.4. Onuncu Plan Döneminin Değerlendirilmesi ................................................................. 22 

    2.5. Uluslararası Mukayeseli Olarak Türkiye İçin Temel Göstergeler, Güçlü Yönler, 

Sorunlar, Darboğazlar, Fırsatlar ............................................................................................... 28 

    2.6. Uluslararası Yükümlülükler .......................................................................................... 33 

3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞME EĞİLİMLERİ ...................................... 41 

    3.1. Dünyadaki Gelişme Eğilimleri ...................................................................................... 41 

    3.2. Türkiye’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel Yansımaları .............. 46 

4. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ ..................................................................................... 54 

    4.1. Uzun Vadeli Hedefler .................................................................................................... 54 

    4.2. On Birinci Plan Hedefleri, Hedeflere Dönük Temel Amaçlar ve Politikalar ................ 57 

         4.2.1. Demiryolu Sektörünün 2023 Yılı Hedef ve Politikaları........................................ 60 

         4.2.2. Denizyolu Sektörünün 2023 Yılı Hedef ve Politikaları ........................................ 61 

         4.2.3. Havayolu Sektörünün 2023 Yılı Hedef ve Politikaları ......................................... 65 

         4.2.4. Karayolu Sektörünün 2023 Yılı Hedef ve Politikaları .......................................... 68 

         4.2.5. Kentiçi Ulaşım Sektörünün 2023 Yılı Hedef ve Politikaları ................................. 70 

    4.3. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri ...................... 72 

         4.3.1. Demiryolu Sektörü İçin Temel Hedef ve Politikalara Dönük Eylemler ............... 73 

         4.3.2. Denizyolu Sektörü İçin Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ................ 75 

         4.3.3. Havayolu Sektörü İçin Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ................. 76 

         4.3.4. Karayolu Sektörü İçin Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler .................. 77 



ii 

 

         4.3.5. Kentiçi Ulaşım Sektörü İçin Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ........ 78 

    4.4. Mevzuat Düzenlemeleri ve Kurumsal Düzenlemeler ................................................... 80 

    4.5. Ulaştırma Verileri ile İlgili Değerlendirmeler ............................................................... 87 

    4.6. Önemli Projeler ............................................................................................................. 89 

    4.7. Mali Yükü ve Finansmanı ............................................................................................. 90 

    4.8. Plan Hedef, Amaç ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle İlişkisi ve 

Uyumu ...................................................................................................................................... 92 

5. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME ..................................................................... 95 

KAYNAKLAR ........................................................................................................................ 99 



iii 

 

TABLO LİSTESİ 

Tablo 2.1. Türkiye, AB-28 ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin ve Rusya için 

yolcu taşımacılığındaki türel dağılım oranları (2015, %) .......................................................... 5 

Tablo 2.2. Türkiye, AB-28 ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin ve Rusya için 

yük taşımacılığındaki türel dağılım oranları (2015, %) ............................................................. 6 

Tablo 2.3. OECD’nin yük taşımacılığı talebi ile ilgili öngörüleri (milyar ton-km) ................. 11 

Tablo 2.4. Taşımacılığın yıllara ve sektörlere göre dağılımı (%) ............................................ 20 

Tablo 2.5. Onuncu Kalkınma Planı politikaları içerisinde tamamen gerçekleştirilenler ......... 25 

Tablo 2.6. Onuncu Kalkınma Planı politikaları içerisinde kısmen gerçekleştirilenler ............ 26 

Tablo 2.7. Onuncu Kalkınma Planı politikaları içerisinde gerçekleştirilemeyenler ................ 27 

Tablo 2.8. Kentiçi Ulaşım GZFT analizi .................................................................................. 28 

Tablo 2.9. Havayolu GZFT analizi .......................................................................................... 29 

Tablo 2.10. Denizyolu GZFT analizi ....................................................................................... 30 

Tablo 2.11. Karayolu GZFT analizi ......................................................................................... 31 

Tablo 2.12. Demiryolu GZFT analizi ....................................................................................... 32 

Tablo 4.1. Demiryolu sektöründe tamamlanan ve devam eden mevzuat çalışmaları .............. 81 

Tablo 4.2. Demiryolu sektörü hedeflerinin altı SKH ile eşleştirilmesi .................................... 91 

Tablo 4.3. Denizyolu sektörü hedeflerinin altı SKH ile eşleştirilmesi ..................................... 92 

Tablo 4.4. Havayolu sektörü hedeflerinin altı SKH ile eşleştirilmesi ...................................... 92 

Tablo 4.5. Karayolu sektörü hedeflerinin altı SKH ile eşleştirilmesi ...................................... 93 

Tablo 4.6. Kentiçi ulaşım sektörü hedeflerinin altı SKH ile eşleştirilmesi .............................. 94 

 

  



iv 

 

ŞEKİL LİSTESİ 

Şekil 2.1. Kıta bazında limanlardaki yük gelişim oranları (2016) (SISI, 2017) ........................ 8 

Şekil 2.2. Dünya tarifeli yolcu trafik gelişimi (2015) (DHMİ, 2015) ...................................... 10 

Şekil 2.3. Londra tıkanıklık fiyatlandırması alanı (URL-4) ..................................................... 17 

Şekil 2.4. Türkiye’deki uluslararası karayolu güzergahları (KGM, 2016b) ............................ 37 

Şekil 2.5. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (UN, 2015) ....................................................... 38 

Şekil 3.1. Bir Kuşak Bir Yol projesinin kapsadığı coğrafya (URL-22) ................................... 45 

Şekil 3.2. Türkiye’nin OBOR’daki konumu (TÜRKLİM, 2017) ............................................ 51 

 

  



v 

 

KISALTMALAR 

AB        Avrupa Birliği 

ABD       Amerika Birleşik Devletleri 

AGC       Pan-Avrupa Demiryolu 

AGTC      Pan-Avrupa Kombine Taşımacılık 

BKİ       Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

BM       Birleşmiş Milletler 

BŞB       Büyükşehir Belediyesi 

BTK       Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı 

CER       Avrupa Demiryolu ve Altyapı Kuruluşları Birliği 

DBA       Doğrulanmış Brüt Ağırlık 

DHMİ      Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

DWT      Deadweight Tonnage 

EATL      Avrupa-Asya Ulaştırma Bağlantıları 

ECAC      Avrupa Sivil Havacılık Konferansı 

EPH       Evrensel Posta Hizmeti 

ETGB      Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi 

FAA       ABD Federal Havacılık Kurulu 

GAP       Güneydoğu Anadolu Projesi 

GİSBİR     Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği 

GSYH      Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

GZFT       Güçlü Yanlar-Zayıf Yanlar-Fırsatlar-Tehditler 

HT        Hızlı Demiryolu 

ICAO      Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 

ITF        Uluslararası Taşımacılık Forumu 

İBB       İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İDO       İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş 

İETT      İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

İGA       İstanbul Yeni Havalimanı 

İHA        İnsansız Hava Araçları 

İMEAK     İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası 

İSBAK     İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.  

İTÜ       İstanbul Teknik Üniversitesi 

KDV       Katma Değer Vergisi 

KDZ       Küresel Değer Zincirleri 

KGM      Karayolları Genel Müdürlüğü 

KOP       Konya Ovası Projesi 

KRRI      Kore Demiryolu Araştırma Enstitüsü 



vi 

LPI Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi 

ODTÜ  Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

OTIF Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetler Arası Örgütü 

OVP Orta Vadeli Program 

PSC Liman Devleti Denetimleri 

RTRI Demiryolu Teknik Araştırma Enstitüsü 

TATCA Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği 

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

TEDES Trafik Elektronik Denetleme Sistemi 

TEN-T Trans Avrupa Ulaşım Ağı 

TER Trans-Avrupa Demiryolu  

TEU 20 Fit Konteyner Eşdeğer Birimi 

TFI Ticaret Kolaylaştırma Endeksi  

THY  Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 

TLMP Türkiye Lojistik Master Planı 

TOBB  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TOFED Türkiye Otobüsçüler Federasyonu 

TÖSHİD Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği 

TRACECA Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru  

TSE Türk Standardları Enstitüsü 

TSI Technical Specifications for Interoperability 

TŞOF Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu  

TÜRKLİM Türkiye Liman İşletmecileri Derneği 

UDHB Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

UIC Uluslararası Demiryolu Birliği 

UIRR Uluslararası Kara-Demiryolu Kombine Taşıma Şirketleri Birliği 

UN Birleşmiş Milletler  

UNECE Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 

UNESCAP Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu 

UTİKAD Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği 

ÜYS  Üstyapı Yönetim Sistemi 

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği 

YHT  Yüksek Hızlı Demiryolu 

YİD Yap İşlet Devret 



vii 

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ 

BAŞKAN:    

Bülent DEMİRCİ (TÖSHİD-Türkiye Özel Sektör Havacılık 

İşletmeleri Derneği)   

RAPORTÖR:   

Doç. Dr. H. Onur TEZCAN  (İstanbul Teknik Üniversitesi-İTÜ) 

Dr. Ersel Zafer ORAL   (Margen Deniz ve Kara Araştırmaları) 

KOORDİNATÖR:   

Volkan Recai ÇETİN  (Kalkınma Bakanlığı) 

Muhammed Bilge Kağan ALBAYRAK (Kalkınma Bakanlığı) 

Veysel SARICI   (Kalkınma Bakanlığı) 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

Alp KARAYALÇIN TAV  

Ahmet PANAYIR Kalkınma Bakanlığı 

Aras AYDOĞAN Kalkınma Bakanlığı 

Asım BARLIN Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. 

Aysu Müge YEŞİL YILMAZ Kalkınma Bakanlığı 

Ayşe ÇELEBİ DOĞAN TOBB 

Ayşe KÜÇÜK YILMAZ Anadolu Üniversitesi  

Bahar Yetiş KARA Bilkent Üniversitesi 

Banu PAKEL Bilkent Üniversitesi 

Bilal AKBULUT İDO 

Büşra BURAN İETT Genel Müdürlüğü 

Burcu ALIN PEGASUS 

Celal Tolga İMAMOĞLU Sürdürülebilir Ulaşım Derneği 

Cem MELİKOĞLU Türk Loydu 

Çetin ALTUN TCDD Taşımacılık A.Ş. 

Demet CAVCAV UDHB 

Didem ÖZER CAYLAN Dokuz Eylül Üniversitesi 

Durmuş Ali DEVECİ Dokuz Eylül Üniversitesi 

Ela BABALIK SUTCLIFFE ODTÜ 

Ender GÜRGEN Mersin Üniversitesi 

Enver YENİÇERİ TŞOF 

Erkan ERŞEN TÜİK 



viii 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

Erol YANAR UDHB 

Esma DİLEK İBB 

Göksu GÜNEY İGA 

Göktuğ KARA AB Delegasyonu 

Hakan ALP İLBANK AŞ 

Hakan OKTAL Anadolu Üniversitesi 

Halit ÖZEN Yıldız Teknik Üniversitesi 

Hamdi ERÇELİK Borusan Lojistik ve Taşımacılık 

Hayati ÖZCAN TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Haydar YALÇIN Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

Hayri ULVİ Gazi Üniversitesi 

Hüseyin ÇINAR Türk Armatörler Birliği 

İhsan GÜLAY Maltepe Üniversitesi 

İrfan BİLGİN TÜRKLİM 

İsa APAYDIN TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

İsmail KARTAL Karayolları Genel Müdürlüğü 

İsmail MURTAZAOĞLU TCDD Genel Müdürlüğü 

İsmail Özgür YAMAN ODTÜ 

İsmail TANER Konya BŞB 

K. Zafer TOPUZ DHMİ Genel Müdürlüğü 

KADER SERTPOYRAZ İzmir BŞB 

Kemalettin GÜR GİSBİR 

Korer ÖZBENLİ Mersin Deniz Ticaret Odası 

Levent KONUKÇU THY 

Mehmet Akif KAYA KOP BKİ 

Mehmet AYGÜN Kalkınma Bakanlığı 

Mevlüt İLGİN TOFED 

Mine DEMİRCİ ÇAKALLI Emniyet Genel Müdürlüğü 

Murat Mustafa HARMAN İSBAK 

Murat ŞENEKEN TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Mustafa KARAŞAHİN İstanbul Üniversitesi 

Mustafa Metin YAZAR Metro İstanbul A.Ş. 

Mustafa ÖZUYSAL Dokuz Eylül Üniversitesi 

Mustafa YILDIRIM Tüm Otobüsçüler Federasyonu 

Mücahit ARMAN Karayolları Genel Müdürlüğü 

Mümtaz DURLANIK Ankara BŞB 

Niyazi Özgür BEZGİN İstanbul Üniversitesi 

Nuray DEMİRER TAV 

Nurettin YILMAZ Petrol Ürünleri İşveren Sendikası 

Orkun ÖZEK GİSBİR 



ix 

 

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

Ömer ŞEKER Kalkınma Bakanlığı 

Öncü ALPER TSE 

Özge KARAGÖZ YASED 

Pelin ALPKÖKİN İTÜ 

R. Tansel TİMUR İMEAK 

Safi ÇATAL TCDD Taşımacılık AŞ 

Sarper TAŞDEMİR T.C. Cumhurbaşkanlığı 

Selim Ergün LAK TATCA 

Serhan TANYEL Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sertaç YILDIZ İMEAK 

Soner ESMER Dokuz Eylül Üniversitesi 

Şerife Nur BOYACIOĞLU Hazine Müsteşarlığı 

Tolga HAKAN Emniyet Genel Müdürlüğü 

Tuğçe GÜL TÜRK Hazine Müsteşarlığı 

Tuğrul GÖRGÜN Ekonomi Bakanlığı 

Vahap Metin DEĞER Ekonomi Bakanlığı 

Vedat KOCAMAN İETT İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Veli YILMAZ Kalkınma Bakanlığı 

Veysi KURT TCDD Taşımacılık AŞ 

Yasin KOCABIYIK Avrupa Birliği Bakanlığı 

Yaşar ROTA Demiryolu Taşımacılığı Derneği 

 

 

 

 

 

 

 

  





xi 

 

YÖNETİCİ ÖZETİ 

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı kapsamında kurulan ulaştırma 

özel ihtisas komisyonu; planda yer alacak politika, hedef ve stratejilerin belirlenmesini 

amaçlamıştır. Ulaştırma komisyonu raporunda ulaştırma sektörünün mevcut durumu 

değerlendirilmiş, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler, sektörde uygulanacak politikalar ile 

yatırım öncelikleri belirlemiştir. 

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları 

El Kitabında belirtildiği gibi Özel İhtisas Komisyonu raporunda sektörle ilgili mevcut durum, 

yapısal sorun alanları, orta ve uzun dönemli gelişmeler, sayısal hedef ve/veya öngörüler, 

hedefleri gerçekleştirmeye yönelik politika önerileri ve değerlendirmeler ele alınmış ayrıca On 

Birinci Kalkınma Planının temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik hususlara ve 

proje fikirlerine yer verilmiştir. 

Beş ayrı alt sektörün (demiryolu, denizyolu, havayolu, karayolu ve kentiçi ulaşım) ortak 

raporu olan ulaştırma özel ihtisas komisyonu raporu tüm ulaştırma türlerini kapsayan ortak bir 

bakış açısı ile hazırlanmıştır. Raporda ulaştırma sisteminin temel unsurları olan yolcu ve yük 

taşımacılığı dengeli bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. 

 Beş bölümden oluşan raporun birinci bölümünde ulaştırma sektörünün ulusal ve 

uluslararası gelişmelerden doğrudan etkilenen bir sektör olduğu vurgulanmış, ticaret hacminin 

arttığı dönemlerde ulaştırma sektörünün de büyüdüğü, ticaret hacminin daraldığı dönemlerde 

ise sektörün küçüldüğü belirtilmiştir. Bu anlamda ulaştırma sektöründe geleceğe ilişkin tüm 

projeksiyonlar, dünya ticaret hacmi ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelere paralel olacaktır. 

Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümü olan 2023 yılına ilişkin dış ticaret hedeflerine ulaşılmasında; 

dış ticaret yüklerimiz açısından büyük öneme sahip olan deniz ulaştırması başta olmak üzere 

tüm ulaştırma sistemlerinin altyapı, üstyapı, ekipman ve işletmecilik anlayışının ihtiyaçlara 

cevap verecek yapıda olması önem arz etmektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de ulaştırma sektörünün mevcut durumu ve dinamiklerinin 

değerlendirildiği ikinci bölümde küresel ısınmanın etkilerinin her alanda görülmeye başladığı 

dünyamızda çevre ile ilgili konuların ulaştırma sektörünün de gündemine girdiği 

vurgulanmıştır. Gerek doğal kaynak kullanımında daha çevreci ulaştırma sistemlerinin 

desteklenmesi, gerekse de özellikle sera gazı emisyonlarının düşürülmesi amacı ile ulaştırmada 

yeni teknolojilerin desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca aynı bölümde dünya ticareti 

açısından önemli ulaştırma koridorları üzerinde yer alan ülkemizin ulaştırma koridorları ile 
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entegrasyonunun güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ülkemizin transit geçiş ülkesi 

olmaktan ziyade coğrafi avantajı sayesinde bölgenin lojistik üssü haline gelebileceği 

açıklanmıştır. Bu bölümde, kombine taşımacılığın geliştirilebilmesine yönelik dünyadaki 

uygulamalar özetlenmiş, karayolu taşımacılığı ağırlıklı yurtiçi taşımacılığın ulaştırma 

sistemleri arasında daha dengeli bir yapıyı sağlayacak şekilde değiştirilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Ayrıca önemli başarılar elde ettiğimiz havayolu ulaştırmasında özellikle 

uluslararası rekabet ve regülasyonların etkileri değerlendirilmiş ve bu alandaki gelişmenin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planının ve ülkemizde geçmiş dönemlerdeki uygulamalardan çıkarılan 

derslerin de değerlendirildiği ikinci bölümde, dünyada genel durum, dünyadan başarılı 

uygulama örnekleri ve uluslararası yükümlülüklere yer verilmiştir. Bu kapsamda, demiryolu 

sektörü için 10. Plan döneminde Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının işletmeye açılması, hızlı 

tren projelerinde sağlanan gelişmeler ile demiryolu piyasasının serbestleştirilmesine yönelik 

gelişmeler özetlenmiştir. Yine bu bölümde; havayolu sektöründeki küresel durum ve dünyada 

ön plana çıkmaya başlayan bölgeler, denizyolu sektöründe küresel ticaret hacmindeki 

değişiklikler ve bu değişikliklerin dünya limanlarına yansıması, karayolu sektörüne yönelik 

dünyada ve ülkemizdeki -başta varlık yönetimi olmak üzere- uygulamalar, kentiçi ulaşım 

sektöründe ise kentiçi ulaşım sorunlarına ait nedenlerin küresel ölçekte değerlendirilmesi ve 

dünya kentlerinde bu sorunlar için üretilen çeşitli çözümlere değinilmiştir. Ayrıca bu bölümde, 

ulaştırma alt sistemlerinin GZFT analizi yapılmış, coğrafi konumumuz, ulaştırma altyapı 

yatırımları, genç ve dinamik nüfusumuzun bulunması tüm ulaştırma sistemleri için güçlü 

yönümüz olarak ortaya çıkmıştır. Ulaştırma sistemleri arasındaki entegrasyonun düşük olması, 

yolcu ve yük taşımacılığında karayolunun baskın durumu ve türler arasındaki dengesizlik ile 

kalifiye eleman eksikliği ise genel olarak zayıf olduğumuz yönler olarak ortaya çıkmıştır. 

Üçüncü bölümde dünyada ve Türkiye’deki gelişme eğilimleri değerlendirilmiştir. Yeni 

küreselleşme modelinin ulaştırma sistemleri üzerindeki etkisi bu bölümde incelenmiştir. Çin’in 

yeni küreselleşme modeline ve üretim paradigmalarındaki değişime karşı geliştirdiği Bir Kuşak 

Bir Yol (One Belt One Road, OBOR) projesi ayrıntıları ile açıklanmıştır. Dünya ticaretini 

önemli ölçüde etkileyecek olan projede Orta Kuşak üzerinde yer alan ülkemizin ulaştırma ve 

lojistik yatırımlarının bu proje ile entegre olacak şekilde ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

Raporun temel bölümlerinden birisi olan dördüncü bölümde plan dönemi perspektifleri 

yer almıştır. Bu kapsamda, ulaştırma sistemleri için tüm planlama, politika ve yatırım 

kararlarında birincil unsurun sürdürülebilir kalkınma perspektifi olması bu çerçevede tüm 
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kararlarının katılımcı, şeffaf ve açık bir anlayışla yürütülmesi ve ulaştırmanın bütüncül bir bakış 

açısıyla ele alınarak tüm alt sektörlerde verimliliğin ve kaynak kullanımında etkinliğin mutlaka 

dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.  

Dördüncü bölüm kapsamında ülkemizin ulaştırma sektörünün uzun vadeli hedefleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Demiryolu sektörü için ön plana çıkan uzun vadeli hedefler 

içerisinde uluslararası kombine taşımacılık ve hızlı tedarik zinciri yönetiminin kurulması ve 

yaygınlaştırılması; ulusal/uluslararası koridorlar üzerinde etkinlik sağlanması; yüksek teknoloji 

altyapısına sahip demiryolu sanayisinin oluşturulması ve demiryolu ağımızın geliştirilmesi 

yoluyla bu alt türün yük ve yolcu taşımacılığındaki payının arttırılması ön plana çıkmıştır. 

Diğer taraftan, ülkemizin denizyolu sektörünün uzun vadeli hedefleri içerisinde 

denizciliğin devlet politikası olarak belirlenmesi ve bu politikanın stratejiler, projeler ve 

faaliyetlerle desteklenmesi; deniz yetki alanlarımızın, dış politikamızın temel unsurlarından biri 

olması; liman ve deniz tesislerinin lojistik merkezler ile bağlantısının sağlanması; liman ve 

demiryolu bağlantıları ile uluslararası ulaşım koridorlarına entegrasyonun tesis edilmesi diğer 

birçok hedef arasında öne çıkan hedefler olmuştur.  

Havayolu sektörünün uzun vadeli hedefleri içerisinde ise havayolu ulaşımında havayolu 

filomuzun rekabet gücünün arttırılması; önemli havaalanlarımızın diğer ülkelere olan doğrudan 

uçuş bağlantılarının arttırılması; havacılık alanında dünyada ilk beş ülke içerisine girilmesi; 

hava kargo taşımacılığı potansiyeli olan uygun havalimanlarına yakın bölgelere lojistik 

merkezler kurulması bulunmaktadır.  

Ülkemizin karayolu sektörünün uzun vadeli hedefleri arasında ise karayolu ağımızın 

güvenli, erişilebilir, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir hale 

getirilmesi; mevcut karayolu altyapısının daha verimli kullanılmasına yönelik akıllı ulaşım 

sistemleri ve varlık yönetimi gibi konuların hayata geçirilmesi; arz taraflı politikalardan ziyade 

talep taraflı politikaların izlenmesi; kayıt dışılığın önlenmesi; karayolu kentler arası yolcu 

taşımacılığının diğer ulaşım türleriyle ve uluslararası ulaşım koridorlarıyla olan entegresyonun 

sağlanması yer almaktadır. 

Kentiçi ulaşım sektörü için ise idari yapılanmanın düzenlenmesi ve çok başlılığın ortadan 

kaldırılması; kentsel ulaşım planlarının mekânsal planlar ile eşgüdümlü ve eşzamanlı 

hazırlanması; toplu taşımada hizmet düzeyinin arttırılması ile toplu taşıma türleri arasında tam 

entegrasyon sağlanması gibi hedeflere yer verilmiştir. 
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Dördüncü bölümün diğer bir önemli konu başlığını On Birinci Kalkınma Planı hedefleri 

ile bu hedeflere dönük temel amaçlar ve politikalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda öncelikle 

tüm ulaşım sektörü için altı ana hedefe yer verilmiştir. Bu hedefleri; tüm ülkeyi kapsayan ve 

tüm ulaşım türlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile 

uyumlu bir Türkiye Ulaşım Ana Planı hazırlanması; kentler arası ve kentiçi yük ve yolcu 

taşımacılığı sistemlerinin türler arası dengeyi sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi; tüm 

ulaşım türleri için entegrasyonu odağa alacak şekilde ulaşım altyapısının geliştirilmesi, 

yatırımların kapsamlı fizibiliteler hazırlanarak gerçekleştirilmesi, ulaştırma verilerinin 

teknolojik gelişmelerin de desteğiyle uluslararası standartlara uygun olarak toplanması ve 

kullanılması olarak sıralamak mümkündür.  

On Birinci Kalkınma Planı döneminde ulaştırma alt sektörleri için oluşturulan hedef ve 

politikalara bakıldığında, demiryolu sektörüne ilişkin beş hedef ve bu hedeflere ulaşmak için 

uygulanması gereken 17 politika, denizyolu sektörü için sekiz hedef ve 50 politika, havayolu 

sektörü için altı hedef ve 30 politika, karayolu sektörü için beş hedef ve 21 politika, kentiçi 

ulaşım sektörü için ise yedi hedef ve 31 politika belirlenmiştir. 

Demiryolu sektörünün hedefleri; demiryolunun yük ve yolcu taşımacılığındaki payının 

arttırılması, demiryolu ağının geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi, bu sektörde 

coğrafik konumumuzun avantajlarından yararlanılması, emniyet standartlarının geliştirilmesi 

ve sektörde eğitimin niteliğinin ve araştırma olanaklarının iyileştirilmesi konularını 

içermektedir. Bu kapsamda üretilen politikalar içerisinde ise lojistik merkezler, fabrikalar, 

sanayi bölgeleri, OSB’ler ile limanlara demiryolu bağlantılarının arttırılması, raylı sistem 

araçlarının yerli imkânlarla tasarımı ve üretimi, Asya-Avrupa-Afrika kıtaları arasında önemli 

bir demiryolu koridoru haline gelinmesi gibi konular ön plana çıkmaktadır. 

Denizyolu sektörünün hedefleri kapsamında; kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi, 

ülkemizin denizyolu ile ulusal ve uluslararası ticaret hacminin arttırılması, deniz filomuzun 

geliştirilmesi, liman ve tersanelerimizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve kentsel gelişime uygun 

olarak planlanması, sektörde eğitim ve araştırma olanaklarının arttırılması ve denizyolu 

emniyet standartları ve gemi adamlarının çalışma koşulları ile ilgili konular yer almaktadır. Bu 

hedeflere yönelik politikalar içerisinde de yeni bir liman yönetim modeli geliştirilmesi, deniz 

gümrüğü, limancılık ve transit işlemlerinin basitleştirilmesi yönünde yasal düzenlemeler 

yapılması ve deniz taşımacılığı ile gemi inşaatı sektörlerinin stratejik sektör olarak kabul 

edilmesi gibi konular bulunmaktadır. 



xv 

 

Havayolu sektörünün hedefleri arasında; sektörün uluslararası rekabet gücü, 

havalimanlarımızın diğer ulaşım türleri ile entegrasyonu, havayolu taşımacılığının payının 

arttırılması, sektörde çalışanların nitelik ve koşulları, çevresel etkilerin azaltılması ile sektörde 

verimlilik ve teşvikler konuları mevcuttur. Bu hedeflere yönelik politikalar kapsamında ise 

Sivil Havacılık Otoritesinin özerk yapısının güçlendirilmesi, SLOT’ların tahsisinde, aktarma 

fonksiyonunu gerçekleştirecek Türkiye tescilli havayollarına öncelik tanınması, yolcu ve kargo 

taşımalarında kombine taşımacılığa geçilmesi ve havayolu taşımacılığının etkinliğini 

arttırmaya yönelik lojistik merkez projeleri geliştirilmesi gibi politikalar öne çıkmaktadır. 

Karayolu sektörünün hedefleri; sektörün etkin organizasyonu, yönetimi ve denetimi, 

kayıt dışılığın önüne geçilmesi, karayolu ağımızın verimli kullanılmasının sağlanması, 

üstyapının etkin bir varlık yönetimi ile korunması ve standardının yükseltilmesi ile çevresel 

etkilerin azaltılması ile ilgilidir. Bu hedeflere yönelik politikalar arasında da, karayolu 

taşımacılık piyasasını yöneten kamu otoritesinin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, karayolu 

yük taşımacılığı sektöründe dijitalleşme, karayolu ağımızın uluslararası koridorlara uyumunun 

tamamlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan araç ve ekipmanlarla donatılmış 

karayolu taşımacılık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, yol üstyapılarının bakım-onarım 

faaliyetlerinde çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik uygulamalar yapılması konuları 

bulunmaktadır. 

Kentiçi ulaşım sektörünün hedefleri arasında ise kentiçi ulaşımına yönelik planlama 

çalışmalarının bütüncül olarak yapılması, özel otomobil kullanımını teşvik edici uygulamaların 

önüne geçilmesi, motorsuz ulaşım türlerinin teşvik edilmesi, korunmasız kullanıcılar için 

önlemler alınması, toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi, çevresel etkilerin azaltılması ve 

ulaşım planlamasının diğer mekânsal planlarla uyumu konuları yer almaktadır. Bu hedeflere 

yönelik politikalar arasında öne çıkanlar ise fiyatlandırma, esnek çalışma saatleri gibi talep 

yönetimi ve akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarının yaygınlaştırılması, kentlerimizde bisiklet 

yol ağları oluşturulması, toplu taşıma sisteminde kalite standartları belirlenerek, hizmet 

kalitesinin ve çeşitliliğinin artmasına yönelik düzenlemeler yapılması ve kentlerin tüm farklı 

ölçeklerdeki ulaşım planlarında sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin 

uygulanmasıdır. 

On Birinci Kalkınma Planı Ulaştırma Sektörü Özel İhtisas Komisyonu raporunun 

dördüncü bölümünde ayrıca temel hedef ve politikalara yönelik eylem planları belirlenmiştir.  



xvi 

Demiryolu sektörü için beş temel eylem planı ortaya konulmuş ve planlara uygun 15 

eylem belirlenmiştir. Bu sektöre ait ana eylem planları; demiryolları ile diğer taşıma türleri 

arasındaki entegrasyonun sağlanması, demiryolunun yük ve yolcu taşımacılığındaki payının 

arıtılması, demiryolu sistemimizin üstyapısının modernizasyonu, demiryolu ağımızın 

etkinliğinin arttırılması ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığında emniyet standartlarının 

geliştirilmesi ile ilgilidir. 

Denizyolu sektörü için beş temel eylem planı belirlenmiş ve bu planlara uygun 22 eylem 

ortaya konulmuştur. Bu sektöre ait ana eylem planları; denizyolu sektörünün kurumsal 

yapılanması ve organizasyonu, denizyolu sektörünün taşımacılık hacmi ile finansal ve rekabet 

gücü, limanlarımız ve tersanelerimiz ile Türk deniz filosu ile ilgilidir. 

Plan dönemi içerisinde havayolu sektörü için uygulanacak üç adet temel amaç ve 

politikalara dönük eylem planı ve 11 eylem ortaya konulmuştur. Bu sektöre ait ana eylem 

planları; havalimanları, havayolu sektöründe uluslararası pazarlara açılma ve havayolu 

işletmelerine yöneliktir. 

Karayolu sektörü için üç temel eylem planı ve 14 eylem belirlenmiştir. Bu sektöre ait ana 

eylem planları; ülkemiz karayollarında yol üstyapıları, ülkemiz karayolu ağı ve ülkemiz 

karayolu taşımacılığı ile ilgilidir. 

Kentiçi ulaşım sektörü için ise üç ana eylem planı ve 13 eylem belirlenmiştir. Bu sektöre 

ait ana eylem planları; kentlerimizin ulaşım planları ve kentlerimizde ulaşımın yönetimi, 

kentlerimizde özel otomobil kullanımının ve ulaştırmadan kaynaklanan çevresel etkilerin 

azaltması, toplu taşıma ve motorsuz ulaşım türlerinin özendirilmesi ve korunmasız yolcular ile 

ilgilidir. 

Raporun beşinci ve son bölümünde Onuncu Kalkınma Planı Ulaştırma Sektörü Özel 

İhtisas Komisyonu Raporunun tüm ulaşım sistemleri için elde edilen sonuçları özetlenmiştir. 
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1. GİRİŞ

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı kapsamında kurulan Ulaştırma 

Özel İhtisas Komisyonu; Planda yer alacak politika, hedef ve stratejilerin belirlenmesini 

amaçlamıştır. Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu raporunda ulaştırma sektörünün mevcut 

durumunu değerlendirmiş, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler, sektörde uygulanacak 

politikalar ile yatırım önceliklerini belirlemiştir. 

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları 

El Kitabında belirtildiği gibi Özel İhtisas Komisyonu raporunda konuyla ilgili mevcut durumu, 

yapısal sorun alanlarını, orta ve uzun dönemli gelişmeleri, sayısal hedef ve/veya öngörüleri, 

hedefleri gerçekleştirmeye yönelik politika önerilerini ve değerlendirmeleri ortaya koymuş 

ayrıca On Birinci Kalkınma Planının temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik 

hususlara ve proje fikirlerine yer vermiştir. 

Beş ayrı sektörün (demiryolu, denizyolu, havayolu, karayolu, kentiçi ulaşım) ortak raporu 

olan Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu Raporu tüm ulaştırma türlerini kapsayan ortak bir bakış 

açısı ile hazırlanmıştır. Raporda ulaştırma sisteminin temel unsuru olan yolcu ve yük 

taşımacılığı dengeli bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. 

Dünyadaki ekonomik, ticari ve politik değişimi anlamak, ülkemizin geleceğini planlamak 

ve önümüzdeki beş yılın kalkınma stratejisini geliştirmek adına kritik bir adımdır. Uluslararası 

bir yapıda olan ve yapı taşlarının uluslararası dinamiklerle şekillendiği ulaştırma sektörü, 

küresel ekonomik değişimlere en hızlı adapte olan sektörlerden birisidir. Ulusal ulaştırma 

işletmelerimizin küresel rekabette dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalması durumunda ayakta 

kalmaları oldukça güçtür. Bu doğrultuda 2018-2023 yılları arasında ulusal ulaştırma 

sektörümüzün dünyadaki köklü değişimlerin öncüsü olması ya da en azından değişimlere uyum 

sağlaması gerekmektedir. 2018-2023 yılları, küresel rekabette ayakta kalmamız için kritik bir 

hazırlık ve kalkınma dönemidir. 

Ulaştırma sektörü dünya ekonomisindeki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. 

Dünya ekonomisindeki gelişme ve büyüme ivme kazandığında ulaştırma sektörü de buna bağlı 

olarak hızlı bir gelişme göstermekte, taşınan yük hacmi büyümekte, ulaştırma türlerinde 

kapasite kullanım oranları yükselmekte, araç hareketliliği artmaktadır. Benzer şekilde 

ekonominin yavaşladığı, büyümenin hız kestiği dönemlerde bir faz kayması ile bir süre sonra 

ulaştırma sektörü de olumsuz etkilenmektedir. Kısaca ulaştırma sektörü ekonomik göstergeler 

ile yüksek korelasyon oranına sahiptir. Ancak ulaştırma sektöründe sadece bölgesel ve küresel 
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ekonomideki gelişmeler belirleyici olmamaktadır. Ulaştırma sektörü madencilik sektöründen, 

tarım sektörüne, enerji sektöründen, turizm sektörüne kadar çok sayıda birbirinden farklı 

sektörlerde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmelerden de etkilenmektedir.  

Günlük yaşantımızı doğrudan etkileyen ulaştırma sektörü, uygulanan politikalar ile ülke 

ekonomisini olumlu veya olumsuz olarak etkileme gücüne sahiptir. Küresel krizlerde en çok 

etkilenen sektör ulaştırma sektörüdür. Krizlerin önlenmesi ülkelerin elinde değildir. Ancak 

doğru ulaştırma politikaları ile riskleri minimize etmek, kalıcı hasarlar almadan kriz 

dönemlerini atlatmak mümkündür. 

Yaşamsal değere sahip tarımsal ürünler, sanayinin önemli girdilerinden olan 

hammaddeler, dünya ticaretine konu yarı mamul ve mamul ürünler dünya üzerine homojen 

olarak dağılmamıştır. Dolayısı ile bulunduğu bölgelerden tüketildiği bölgelere taşınmak 

durumundadır. Ulaştırma sektörünü etkileyen bir diğer parametre ise nüfus artışıdır. Dünya 

çapında artan nüfusun oluşturduğu yiyecek, barınma, ısınma gibi temel ihtiyaçlardaki talep 

artışı ulaştırma sistemine yük artışı olarak yansımaktadır. Benzer şekilde ülkelerdeki refahın 

artması tüketimi arttırmakta ve ulaştırma sektöründeki büyümeyi hızlandırmaktadır. 

Küresel kriz sonrasında ivme kaybeden ve 2016 yılında %2,3 ile en düşük artış seviyesini 

gören dünya ticaret hacminin, 2017’de %4,0, 2018’de ise %3,9 oranında artması 

beklenmektedir. Dünya ticaret hacmindeki artışın süreceği beklentisi, küresel talepteki 

canlanma belirtileri ve para politikalarındaki normalleşme sürecinin ılımlı olacağı tahmini 

küresel ekonomide olumlu yönde beklentileri güçlendirmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2017). 

Kısaca temel ekonomik göstergeler bazında 2018 yılının dünya ekonomisinde 

toparlanmanın devam ettiği bir yıl olacağı tahmin edilmektedir. Nitekim küresel aktivitelerdeki 

iyileşme de bu eğilimi desteklemektedir. 2016 yılında dünya konteyner trafiği %3,5 (TEU 

bazında) ve hava taşımacılığı %3,8 (ton-km bazında) artmış ve 2015 yılına göre hava 

taşımacılığı bir toparlanma göstermiştir (ITF, 2017). 

Türkiye küresel kriz sonrasında hızlı büyüyen ülkeler arasında üst sıralarda yer almıştır. 

2010-2016 döneminde yıllık ortalama büyüme oranı %6,7 olarak gerçekleşmiş ve küresel kriz 

öncesi dönemdeki yüksek büyüme performansına yaklaşmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2017). 

2016 yılı büyüme oranı yüzde 3,2 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomi, yılın ilk yarısında 

potansiyeline yakın bir performans göstermiş ve yüzde 4,9 oranında büyümüştür. Yılın üçüncü 

çeyreğinde ise, özellikle 15 Temmuz menfur darbe girişiminin de etkisiyle, 27 çeyrekten sonra 

ilk kez daralma gözlenmiş ve ekonomi yüzde 0,8 oranında küçülmüştür. Son çeyrekte ise, 
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yurtiçi talebi canlandırmaya yönelik alınan tedbirlerin etkisiyle yüzde 4,2 oranında büyüme 

kaydedilmiştir. 2018 yılından itibaren 2020 yılına kadar %5,5 oranında bir büyüme 

hedeflenmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2017). 

 Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan 2018 yılına ilişkin dünya ve Türkiye ekonomisine 

ait tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, ekonomik gelişmelerin ulaştırma sektörüne pozitif 

katkı yapması beklenmektedir. Ekonomide ön görülen hedeflere ulaşılması durumunda, tüm 

ulaştırma türleri için yurt içi ve yurtdışı taşımalarında artış olacaktır. 
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

2.1. Dünyada Genel Durum 

Dünya ticaretinin belirleyici unsurlarından birisi ulaştırma sektörüdür. Ulaştırma sektörü 

ülke ekonomisine doğrudan etki eden ulusal ve uluslararası gelişmelerden doğrudan etkilenen 

bir sektördür. İster yük ister yolcu taşımacılığı olsun verilen hizmetin son tüketiciye 

oluşturduğu maliyetin içinde önemli yer tutan ulaştırma sektörü, iç ve dış ticaretteki rekabetin 

temelinde yer almaktadır. Bu yönü ile ulaştırma sektörünü içeren ulusal ve uluslararası tüm 

uygulamalar, mevzuat değişiklikleri ve politikalar doğrudan ülke ekonomisine dolayısıyla da 

gelişme ve büyümesine etki etmektedir.  

20. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak doğal çevrenin korunması tüm sektörlerde

olduğu gibi ulaştırma sektöründe de ön plana çıkmıştır. Ulaştırma sektörünün çevre sorunları 

ile birlikte anılmasının başlıca nedeni, sektörün tüm dünya coğrafyasını kapsayacak yaygın 

kullanımından doğan olumsuz çevresel etkileri ve doğal kaynakları tüketmesidir. 

Sanayileşmeye bağlı olarak doğal dengenin bozulması sonucunda başlayan küresel iklim 

değişiklikleri tüm sektörler ile birlikte ulaştırma sektöründe de bir dizi gelişmeye önayak 

olmuştur. Çevre kalitesinin yükseltilmesi amacı ile Avrupa Birliği (AB) 2050 yılına kadar sera 

gazı emisyonlarının seviyesini 1990 yılı seviyesinin %80-90 aşağısına çekmeyi 

hedeflemektedir. 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında gerçekleştirilecek azalmanın en az 

%60’ının ulaştırma sektöründen gelmesi beklenmektedir (EC, 2011). Bu amaçla taşıtlarda daha 

yeni teknolojilere geçiş hızlanmış, fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların düşürülmesi 

amacı ile yeni teknolojilerin kullanılması yaygınlaşmaya başlamıştır. Yine bu amaç ile, birim 

yük başına daha düşük emisyon hacmine sahip demiryolu ve denizyolu ulaşımının 

özendirilmesi hedeflenmiştir. 

CO2 emisyonlarının azalması amacı ile karayolu ağırlıklı ulaştırmada dengenin 

demiryolu, denizyolu ve iç suyolu lehine değiştirilmesi Avrupa ulaştırma politikasının önceliği 

olmuştur. Ayrıca daha büyük hacimli yüklerin ve daha fazla sayıda yolcunun taşınabilmesi için 

kombine taşımacılık gibi farklı taşıma türlerinin birlikte kullanılabileceği ulaşım modellerinin 

benimsenmesi, bireysel ulaşımın tercihen çevre dostu araçlarla gerçekleştirilmesine yönelik 

olarak AB’deki yük ve yolcu taşımalarının daha çok demiryolu ve denizyolu ile 

gerçekleştirilmesi ve karayolu taşımalarının daha kısa mesafelere yoğunlaştırılması, enerji 

kullanımını en uygun düzeye getiren özel yük koridorlarının oluşturulması politika olarak 

benimsenmiştir. Bu sayede, bir yandan ulaştırma türleri arasındaki dengenin değiştirilmesine 
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çalışılırken diğer yandan kullanıcıların ulaştırma politikalarının merkezine yerleştirilmesi 

hedeflenmiştir. 

Yukarıda sayılan gelişmelerin yanında dünyada yaşanan ekonomik krizler de bu ulaşım 

türlerinden demiryollarının daha etkin ve verimli kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Demiryollarının yeniden yapılandırılması amacı ile Japonya, Rusya ABD, Kanada, Latin 

Amerika (Arjantin, Meksika, Brezilya), Batı Avrupa (Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, 

İsveç, İsviçre), Orta ve Doğu Avrupa (Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Estonya) ülkeleri 

başta olmak üzere, dünyada bir demiryolu reform süreci başlamıştır. Özel sektörün demiryolu 

işletmeciliğine katılımının arttırılması hedeflenmiş özellikle yük taşımacılığında İsveç, 

Romanya, Polonya, Almanya gibi birçok ülkede başarı sağlanmıştır. 

Çevresel etkiler konusu havacılık sektöründe de önem kazanmıştır. Jet uçaklarının 

yapıldığı ilk yıllarda uçak yapımında öncelikli ölçüt hız ve menzil iken günümüzde çevre 

faktörü ve ekonomik hususlar uçak yapımında daha öncelikli hale gelmiştir. Havacılıkta, bir 

taraftan %70’e varan yakıt tasarrufu ve dolayısıyla CO2 emisyon azalması, diğer taraftan da 30 

desibel kadar gürültü azaltımının sağlanması çevre ile ilgili yürütülen çalışmaların sonucu 

olarak görülmektedir. 

Ulaştırma alt sektörlerinin taşımacılıkta aldığı pay açısından değerlendirme yapıldığında, 

dünyada ve ülkemizde, yük ve yolcu taşımacılığında karayolunun ön plana çıktığı 

görülmektedir. Türkiye, AB-28 ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin için yolcu 

taşımacılığındaki türel dağılım oranları Tablo 2.1’de verilmiştir. 

Tablo 2.1. Türkiye, AB-28 ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin ve Rusya 

için yolcu taşımacılığındaki türel dağılım oranları (2015, %) 

 Demiryolu Karayolu Denizyolu ve İç Su Yolu Havayolu 

Türkiye1 1,12 89,9 0,6 9,5 

AB-283 8,34 81,6 0,3 9,8 

ABD3 0,84 86,0 --- 13,2 

Çin5 39,8 35,7 0,3 24,2 

1 2016 yılı sonuna ait veridir (KGM, 2016c) 
2 Kentiçi raylı sistemler ve banliyö hatları hariçtir 
3 EC (2017) 
4 Kentiçi raylı sistemler ve banliyö hatları dâhildir 
5 NBSC (2016) 

 

Tablo 2.1’e göre ülkemizde yolcu taşımacılığında karayolunun payı, AB-28 ülkeleri ve 

Amerika Birleşik Devletleri’ndekine benzer olarak yüksektir. Ek olarak, Çin’in farklı bir 

özellikte olduğunu ve bu ülkede demiryolu ile havayolunun ağırlığının daha fazla olduğu 

görülmektedir. 
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Yolcu taşımacılığındaki türel dağılım açısından son yıllardaki eğilimlere bakıldığında, 

ülkemizdeki demiryolu yatırımlarının olumlu katkılar sağladığı görülmektedir. Örneğin; AB-

28 ülkelerinde demiryolu ile taşınan yolcu-km 2013-2014 arasında %0,8, 2014-2015 arasında 

ise %1,9 artarken, ülkemizde bu artışlar aynı dönemlerde sırasıyla %16,4 ve %9,9 olarak 

gerçekleşmiştir (EC, 2016a; EC, 2017). 

Türkiye, AB-28 ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin için yük taşımacılığındaki 

türel dağılım oranları Tablo 2.2’de verilmiştir. 

Tablo 2.2. Türkiye, AB-28 ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin ve Rusya 

için yük taşımacılığındaki türel dağılım oranları (2015, %) 

Demiryolu Karayolu Denizyolu ve İç Suyolu Boru Hattı 

Türkiye1 4,5 89,6 --- 5,8 

AB-282 17,4 71,7 6,1 4,8 

ABD2 32,6 45,9 5,8 15,7 

Çin3 13,3 32,5 51,5 2,6 

1 2014 yılı sonuna ait veridir (TCDD, 2017) 
2 EC (2017) 
3 NBSC (2016) 

Tablo 2.2’ye bakıldığında, ülkemizde yük taşımacılığında karayolunun payının 

karşılaştırma yapılan diğer ülkelere göre oldukça yüksek, demiryolunun payının da oldukça 

düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. AB-28 ülkelerinde karayolunun payının görece düşük 

olmasında demiryolunun %17’yi aşan payının yanında, bu ülkelerde %6 civarında bir pay ile 

denizyolu ve iç suyollarının da kullanılması rol oynamaktadır. Öte yandan, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde demiryolu ve boru hatlarının toplam payının karayolunun payının üzerinde 

olduğu, Çin’de ise yük taşımacılığının %50’den fazla bir pay ile denizyolu ve iç suyolları 

kullanılarak yapıldığı görülmektedir. 

Birçok ülkenin ulaştırma ağlarını birbirine bağlayan ve yükün değişik ulaştırma sistemleri 

ile akışını sağlayan ulaştırma koridorları tarihi süreç içerisinde oluştuğu gibi günümüzde 

limanlar, demiryolları, karayolları yatırımları ile bir politika dâhilinde planlı bir şekilde de 

oluşmaktadır. Yeni oluşturulan ulaştırma koridorlarında yükün güvenliği, geçiş ülkelerinin 

ticari özellikleri, ulaşım süre ve maliyetlerinin yanı sıra enerji kullanımının optimizasyonu göz 

önünde bulundurulmaktadır. 

AB tarafından ulaştırma, enerji ve telekomünikasyon alanlarına yönelik başlatılan Trans-

Avrupa Ağları (TEN), AB’ye üye ve komşu devletlerin altyapıları arasındaki bağlantıları 

kurmak ve karşılıklı işletilebilirliği sağlamayı amaçlamıştır. Bu ağlardan TEN-Ulaştırma 

(TEN-T), üye ülkeler arasında kişilerin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını 
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kolaylaştırmak amacıyla Tek Avrupa Ulaştırma Alanı’nın fiziki altyapısının oluşturulmasını 

hedeflemektedir. TEN-T iki katmandan oluşmaktadır. Bunlardan TEN-T Kapsamlı Ağ; 

demiryolu, karayolu, iç suyolları, deniz ve havayolu altyapı bileşenlerinin yanı sıra bu ulaştırma 

türleri arasındaki bağlantıları da içermektedir. İkinci katman olan TEN-T Çekirdek Ağ ise 

stratejik öneme sahip olan ve TEN-T Kapsamlı Ağdan daha yüksek standartlarda olacak şekilde 

2030 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen dokuz koridordan oluşmaktadır. Ülkemiz 

AB’ye komşu ülkeler kategorisinde TEN-T Kapsamlı Ağa dâhil olarak gösterilmiştir ve 

ülkemizin TEN-T Çekirdek Ağına dâhil edilmesi çalışmaları devam etmektedir.  

Avrupa ülkeleri Asya-Avrupa ulaştırma koridorlarını, Asya ülkeleri ile ticaretini 

arttırmak ve Asya pazarlarından daha çok pay alabilmek için oluşturmuştur. Berlin-Prag-

Budapeşte karayolu üzerinden, bir kolu Köstence’ye diğer kolu ise, Selanik ve İstanbul’a 

bağlanan Pan-Avrupa 4. koridorunda, Türkiye güzergâh ülkesi olarak yer almıştır. 

Türkiye’nin kurucu ülkelerinden birisi olduğu Trans-Avrupa Demiryolu (TER) Projesi, 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (UNECE) alt bölgesel işbirliği 

kapsamındaki Pan-Avrupa taşımacılık altyapısı projelerinden biridir. Proje, Avrupa ülkelerinin 

gerek kendi aralarında gerekse diğer Avrupa ülkeleri ile Pan-Avrupa Demiryolu (AGC) ve Pan-

Avrupa Kombine Taşımacılık (AGTC) altyapılarıyla uyumlu olacak biçimde verimli bir 

uluslararası demiryolu ve bütünleşik ulaştırma sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Avrupa ve Asya’yı kapsayacak bir entegre demiryolu yük taşımacılığı şebekesi 

oluşturmak amacı ile dört ana koridordan oluşan Trans-Asya Demiryolu (TAR) projesi 

Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya uzanmaktadır. Türkiye, bu projenin Güney koridoru üzerinde 

yer almaktadır. Söz konusu koridor İran, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve 

Tayland’ı birbirine bağlamakta ve Çin ve Malezya üzerinden Singapur’a ulaşmaktadır. 

Asya ve Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlamak amacıyla 

UNECE ve Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) 

önderliğinde geliştirilen Avrupa-Asya Ulaştırma Bağlantıları (EATL) projesinde dokuz 

demiryolu koridoru belirlenmiştir. Ülkemiz 3. ve 4. koridor güzergâhı üzerinde yer almaktadır. 

Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) projesinde, Kırgızistan-

Özbekistan Türkmenistan güzergâhını kat eden karayolu ve demiryolları, Hazar Denizi yoluyla 

ve Azerbaycan üzerinden Gürcistan’ın Poti ve Batum limanları ile denizden Köstence ve Varna 

Limanlarına ulaşarak Pan-Avrupa Ulaştırma Koridorlarıyla birleşmektedir. Bakü-Tiflis-Kars 



8 

Demiryolu ve Ceynak Samsun Limanı ile Rusya’nın Kavkaz Limanı arasında feribot bağlantılı 

demiryolu taşımacılığı ile Türkiye, projeye sınırlı da olsa dâhil olmuştur. 

Denizyolu ulaştırması sektörü toplam dünya ticaret hacmi dikkate alındığında, 

kıtalararası yük hacminde ilk sırada yer almaktadır. 2016 yılında dünyada denizyolu ile taşınan 

yükler %2,6 oranında artış göstererek 11,1 milyar tona ulaşmıştır. En fazla taşınan yük gurubu 

olan kuru dökme yükler 2016 yılında %1,3 artış göstererek 4,8 milyar tonluk bir hacimde 

gerçekleşmiştir. En fazla taşınan ikinci yük grubu ise ham petroldür. %4,1 oranında artışla 3 

milyar ton olarak gerçekleşen ham petrol taşımalarını, ton bazında %3,5 artışla konteyner 

taşımaları izlemektedir. Kıta bazında bakıldığında ise gelişim oranları farklılık göstermektedir. 

Oran olarak en fazla yük artışı %4,9 ile Okyanusya’da gerçekleşirken, onu %2,5 artışla Asya 

ve %2,2 artışla Avrupa izlemiştir. Diğer yandan, Afrika ve Amerika’da negatif gelişim 

olmuştur. (Şekil 2.1) 

Şekil 2.1. Kıta bazında limanlardaki yük gelişim oranları (2016) (SISI, 2017) 

Deniz ticaretinde limanlarda elleçlenen yük hacmi, uluslararası ticaretin de bir 

göstergesidir. Yükün ana çıkış ve varış noktalarındaki limanlar en yüksek elleçleme hacmine 

sahipken, ara durak limanlarda elleçleme miktarları daha düşük gerçekleşmektedir. Dünyada 

bu kapsamdaki ilk 10 liman içinde Çin limanı olmayan sadece üç liman bulunmaktadır 

(Singapur, Hedland ve Rotterdam). İlk 10 limanın toplam elleçleme içindeki payı %52’dir. 
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Başka bir ifadeyle, dünyada elleçlenen toplam yükün yarısı ilk 10 liman tarafından işlem 

görmektedir. 2016’da ilk 10 liman içinde sadece Singapur ve Rotterdam yük kaybına 

uğramıştır. 

Özellikle yolcu taşımacılığında ulaşım süresi ve konfor açısından rekabetsiz bir konuma 

sahip havayolu taşımacılığında tüm dünyada; 1.397 havayolu, 25.000 ticari uçak, 3.864 

havalimanı, 173 hava trafik kontrol hizmet ünitesi ile 4 milyar yolcu, 60 milyon ton kargo 

taşınmış ve 63 milyon kişilik istihdam yaratılmıştır.  

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) geçmişten günümüze kadar uluslararası hava 

seyrüseferinin esaslarını ve tekniklerini geliştirip, uluslararası hava taşımacılığının planlanması 

ve geliştirilmesini teşvik etmiştir. Benzer fonksiyonlar, ABD’de Federal Havacılık Kurulu 

(FAA) ve Avrupa kıtasında da Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) tarafından 

yürütülmüştür. Yaygın standartlar ve bunların yine ulusal ve uluslararası kuruluşlarca 

denetiminin yapılmasının havayollarının sağlıklı büyümesinde payı vardır. 

Ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının önemli unsurlarından biri olan sivil 

havacılık faaliyetleri, yaşanan savaşlar, ekonomik krizler vb. olumsuzluklara rağmen 1980’li 

yıllar sonrasında sürekli bir büyüme içine girmiş ve dünyada sivil havacılık sektöründe yılda 

ortalama %4 ile %5 arasında artış yaşanmıştır. ICAO tarafından yayınlanan verilere göre, 2016 

yılında, bir önceki yıla göre %6 artış ile toplam 3,7 milyar tarifeli yolcu taşımacılığı 

gerçekleşmiştir (Şekil 2.2). Mevcut durum itibarıyla havacılık sektörünün Dünya Gayri Safi 

Yurt İçi Hasıla’sına (GSYİH) katkısı yaklaşık olarak %3,5 oranındadır. Havacılık değer 

zincirinde, 2004-2011 arasında yatırılan sermayenin geri dönüşü ve sermaye maliyeti 

karşılaştırmasında; yüzde 4 geri dönüş oranı ve yüzde 7-10 sermaye maliyeti ile havayolu 

işletmeleri en problemli halkayı oluştururken, havalimanı işletmeciliği yüzde 6 geri dönüş oranı 

ve yüzde 6-8 sermaye maliyeti ile havayolu işletmelerini takip etmektedir (IATA, 2013). 

Havayolu sektöründe en büyük gelişmelerin Asya-Pasifik bölgesinde olduğu ve gelecekte 

de bu bölgenin önemli olacağı görülmektedir. Bu bölgenin odak noktasını oluşturan Çin, 

yaşadığı ekonomik sorunlara karşılık yeni stratejiler arayışı içerisindedir. Öte yandan 

Hindistan’ın Asya’nın havacılık sektöründeki yeni gücü olması; Japonya’nın azalan nüfusu, 

Kuzey Amerika ve Avrupa’nın ise havacılık sektöründe doyuma ulaşması ile duraklamaya 

girmesi beklenmektedir. Dünyada havacılığın yeni çekim merkezi olarak gösterilebilecek olan 

Ortadoğu’da, Dubai ve Katar hızlı büyüme trendi içine girmiştir. Bu büyüme eğiliminden 

Güney Amerika ve Afrika’nın da payını alması beklenmektedir. 
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  Şekil 2.2. Dünya tarifeli yolcu trafik gelişimi (2015) (DHMİ, 2015) 

 Gelişmiş ülkelerdeki büyük kentlerdeki havalimanları ciddi altyapı sıkıntıları yaşamaya 

başlamıştır. Bu durumda iki stratejinin oluşması beklenmektedir. Birincisi bu havalimanlarının 

altyapısının yenilenmesi/havalimanlarının büyümesi ya da daha yeni havalimanlarının inşa 

edilmesi; ikincisi ise uzun mesafelerde daha iri gövdeli uçakların gelecekte hizmete 

sunulmasıdır. Özellikle sıkıntı yaşayacak havalimanlarının gelişmiş ülkelerde olduğu 

düşünülünce, ikinci strateji özellikle bu ülkeler için çok önemli hale gelmiştir. Bununla beraber, 

altyapısı yenilenen, havalimanı inşa edebilen ya da mevcutları büyütebilen gelişmekte olan 

ülkelerin havalimanlarının şansının daha çok olduğu söylenebilir. 

Yük taşımacılığında deniz yollarından sonra ton-km olarak ikinci sırada yer alan karayolu 

taşımacılığı, gelişmiş ulaşım ağı ile esnek ve kapıdan kapıya aktarmasız yük ulaştırabilen tek 

ulaşım türüdür. Ekonomik Kalkınma İşbirliği Teşkilatı’nın (OECD) öngörülerine göre, küresel 

ölçekte kentler arası karayolu ulaşım talebinin 2015 yılındaki 20.000 milyar yolcu-km 

değerinden 2050 yılında 50.000 milyar yolcu-km değerine büyümesi beklenmektedir. 2050 

yılındaki bu değer, kişi başına yıllık yaklaşık 5.000 km’lik yolculuğu ifade etmektedir (ITF, 

2017). OECD’nin küresel ölçekteki yük taşımacılığı konusundaki öngörülerinde ise uluslararası 

taşımacılığın da etkisiyle denizyolu ön plana çıkmaktadır. Ancak, karayolunun 2030 ve 2050 

yıllarında payının, özellikle demiryoluna oranla yüksek olacağı öngörülmektedir. 

Uzun vadeli talep tahminleri karayolu taşımacılığının toplam taşımacılık içindeki payında 

küçük bir azalış yaşanacağını göstermektedir (Tablo 2.3). Ancak yapılan analizlerde karayolu 

sektörünün konumunun ve öneminin azalmayacağı görülmektedir. 
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Tablo 2.3. OECD’nin yük taşımacılığı talebi ile ilgili öngörüleri (milyar ton-km) (ITF, 2017) 

 

Karayolu sektörü için AB öngörüleri de hem yolcu hem de yük taşımacılığında önemli 

oranda büyüme içermektedir. Buna göre, 2050 yılında 2010 yılı değerlerine göre karayolu ile 

yolcu taşımacılığının %42, yük taşımacılığının ise %60 oranında artması beklenmektedir 

(URL-1). 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kentiçi ulaşım sektörü, kentin ölçeği ne olursa 

olsun pek çok sorunu bünyesinde barındırmaktadır. Kentiçi ulaşımda en önemli konularından 

biri olan trafik tıkanıklığı, kent insanının yaşam kalitesini her yönüyle olumsuz olarak 

etkilemekte ve ekonomik olarak da büyük kayıplara neden olmaktadır. Örneğin, AB’de 2012 

yılında, tüm doğrudan ve dolaylı etkiler dikkate alındığında, trafik tıkanıklığının maliyetinin 

110 milyar Avro olduğu, bu değerin AB GSYİH’sinin %1’ine denk düştüğü ve her bir AB 

ülkesi vatandaşı için yıllık yaklaşık 220 Avroluk bir ek harcama anlamına geldiği 

hesaplanmıştır (URL-2). 

Kentiçi ulaşımda yaşanan sorunların temelinde yer alan bir başka unsur kentli 

nüfusundaki artıştır. Birleşmiş Milletler’in (BM) tahminlerine göre, 2016 yılında %54,5 

düzeyinde olan kentli nüfusun toplam dünya nüfusuna oranının, 2030 yılında %60’ı aşması ve 

her üç insandan birinin, nüfusu en az yarım milyon olan bir kentte yaşaması beklenmektedir 

(UN, 2016). Sürekli büyüyen ve bu derece büyük nüfusları barındıran ve barındıracak olan 

kentlerde, kentsel alandaki yayılmalar ile kentlerin plansız ve çarpık bir şekilde büyümesi de 

dikkate alındığında, büyük ulaşım sorunları yaşanması son derece doğaldır. 

Kentiçi ulaşımı etkileyen bir başka konu ise hareketliliktir. Tüm dünyada kentli 

nüfusundaki artışa benzer olarak hareketlilik de artış göstermiştir. Günümüzde tüm dünyada 

ulaştırma için kat edilen km’lerin %64’ü kentsel alanlarda gerçekleşmektedir (UITP, 2014). 

2010 yılında tüm dünyada kentsel hareketlilik konusunda yapılan yatırımların toplamı 324 

milyar Avro olurken bu değerin 2050 yılında 800 milyar Avro’yu aşması beklenmektedir 

(UITP, 2014). Hareketlilikteki bu artışın, kentiçi ulaştırma sistemleri üzerindeki baskıyı 

arttırdığı açıktır. Bu artan baskı hareketlilik öncelikli planlama yaklaşımının yerini 

erişilebilirlik öncelikli planlama yaklaşımına bırakmaya başlamasına yol açmıştır. 

 Demiryolu Karayolu Denizyolu Havayolu 

2015 12.676 (%11,3) 19.729 (%17,6) 79.715 (%71,0) 141 (%0,1) 

2030 19.796 (%10,9) 31.539 (%17,3) 130.694 (%71,7) 319 (%0,2) 

2050 31.383 (%9,5) 51.149 (%15,6) 245.303 (%74,6) 883 (%0,3) 
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Kentiçi ulaşımda otomobile bağımlılık, kentiçi ulaşım sistemlerinde yaşanan sorunları 

derinleştiren unsurlardan biridir. Otomobile bağımlılık konusundaki göstergelerden biri 

otomobil sahipliğidir ve otomobil sahipliğindeki artış ile günlük yolculuklarda özel otomobil 

kullanımı arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır (EC, 2016b). Bazı AB ülkelerinde 2016 yılı 

itibarıyla 1.000 kişiye; Fransa’da 479, Almanya’da 555, İtalya’da 625 ve Hollanda’da 481 

otomobil düşmektedir (EC, 2017). Gelişmekte olan bazı ülkeler incelendiğinde ise; otomobil 

sahipliğinin 2014 yılı istatistiklerine göre 1.000 kişiye; Brezilya’da 162, Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nde 120, Endonezya’da 50 ve Tayland’da 125 olduğu görülmektedir (ITF, 2017). 

Ülkemizde ise 2016 yılında 1.000 kişiye 142 araç düştüğü dikkati çekmektedir (EC, 2017). En 

az bir otomobil sahibi olan hanelerin tüm haneler içerisindeki oranına bakıldığında 2014 yılı 

itibarıyla bu oran, gelişmiş ülkelerden olan ABD’de %88, Japonya’da %81, Almanya’da %85 

gibi yüksek değerler alırken, Pakistan, Endonezya ve Filipinler gibi gelişmekte olan ülkelerde 

ise %10’un altında kaldığı gözlenmektedir. (ITF, 2017). 

Pek çok dünya kentinde, kentiçi ulaşım sorunlarına çözüm olarak gösterilen konulardan 

biri toplu taşımadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde, özel otomobili caydırıcı ve toplu taşımayı 

teşvik edici politikalar yaygınlaşmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak 2025 yılında, tüm dünyada 

kentiçi ulaşımda toplu taşıma kullananların payının 2009 yılı oranlarına göre iki katına çıkacağı 

öngörülmektedir (URL-3). Ayrıca, paylaşıma dayalı ulaşım yaklaşımında da artış 

gözlenmektedir. Bireylerin özel otomobillerini, kendileri ile aynı noktalara yolculuk yapan 

insanlar ile paylaşması olarak adlandırılabilecek olan araç paylaşımı (carsharing) önemini 

arttırmaktadır. 2013 yılı itibarıyla, 26 ülkedeki 1.100 kentte organize araç paylaşımı sistemleri 

yaklaşık üç milyon insan tarafından kullanılmaktadır ve kullanıcı sayısının 2020’de 26 milyon 

kişiyi aşması beklenmektedir (URL-3).  

Kentlerde otomobile bağımlılık çeşitli gerekçelerle ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, 

ABD’de bazı kentlerde görüldüğü gibi kentlerin yaygın gelişimi sonucu kentsel etkinlikler 

arasındaki mesafelerin artması; ayrıca etkin ve yaygın olmayan, yetersiz bir toplu taşıma ağı ve 

sistemi, otomobil kullanımının artmasına yol açabilmektedir. Bunun yanında otomobile 

bağımlılığın, aralarında sosyal statü, itibar, üstünlük hissi vb. unsurların yer aldığı, çeşitli 

psikolojik gerekçelere dayalı olarak arttığı veya otomobil ile bireylerin bağının güçlü olduğu 

da bilinen bir gerçektir (Diekstra ve Kroon, 1997; Pojani ve Stead, 2015). Bu durum, kısa 

uzaklıklarda bile özel otomobil kullanımına yol açabilmekte ve kentlerin trafiğini olumsuz 

olarak etkilemektedir. 
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Kentiçi ulaşımda, trafik kazaları da tıpkı trafik tıkanıklığı gibi yaşam kalitesini 

etkilemekte ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra başta yürüme olmak üzere 

motorsuz ulaşım türlerinin kullanımındaki güçlükler, engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarının 

karşılanması vb. konular da kentiçi ulaşım açısından kritik önemi olan konulardır. 

2.2. Dünyadan ve Ülkemizden Başarılı Uygulama Örnekleri 

Diğer sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründe de tüm uygulamalar ve yatırımlar 

politik tercihlerin bir sonucudur. Ulaştırma sektöründe ülkemize örnek teşkil edecek en yaygın 

uygulamaları AB’ye üye ülkelerde görmek mümkündür.  

 AB’de kombine taşımacılığın teşvik edilmesi amacıyla demiryolu girişimcilerine 

teşvikler verilmesi anlayışı benimsenmiş ve “Demiryolunun Geliştirilmesi” konulu 

91/440/EEC direktifi 1991 yılında yürürlüğe girmiştir. Adı geçen Direktifin gerekleri AB üyesi 

olan tüm ülkelerde zorunlu olarak uygulanmıştır. Direktifin amacı; topluluk demiryollarının, 

“Tek Pazar” ihtiyaçlarına uyarlanmasını kolaylaştırmak ve verimliliğini sağlamak için; tekel 

olarak işletilen demiryolu sektörüne özel şirketleri de dâhil ederek kamu ve özel şirketlerin 

birlikte tren işletmeciliği yapmalarının yolunu açmaktır. 

AB Konseyi; demiryolu sisteminin etkinliğinin arttırılması için, demiryollarının 

özelliklerini de dikkate alarak, sistemin rekabetçi bir pazara entegre edilmesi gerektiğini kabul 

etmiştir. Demiryolu sisteminin gelecekteki gelişimi ve verimli çalışması amacıyla taşımacılık 

hizmetleri (yolcu ve yük tren işletmeciliği) ile altyapının işletilmesi arasında bir ayrım 

yapılması gerektiği ve söz konusu ayrımla altyapı işletmeciliği ile tren işletmeciliği 

faaliyetlerinin ayrı ayrı yönetilmesi temel politika olarak belirlenmiştir. 

AB ulaştırma politikaları ile uyumlu olarak “Türkiye Demiryolu Ulaştırılmasının 

Serbestleştirilmesi Hakkındaki 6461 Sayılı Kanun” 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 

kapsamında, TCDD demiryolu altyapı işletmecisi olarak yeniden yapılandırılmış, yolcu ve yük 

taşımacılığı ile araç bakım-onarım fonksiyonları ayrıştırılarak demiryolu tren işletmeciliği 

görevlerini yürütmek üzere TCDD Taşımacılık A.Ş. 14 Haziran 2016 tarihinde tescil edilmiş 

ve 01.01.2017 tarihinden itibaren fiilen faaliyetlerine başlamıştır. Böylece TCDD dışındaki 

diğer kamu tüzel kişileri ile ticaret siciline kayıtlı şirketlerin demiryolu altyapı işletmeciliği ve 

demiryolu tren işletmeciliği yapmalarına olanak sağlanmıştır. 6461 Sayılı Kanun kapsamında 

çıkartılması gereken Yönetmelikler 2016 yılı içinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş, TCDD 

tarafından şebeke bildirimi yayımlanmış ve fiilen 10 Aralık 2017 tarihinden itibaren özel 

demiryolu tren işletmecileri ulusal demiryolu altyapı ağında taşımacılık yapmaya başlamıştır. 
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Demiryolu sektöründe stratejik bir üstünlük sağlamak için demiryolu teknolojisindeki 

gelişmeleri takip eden ve sektöre aktaracak yenilikleri yapan, demiryolları konusunda yetkin 

ulaştırma enstitüleri önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda, Dünya’daki başarılı enstitü 

modellerine bakıldığında; Japonya’da, demiryollarının özelleştirilmesi öncesinde, 1986 yılında 

Demiryolu Teknik Araştırma Enstitüsü (RTRI) kurulmuştur. Söz konusu enstitü faaliyetlerini 

devlet desteği ile birlikte Japon demiryolu şirketlerinin katkıları ile finanse etmektedir. 

Öncelikli olarak bir Ar-Ge enstitüsü olan RTRI ayrıca, demiryolu teknolojisindeki gelişmelerin 

takip edilmesi, standartların oluşturulması, teknik ve bilimsel danışmanlık hizmeti verilmesi 

gibi demiryolları ile ilgili çok sayıda faaliyeti yürütmektedir. Bir diğer başarılı araştırma 

enstitüsü olan Kore Demiryolu Araştırma Enstitüsü (KRRI) kamu kaynakları ile finanse edilen 

kamusal bir kuruluştur. Yüksek hızlı trenden hafif raylı metroya kadar tüm demiryolu 

işletmecilik türlerinde Ar-Ge faaliyeti yürüten KRRI demiryolu güvenliği, standardizasyonu, 

demiryolu politikası ve teknolojisi gibi değişik alanlarda hizmet vermektedir.  

Ülkemizde de demiryolu konusundaki Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliği, yerli demiryolu 

sanayii ve nitelikli demiryolu mühendislerinin yetişmesine olanak tanıması açısından teknik 

üniversitelerin teknokentlerindeki demiryolu Ar-Ge çalışmaları desteklenmelidir. 

Son dönemde birçok sektörde olduğu gibi lojistik ve denizcilik sektöründe de Endüstri 

4.0 uygulamaları hakkında birçok uygulama örnekleri yayınlanmıştır. İnsansız gemiler gibi 

henüz başlangıç aşamasında olan teknoloji ağırlıklı bu örnekler, gelecekte mevcut alışkanlıklar 

ve gelenekler ile birlikte alışılageldik verimlilik hesaplarını kökten değiştirecek gibi 

görünmektedir. Dünyada APM Rotterdam ve Busan BNCH limanlarında “Dikey Otomasyonlu 

Terminal” adı altında tam otomasyonlu konteyner terminal işletmeleri faaliyet göstermektedir. 

Bu limanlarda ekipmanlar birbirini beklemeden işlem görmekte, çok yüksek operasyon 

verimlilik rakamlarına ulaşılabilmektedir.  

Havayolu ulaşımının başlaması ile birlikte tüm ticari faaliyetler ülkelerde belli otoritelerin 

kontrolünde olmuş, sefer yapma izni, frekans ve uygulanacak ücret ilgili otoritenin izinleri ile 

gerçekleşebilmiştir. 1978 yılında “De-Regulation” adı altında başlayan liberalleşme, düşük 

maliyetli havayollarını (Low-Cost-Carrier) yaratmış ve büyük havayolları, ikincil 

havalimanlarını kendilerine merkez yapan bu havayolları ile rekabet etmeye başlamıştır. Bu 

dönemde, çok başarılı olan çeşitli havayolları ortaya çıkmış ve bugün bu tip havayollarının 

Avrupa’daki sayısı 30’a ulaşmıştır. Asya, ABD, Kanada ve Avustralya’da da bu tip örnekler 

oldukça fazladır. İlerleyen yıllarda, özellikle 2000’li yıllardan itibaren, ABD’de hizmet veren 

tescilli taşıyıcılar Avrupa pazarına girebilmek için “Alliance” yapıları oluşturmaya 



15 

 

başlamışlardır. Bu süreçte, 2000-2008 yılları arasında rekabet, ağırlıklı olarak bu yapılar 

arasında olmuştur. “Alliance” içindeki havayolları hatlarını birleştirerek, bir noktadan diğer bir 

noktaya ulaşımı yolcular için kolaylaştırmış ve ucuzlatmıştır. Bunun yanında, “Alliance” 

yapısında yer alan havayollarının çeşitli konularda ortak hareket etmesi sayesinde, maliyetlerde 

azalma olsa da, aynı grupta yer alan havayolları arasındaki rekabet tamamen ortadan 

kalkmamıştır. 

2008 yılından sonra AB, üçüncü ülke havayolları ile rekabeti regülasyonlar yolu ile 

yapmaya başlamıştır. Önceleri regülasyonları tek tek uygulatmaya çalışırken, bu defa tüm 

mevzuatı üçüncü ülkelerle yapmaya çalıştıkları Kapsamlı Anlaşmanın eki haline getirerek 

AB’ye üye olmayan ülke sivil havacılık otoritelerinin önüne imzalanması için koymuşlardır. 

Günümüzde, benzer korumacı politikalar ABD, Çin, Hindistan ve Rusya’da da çeşitli şekillerde 

görülmektedir.  

Havayolu sektörü ile ilgili dünyadan çeşitli başarılı örnekler arasında, Güney Avrupa’da 

örneklerine rastlanan ve bakım-onarım hizmetlerinin bir araya toplanması yoluyla, aynı 

merkezden çok sayıda hizmet verilmesini sağlayan Bakım-Onarım-Tadilat (Maintenance 

Repair Overhaul, MRO) merkezleri yer almaktadır. Bu merkezler uçak bakımı, motor bakımı, 

iniş takımlarının bakımı, tamir hizmetleri, eğitim hizmetleri, mühendislik hizmetleri ve filo 

yönetimi gibi hizmetlerin toplu olarak verilmesini sağlamaktadır. 

Havalimanları açısından bakıldığında ise dünyanın çeşitli kentlerindeki 

havalimanlarında, buraları bir cazibe merkezi haline getirmek için yapılan uygulamalar 

mevcuttur. Kuala Lumpur Havalimanı’nın doğa ile havalimanını bütünleştiren konsepti, Doha 

ve Dubai Havalimanlarının yüksek teknolojiden yararlanılarak oluşturulan bilgilendirme 

ekranları, internet hizmetleri vb. uygulamaları bunlara örnek olarak gösterilebilir. 

Karayolu sektöründe dünya ve ülkemizdeki başarılı örneklere bakıldığında; özellikle 

artan motorlu taşıt sayılarına yönelik çözümlerin çoğunlukla yalnızca kent ölçeği ile sınırlı 

kaldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak, kentler arası ulaşım konusunda az sayıda gelişme 

olmakta ve politika üretilmektedir (ITF, 2017). Dünyada bu yaklaşımın temel nedenlerinden 

biri, kentler arası koridorlarda ulaştırma türlerinin dışsallıklarından etkilenen insan sayısının, 

nüfusun yoğunlaştığı kentlere göre daha az olmasıdır. Buna karşılık, kentler için üretilen 

motorlu taşıt kullanımını kısıtlayıcı çeşitli politikaların kentler arasındaki yol ağı üzerinde de 

dolaylı etkileri olabilmektedir. Bu durumda da karayoluna seçenek olabilecek ulaşım türleri 

bulunmaması veya var olan türlerin yetersiz olması nedeniyle özellikle kentler arası 
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hareketliliğin olumsuz olarak etkilenmesi söz konusudur (ITF, 2017). Öte yandan, tüm dünyada 

ve ülkemizde kentler arası karayolu taşımacılığına yönelik başarılı uygulamaların ana ekseninin 

varlık yönetimi (asset management) üzerine olduğu söylenebilir.  

Karayolu sistemi için varlık yönetimini, karayolu fiziki varlıklarını korumak ve bunların 

bakım/onarımını yapmak yoluyla güvenli, etkin ve sürdürülebilir bir karayolu ağı elde etmek 

olarak tanımlamak mümkündür. Diğer bir deyişle, varlık yönetimi ile sistematik süreçlere bağlı 

olarak kaynakların doğru ve etkin olarak kullanılması ve karayolu performansının arttırılması 

mümkündür (TRB, 2009). ABD’de eyaletler arası yol ağı için farklı varlık yönetim sistemleri 

geliştirilmektedir. Örneğin ülkenin Colorado eyaletindeki yol ağı için 1990’lı yıllarda başlatılan 

varlık yönetimi sistemi ile yatırımlar dört ana başlık altında sınıflandırılmıştır: Güvenlik, kalite, 

hareketlilik ve uygulama planları. Bu yolla yatırımlar, finansal kaynakların durumu yerine 

doğrudan stratejik hedeflerle ilişkilendirilebilmiştir (FHWA, 2013). Ülkeden bir başka örnek 

ise Missouri eyaletinde gerçekleştirilmektedir. Burada da karayolu ağının performansı için 

belirlenen 120 ölçüt bölüm şefi, daire başkanı vb. çeşitli idarecilerin sorumluluğuna verilmekte, 

bu ölçütlerdeki ilerleme durumu düzenli olarak gözlenmekte ve internet üzerinden 

paylaşılmaktadır. Ayrıca her ölçütle ilgili, dört ayda bir paydaşların katılımıyla geniş kapsamlı 

toplantılar düzenlenmekte ve toplantı sonuçlarına göre ölçüt ile ilgili sürekli güncellemeler 

yapılmaktadır (FHWA, 2013). Dünyadan diğer örneklere bakıldığında ise İngiltere, Kanada, 

Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’da stratejik hedefler, bu hedeflerin uygulama planları, 

uygun görev dağılımları, süreçlerin izlenmesi vb. aşamaların çeşitli farklı şekillerde 

yürütüldüğü varlık yönetimi modellerine rastlamak mümkündür (FHWA, 2004; FHWA, 2005). 

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bir varlık yönetimi uygulaması olan Üstyapı 

Yönetim Sistemi’nin (ÜYS) geliştirilmesi çalışmalarını sürdürmektedir. KGM tarafından 

Bitümlü Sıcak Karışım tabakalarının düzgünlüğünü belirlemeyi esas alan, performansa dayalı 

ödemeyi içeren şartnameler uygulamaya başlanılmış, böylece trafik güvenliği ve sürüş konforu 

açısından önemli iyileşmeler gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, kurum tarafından yürütülen çeşitli 

yönetmelik ve Ar-Ge çalışmaları bulunmaktadır (KGM, 2016). 

Kentiçi ulaşım konusunda dünyada çok çeşitli başarılı uygulamalar bulunmaktadır. Bu 

uygulamaların kentiçi özel otomobil ulaşımı ile ilgili olanlarının temelinde talep yönetiminin, 

toplu taşıma ulaşımı ile ilgili olanların temelinde ise akıllı sistemlerin yer aldığını söylemek 

yanlış olmayacaktır. Başarılı dünya örneklerindeki ortak yönlerin başında bütüncül bir bakış 

açısı kullanılması ve uygulamaların bir arada, bir uygulama paketi şeklinde hayata geçirilmesi 

ve yürütülmesi yer almaktadır. 
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Kentiçi ulaşımda en başarılı örneklerden biri Londra kentindeki uygulamalardır. Bu 

kentteki uygulamalar hem özel otomobil hem de toplu taşıma türleri ve bu türlerin 

kullanıcılarına yöneliktir. Kentte özel otomobil kullanıcılarına yönelik uygulamaların başında 

tıkanıklık fiyatlandırması gelmektedir (Şekil 2.3). 2003 yılında hayata geçirilen ve yıllar 

içerisinde kapsama alanı genişletilerek sürdürülen bu uygulamada; Pazartesi-Cuma günleri saat 

07:00 ile 18:00 arasında tıkanıklık fiyatlandırması bölgesini kullanan sürücüler 11,50 Sterlin 

tutarındaki tıkanıklık fiyatını ödemektedir.  

Şekil 2.3. Londra tıkanıklık fiyatlandırması alanı (URL-4) 

 

Uygulama ek olarak, bir zararlı madde salımı fiyatlandırması ile birlikte yürütülmektedir. 

Söz konusu ek fiyatlandırma ile tıkanıklık fiyatlandırması alanını kullanan belirli bir yaştan eski 

taşıtların sürücülerinden, güncel Euro emisyon şartlarına uymamaları nedeniyle ilave ücret 

alınmaktadır (URL-4; URL-5). Ayrıca, uygulamada son derece önemli bir nokta olan toplanan 

gelirlerin durumu da net bir şekilde belirlidir ve yasa gereği elde edilen tüm gelirler toplu taşıma 

sistemine harcanmaktadır (URL-4). Londra tıkanıklık fiyatlandırmasının, bu talep yönetimi 

uygulamasının yaygınlaşması konusunda da ciddi katkıları olduğunu söylemek mümkündür. 

Bugün bazı Avrupa kentlerinde çeşitli gerekçelerle ve yöntemlerle uygulanan tıkanıklık 
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fiyatlandırması uygulamaları mevcuttur. Bu uygulamalara örnek olarak Milano kentindeki 

zararlı madde emisyonunu azaltmaya yönelik fiyatlandırma, Stockholm ve Roma’daki 

tıkanıklık fiyatlandırması uygulamaları sayılabilir. 

Londra’daki toplu taşıma uygulamaları da başarılı ve sistemlidir. Kentte son derece 

kapsamlı bir raylı sistem ağı bulunup, bu ağ hem yer altındaki metro sistemini, hem de yer 

üstünde kentler arası demiryolu ağlarının belli kısımlarının kentsel ve bölgesel ulaşım için 

kullanılan kısımlarını kapsamaktadır. Bunun yanı sıra otobüs ağı da son derece gelişmiştir; 

trafik sıkışıklığı yaşanan koridorlardaki tahsisli otobüs yolu altyapısı sayesinde trafik 

sıkışıklığından olumsuz etkilenmeyecek biçimde otobüs hizmeti sunulabilmektedir. Ayrıca 

nehir üzerinde yolcu feribotları da işletilmektedir. Tüm bu sistemler birbiriyle fiziksel olarak, 

bilet ücreti olarak, zaman çizelgesi olarak ve bilgilendirme hizmetleri açısından 

bütünleştirilmiştir. Kentteki akıllı kart ile tüm bu toplu taşıma sistemleri kullanılabilmektedir. 

Bu kart aynı zamanda kentte yapılan tüm yolculukların kaydedilmesini sağlayarak güvenilir 

veri toplanmasını ve bu veriye dayalı ulaşım planlamasını olanaklı kılmaktadır. Kentteki bir 

diğer deneyim toplu taşımada otobüs hizmetlerinin kontrollü biçimde, rekabete dayalı ihaleler 

ile özelleştirilmesi olup; bunun sonucunda, Londra otobüs sisteminde yaklaşık 25 otobüs 

işletmecisi, kalite bakımından yüksek bir seviyede hizmet sunmaktadır. Ayrıca, özel taşımacılar 

tarafından sunulmasına rağmen, bu hizmet de kentin akıllı kart sistemine ve diğer toplu taşıma 

sistemlerine entegre biçimde yürütülmektedir. 

Dünya kentlerinden bir diğer örnek yaklaşım bisiklet kullanımını arttırıcı uygulamalardır. 

Bunlardan en dikkat çekeni, bazı Avrupa kentlerindeki bisiklet yol ağlarıdır. “Cycle 

Superhighways” olarak da adlandırılan bu bisiklet yolları hem kent merkezini kapsamakta hem 

de kent merkezini kentin dış bölgelerine bağlamaktadır. Bu tip yol ağlarına bir örnek 

Danimarka’daki uygulamalardır. Ülkenin başkenti Kopenhag’da; kent merkezini geçerek, kenti 

çeşitli dış merkezlere bağlaması planlanan, tamamlandığında 500 km’ye ulaşacak ve bir kısmı 

hizmete açılmış olan 28 farklı güzergâhtan oluşan bir bisiklet yol ağı bulunmaktadır (URL-6; 

URL-7). Tüm bisiklet yol ağı boyunca belli aralıklarla lastik havası şişirme istasyonları yer 

almakta ve karayolu ile kesişen kavşaklardaki trafik ışıkları bisikletlere öncelik verecek şekilde 

düzenlenmektedir (URL-7). Danimarka’daki bisiklet kullanma kültürünün de etkisiyle, kentte 

ev-iş ve ev-okul yolculuklarında bisikletin payı %40’lar seviyesindedir. Danimarka’daki 

başarılı uygulamaların yansımaları başka Avrupa kentlerinde de görülmektedir. Yaygın bisiklet 

yol ağı uygulamalarına Londra’da, Berlin’de ve Hollanda’daki çeşitli kentlerde rastlamak 
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mümkündür. Tüm bu uygulamaların amacının bisikleti özendirmek ve bireyleri bisiklet 

kullanıma yönlendirmek olduğu açıktır. 

Bisiklet kullanımını özendiren bir başka uygulama da bisiklet paylaşım sistemleridir. 

Ülkemizde İzmir, Kayseri ve Konya kentlerinde de örneklerine rastlanan bu sistemler 

bisikletlere, genellikle merkez noktalarda ve toplu taşım duraklarının yakınlarında özel park 

yerlerinin ayrıldığı, toplu taşıma sistemleri ile ödeme sistemleri ve çizelge açısından 

entegrasyonun sağlandığı ve bu şekilde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı 

sistemlerdir.  

Kentiçi ulaşımda günden güne önem kazanmaya başlayan ve dünyanın çeşitli kentlerinde 

başarılı örneklerine rastlanan bir başka uygulama ise “Shared Street” uygulamasıdır. Bu 

uygulamada bisikletliler, yayalar ve motorlu taşıtlar bir caddeyi veya meydanı herhangi bir 

trafik yönetimi sistemi (trafik ışığı vb.) olmaksızın ortak bir biçimde kullanmaktadır. Böylece, 

özellikle motorlu taşıt kullanıcılarının, çevrelerine daha fazla dikkat göstermeleri ve seyir 

hızlarının azalması, motorsuz taşıt kullanıcı ve yayaların ise cadde veya meydan alanından daha 

fazla yararlanabilmeleri hedeflenmektedir. En bilinenleri arasında Londra’daki Exhibition 

Road ve Seattle’daki Bell Street olan bu uygulama, Avrupa’da 100’den fazla, ABD’de ise 

birkaç cadde ve meydan alanında mevcuttur (URL-8).  

2.3. Türkiye’de Geçmişe Dönük Değerlendirme ve Çıkarılan Dersler 

Ülkemizde tüm ulaşım alt sektörleri için genel olarak değerlendirme yapıldığında, planlı 

kalkınmanın başladığı 1963 yılından ve onun öncesinde 1950’li yıllardan başlayarak 

karayoluna daha fazla ağırlık verildiği ortadadır. Örneğin; 1963 ile 1994 yılları arasını kapsayan 

ilk altı kalkınma planında, ulaştırma yatırımlarının türler arasında dağılımı için öngörülen ve 

gerçekleşen paylara bakıldığında; öngörülen paylarda hep karayolunun en yüksek payı aldığı, 

bu payın 1985-1989 yıllarını kapsayan 5. Kalkınma Planı hariç hep %50’yi aştığı (bu planda 

pay %49,2’dir), gerçekleşme paylarının da yine 5. Kalkınma Planı hariç en az öngörülen pay 

kadar olduğu veya bunu aştığı görülmektedir (İTÜ, 2005). 

Ulaştırma sektöründeki planlama çalışmalarına karşılık, plansız büyümenin çok önemli 

göstergelerinden biri 1983-1993 Ulaşım Ana Planı’dır. Kalkınma planlarındaki beş yıllık 

perspektifi daha da genişletmek ve tüm ülkeyi ve tüm türleri kapsayan uzun vadeli bir planlama 

yapmak ana hedefiyle yola çıkılan bu plan, planda ortaya konulan hedefler ve bu hedeflere ne 

düzeyde ulaşıl(ama)dığı, bugüne de ışık tutacak özelliktedir. Ana planda yer alan her üç yılda 

bir revizyon hedefi ileriki yıllarda sağlanamadığı gibi, hemen hemen aynı dönemi kapsayan 5. 
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Kalkınma Planı (1985-1989) ve özellikle 6. Kalkınma Planı (1990-1994) ile arasında hedefler 

açısından ciddi farklar bulunması, ülkemizde planlama açısından geçmişten günümüze yaşanan 

karışıklıkların da bir göstergesidir. Örneğin, yük taşımacılığında demiryolunun payı 6. 

Kalkınma Planı’nda 1994 yılı için %10,9 olarak, 1983-1993 Ulaşım Ana Planı’nda ise 1993 

yılı için %27,5 olarak hedeflenirken bu oran 1993 yılında %7,7 olmuştur. Yine yük 

taşımacılığında karayolunun payı ise 6. Kalkınma Planı’nda 1994 yılı için %62,9 olarak, 1983-

1993 Ulaşım Ana Planı’nda 1993 yılı için %36,0 olarak hedeflenmiş ancak bu oran 1993 yılında 

%83,9 olmuştur (İTÜ, 2005). Planlama açısından geçmişten çıkarılabilecek en önemli dersler 

arasında, hedeflerin tutarlı olarak belirlenmesinin ve uygulamalarda planlama esaslarına sadık 

kalınmasının gerekliliği olduğu düşünülmektedir. 

Geçmişten bugüne karayolu taşımacılığı ele alındığında, bu türün gerek kentiçi ulaşımda 

gerek kentler arası ulaşımda ve gerekse yük taşımacılığında tüm türler içerisinde en büyük paya 

sahip olduğu görülmektedir (Tablo 2.4). Tablo 2.4’teki oranlar, karayolunun söz konusu 

ağırlığının 50 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini ortaya koymaktadır. Özellikle kentler arası 

ulaşım ele alındığında; ileriki yıllar için planlanan kapsamlı karayolu projeleri, yolcu 

taşımacılığında otobüs hizmetlerinin yüksek kalitesi ile yük taşımacılığında karayolunun diğer 

türlere oranla daha az miktarda yükü daha esnek olarak taşıma olanağı sunması nedenleriyle 

yük ve yolcu taşımacılığında karayolunun geçmişten beri süregelen baskın durumunun 

ilerleyen yıllarda da sürmesi beklenmektedir.  

Tablo 2.4. Taşımacılığın yıllara ve sektörlere göre dağılımı (%) 

Yıl 
Yük (Net Ton-km) Yolcu (Yolcu-km) 

Karayolu Demiryolu Denizyolu Havayolu Karayolu Demiryolu Denizyolu Havayolu 

1950 25,0 68,2 6,8 - 50,3 42,2 7,5 - 

1960 45,0 52,9 2,0 0,1 72,9 24,3 2,0 0,8 

1970 75,4 25,8 0,2 0,1 91,4 7,6 0,3 0,7 

2000 90,1 5,3 6,4 0,1 96,0 2,2 0,0 1,8 

2010 89,9 5,3 5,0 - 97,8 1,6 0,7 - 

2015 89,8 3,9 6,3 - 89,2 1,1 0,6 9,1 

Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Karayolunun yüksek oranda kullanılmasına bağlı olarak, ülkemiz yol ağındaki motorlu 

taşıt sayısı da yıllar içerisinde sürekli olarak artmaktadır. Ekim 2017 itibarıyla ülkemizdeki 

toplam motorlu kara taşıtları sayısı 22.218.945’e ulaşmıştır (URL-9). Son 10 yılda bu sayının 

ortalama artış hızı yıllık %5,5 oranında olmuş, 2017 yılı başına gelindiğinde ülkemizdeki 

toplam motorlu taşıt sayısı 2002 yılına göre yaklaşık 2,5 katına ulaşmıştır (URL-9). Geçmişten 
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bugüne kaydedilen bu artış ülkemizde motorlu taşıtlara olan ve dolayısıyla karayoluna olan 

bağımlılığın önemli bir göstergesidir. 

Karayoluna bağımlılık kentiçi ulaşımda da olumsuz etkiler yaratmıştır. Ülkemizde kırsal 

bölgelerden kentlere olan göçün de etkisi ile son 50-60 yılda büyük kentlerimizde hızlı bir nüfus 

yoğunlaşması yaşanmıştır. Bu nüfus artışına yönelik yerleşmeler ise hızlı ve plansız bir gelişme 

göstermiştir. Nüfus ve nüfus yoğunluğundaki bu artışlara karşılık ulaşım altyapısı aynı 

gelişmeyi gösterememiş, ulaşım altyapısına yönelik yatırımlar ise yaşanan sorunların 

kaynağına yönelik olmaktan çok kısa vadeli çözümler üretme yönünde olmuştur. Birçok büyük 

kentimizdeki katlı kavşak yatırımları bu yaklaşıma güzel bir örnektir. Katlı kavşaklar, tıkanıklık 

sorunlarını ancak noktasal olarak çözebilen uygulamalar olurken motorsuz ulaşımın 

hareketlerini kısıtlayıcı özelliktedir. Bugün Ankara, Bursa gibi kentlerimizdeki katlı kavşak 

inşaatlarının çözüm üretemediği görülmektedir. Motorlu taşıt hareketliliğini arttırıcı 

uygulamaların yerini, motorlu taşıt talebini yöneten uygulamaların alması gerektiği ortadadır. 

Karayolu ağırlıklı yatırım dönemi, demiryolu ulaştırması sektöründe çeşitli yapısal 

sorunlar meydana gelmesine neden olmuştur. Bu sorunlar arasında; demiryolu ağının 

yetersizliği, altyapı standartlarının düşüklüğü, demiryolu araçlarının sayı ve nitelik olarak 

yetersizliği, sinyalli ve elektrikli hatların azlığı, uzman personel eksikliği ve diğer ulaştırma 

türleri ile bütünleşme ve rekabette yaşanan sıkıntılar yer almaktadır. 2003 yılından itibaren ise 

ulaştırma politikaları içerisinde demiryolu ulaştırması yeniden devlet politikası haline gelmiştir. 

Mevcut demiryolu ağının altyapı, üstyapısı ve elektromekanik sistemleri ile birlikte modernize 

edilmesi, darboğazların giderilmesi yeni yüksek hızlı demiryolu (YHT), hızlı demiryolu (HT) 

ve konvansiyonel demiryolu hatları yapılarak 2023 yılına kadar demiryolu uzunluğumuzun 

25.000 km’nin üzerine çıkarılması hedefi doğrultusunda yoğun çalışmalar yürütülmeye 

başlanmıştır. 

Özalp ve Öcalır (2008) tarafından, 1970-2007 döneminde ülkemizde gerçekleştirilen 

Ulaşım Ana Planları’nın incelendiği çalışmada, bu sürede gerçekleştirilen planların büyük 

çoğunluğunda kentsel ulaşım sorunlarının sadece belirli koridorlardaki trafik yoğunluğu ve 

sıkışıklığı olarak görüldüğü ve raylı sistem önerisi ile tüm sorunların çözüleceği inancı 

çerçevesinde, başka seçenekler yeterince etüt edilmeden raylı sistem önerileri geliştirildiği ifade 

edilmiştir. Çatalpınar (2001) ise ilk sekiz Kalkınma Planını ulaştırma politikaları açısında 

incelediği çalışmasında, raylı sistem yatırımlarının yetersiz fizibilitelere dayalı olarak ve dış 

borçlanma esaslı yapıldığını vurgulamıştır. Yukarıda sayılan gerekçeler kentiçi ulaşımda 
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geçmişten beri planlama çalışmaları yapılmasına rağmen, bu çalışmaların ciddi eksikler 

içerdiğini ortaya koymaktadır. 

Ülkemiz ihracatı, ağırlıklı olarak denizyolu ile yapılmaktadır. Yıllara göre, taşıma 

türlerinin ihracat değerleri ($ bazında) incelendiğinde, 2016 yılı itibarıyla birinci sırada 

denizyolu (%55,0), ikinci sırada karayolu (%31,4) ve üçüncü sırada ise havayolu (%12,5) 

ihracatta en sık kullanılan türler olmuştur. 2016 yılı itibarıyla ithalatta da ($ bazında) en çok 

tercih edilen tür, ihracatta olduğu gibi denizyolu (%60,6) olmuştur. İkinci karayolu (%17,3), 

üçüncü havayolu (%11,6), dördüncü diğer türler (%9,8) olurken, ihracatta olduğu gibi 

demiryolu (%0,7) yine en düşük değerde kalmıştır. 

Ülkemiz denizyolu kabotaj taşımacılığı için elverişli olmasına rağmen denizyolları ile 

gerçekleştirilen kabotaj taşımacılığı oldukça düşüktür. Bunun başlıca nedeni, liman ve sefer 

maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Kabotaj hattında taşınan yük miktarı arttıkça birim maliyetler 

düşecek ve kabotaj hattında çalışan gemilerin sayısı ve sefer sıklığı artacaktır.  

2003 yılı Ekim ayında iç hatların liberalleşmesi sonrası hızla büyüyen Türkiye’deki 

havacılık sektöründe uçak koltuk sayısı 2004-2015 yılları arasında yıllık %12,1 ile dünya 

ortalamasının 2,5 katı kadar artmıştır. Aynı dönemde ülkemize gelen turist sayısı artışı da yıllık 

%8,1 olmuştur. Yine bu dönemde ekonomide istikrarlı büyüme sonucu kargo havayolları da 

kapasitelerini yıllık ortalama %13,1 oranında büyütmüşlerdir. 

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ülkemizde özellikle havayolu terminallerinin 

yenilenmesinde önemli hamleler yaratmış ve kamu kaynakları kullanılmadan iyileştirmeler 

sağlamıştır. Bununla birlikte YİD uygulamalarıyla belli ölçülerde tüketici maliyetlerinin de 

yükseldiği, bunun da son tüketici olan havayolu yolcusuna olumsuz yansıdığı durumlar 

oluşmuştur. Yapımındaki amaçlardan biri olan “uluslararası yolcu ve kargo aktarma merkezi” 

olmak olan İstanbul yeni havalimanının, hizmet ve kira ücretlerinde yaşanacak muhtemel 

artışlar nedeniyle havalimanının potansiyeli yakalayamama riski bulunmaktadır. 

2.4. Onuncu Plan Döneminin Değerlendirilmesi 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan 

“Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programının” eylem planında, “Lojistikte Strateji 

ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması” politikası yer almaktadır. Söz konusu politika 

çerçevesinde 2016 yılında; lojistik ile ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kamu kurum ve 

kuruluşlarının üstlenecekleri rolleri belirlemek, müşterek konularda eşgüdüm tesis etmek, ortak 

karar alınmasını gerektiren hallerde prensip kararları almak ve lojistik mevzuatı 
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düzenlemelerinin koordinasyonunu sağlamak üzere; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı (UDHB) Müsteşarının Başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 

İçişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanının katılımlarıyla “Lojistik Koordinasyon 

Kurulu” oluşturulmuştur. Lojistik Koordinasyon Kurulu demiryolu ağını limanlar ve OSB’ler 

gibi üretim merkezlerine bağlayan iltisak hatlarının yapımına büyük önem vermekte olup, bu 

konuda yapılacak iltisak hatlarına yönelik önceliklendirme ve modelleme çalışmalarını takip 

etmektedir. 

2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda rekabet gücünün 

arttırılması amacı ile ulaştırma altyapısının geliştirilmesi ekonomik gelişme ekseni içerisinde 

yer almıştır. Onuncu Kalkınma Planı’nda benzer şekilde, Türkiye’nin lojistikte bölgesel bir üs 

olması sağlanarak; lojistik maliyetin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün 

arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, Onuncu Kalkınma Planı’nda yük ve yolcu ulaştırma 

hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, emniyetli bir şekilde sağlanması; yük 

taşımacılığında, kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilerek demiryolu ve denizyolunun 

paylarının arttırılması, kalitenin ve güvenliğin yükseltilmesi ve ulaştırma planlamasında 

koridor yaklaşımına geçilmesi temel amaç ve hedefler içinde yer almıştır. 

Onuncu Kalkınma Planı dönemi sonunda karayollarında toplam bölünmüş yol 

uzunluğunun 25.272 km, otoyol uzunluğunun 4.000 km’ye çıkması hedeflenmiştir. Trafiğin 

119 milyar taşıt-km, yolcu taşımanın 321 milyar yolcu-km ve yük taşımalarının 294 milyar ton-

km olacağı öngörülmüştür. 2016 yılı itibarıyla ülkemizdeki toplam 67.161 km uzunluğunda 

karayolunun %46,3’ü (31.106 km) devlet yolu, %49,9’u (33.513 km) il yolu ve %3,8’i (2.542 

km) otoyoldur. Toplam karayolunun %94’ü asfalt betonu ve sathi kaplamadır. 2007 yılında 

13.867 km olan bölünmüş yol uzunluğu, 10 yılda %82 artarak 25.207 km’ye ulaşmıştır (UDHB, 

2017). Aynı yıl itibarıyla karayollarımızda taşınan yolcu ve yük miktarı 300,8 milyar yolcu-km 

ve 253,1 milyar ton-km olarak gerçekleşmiştir. 

Onuncu Kalkınma Planı dönemi sonunda demiryollarında ana hat uzunluğunun 10.556 

km’ye hızlı tren hat uzunluğunun 2.496 km’ye çıkarılması hedeflenmiştir. Elektrikli hatların 

%70’e, sinyalli hatların %80’e çıkarılması öngörülmüştür. Yük taşımalarının 22,5 milyar net 

ton-km’ye çıkacağı tahmin edilmiştir. 2007 yılında 10.991 km olan demiryolu hat uzunluğu, 

%14 artış ile 2016 yılında 12.532 km’ye ulaşmıştır. Mevcut demiryolu hattımızın toplam 1.213 
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km’si YHT hattından oluşmaktadır. 2016 yılında demiryolları ile taşınan yolcu sayısı 176,6 

milyon kişi, taşınan yük miktarı ise 25,9 milyon tona ulaşmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planı dönemi sonunda havayolu yolcu sayısının 232 milyon yolcuya 

(DHMİ metodolojisi ile) çıkarılması hedeflenmiştir. 2016 yılı itibarıyla ticari hava trafiğine 

açık toplam 55 adet havalimanı bulunmaktadır. 2016 yılında 174,2 milyon yolcu 

havalimanlarımızdan hizmet almıştır. Söz konusu yolcuların %58,9’ine karşılık gelen 102,2 

milyon kişi iç hat, %40,9’una karşılık gelen 71,2 milyon dış hat ve %0,2’sine karşılık gelen 410 

bin kişi ise transit yolculardan oluşmaktadır. Aynı yıl için yurt içi yük trafiği 19 milyon ton-

km’ye ulaşmıştır. 2016 yılında uçak trafiği 1.829.980 adet/uçuş olarak gerçekleşmiştir. 

Havayolları üzerinden 2016 yılında yolcu trafiği 31.730 milyon yolcu km’ye çıkmıştır. 2016 

yılında ülkemizdeki toplam uçak sayısı 1.417 adet, koltuk sayısı 100.365 adet, kargo kapasitesi 

ise 1,823 ton olmuştur. 

Onuncu Kalkınma Planı dönemi sonunda limanlarımızda elleçlenen toplam yük hacminin 

615 milyon ton, konteyner hacminin ise 13,8 milyon tona çıkarılması hedeflenmiştir. Ayrıca 

yine 10. Plan döneminde Türk Bayraklı Deniz Ticaret Filosunun 14 milyon DWT’ye ulaşacağı 

öngörülmüştür. 2016 yılında limanlarımızda elleçlenen toplam yük hacmi 430 milyon ton 

olarak gerçekleşmiştir. Limanlarımızda elleçlenen konteyner trafiği 8,8 milyon TEU’yu 

aşmıştır. Aynı dönem içinde limanlarımıza uğrak yapan 590 adet kruvaziyer gemisi ile 628 bin 

kruvaziyer yolcusu gelmiştir. Yurtdışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatları ile 451.672 adet araç 

taşınmıştır. Kabotaj hattında ise 148 milyon yolcu, 13 milyon araç taşınmıştır. Aynı yıl için 

Türk sahipli gemi adedi 1.547’ye, taşıma kapasitesi 29,2 milyon DWT’ye, Türk Bayraklı Deniz 

Ticaret Filosu ise 8,2 milyon DWT’ye ulaşmıştır. 

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı döneminde karayolu yatırımları 

incelendiğinde; 2011 yılında inşaatına başlanan Avrasya Tüneli (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp 

Geçişi) projesinin tamamlandığı görülmektedir. Ayrıca, toplam 14,6 km güzergâha sahip olan, 

Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan karayolu tüneli 2016 yılında hizmete açılmıştır. 

Ağır taşıt trafiğini taşıyacak olan ve yapımına 2013 yılında başlanan Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü 2016 yılında hizmete açılmıştır. 2.164 m uzunluğun da ve 59 m genişliğinde olan 

köprü, 2x4 şeritli karayolu ile 1 gidiş ve 1 dönüş olmak üzere 2 demiryolu hattına sahiptir. 

Toplam 405 km olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 148 km’si Onuncu Kalkınma Planı 

döneminde tamamlanmıştır. 2013 yılında temeli atılan ve Gebze-Orhangazi-İzmir otoyol 

projesinin önemli bir bölümünü oluşturan Osmangazi Köprüsü, Onuncu Kalkınma Planı 
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döneminde 2016 yılında hizmete açılmıştır. 2x3 şeritli karayoluna sahip köprü, toplamda 2.682 

m uzunluğa sahiptir. 

Temeli 2007 yılında atılan ve yılda 50 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip, tarihi 

İpek Yolu'nu canlandıracak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 2017 yılında hizmete açılmıştır. 

838 km uzunluğunda olan demiryolu hattının 76 km’si Türkiye’den, 259 km’si Gürcistan’dan 

ve 503 km’si ise Azerbaycan’dan geçmektedir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hazar Denizi 

geçişli tren-feribot hatlarıyla Kazakistan ve Türkmenistan’a olan bağlantısıyla, Türkiye’nin 

Orta Asya, Uzak Doğu ve Güney Asya'ya olan ticaretinde önemli bir ulaşım koridoru 

oluşturmaktadır. 

2010 yılında inşaatına başlanan, 3.200 m pist uzunluğuna sahip, İran sınır kapısı 

Esendere’ye de yakın bir noktada yer alan Hakkâri Yüksekova (Selahaddin Eyyubi) 

Havalimanı, Onuncu Kalkınma Planı döneminde 2015 tarihinde hizmete açılmıştır. Yapımına 

2011 yılında başlanan Ordu-Giresun Havalimanı ise yine 2015 yılında hizmete açılmıştır. 3.000 

m pist uzunluğuna sahip havalimanı, Türkiye’nin deniz üzerine kurulan ilk havalimanı projesi 

olma özelliğine sahiptir. 

Onuncu Kalkınma Planına göre ulaştırma sektöründe uygulanacak politikalar içerisinde, 

tamamen gerçekleştirilebilenler Tablo 2.5’de, kısmen gerçekleştirilebilenler Tablo 2.6’da ve 

gerçekleştirilemeyenler ise Tablo 2.7’de yer almaktadır. Tablolar incelendiğinde Onuncu 

Kalkınma Planında yer alan ulaştırma sektörüne yönelik toplam 24 politikadan ikisi tamamen 

gerçekleştirilmiş, 10 tanesi kısmen gerçekleştirilmiş ve 12 tanesi ise gerçekleştirilememiştir. 

On Birinci Kalkınma Planı için üretilen politikalardaki gerçekleştirilme oranının arttırılmasının 

ülkemizin kalkınma hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Tablo 2.5. Onuncu Kalkınma Planı politikaları içerisinde tamamen gerçekleştirilenler 

POLİTİKA AÇIKLAMA 

834. Lojistik alanında kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin 

bir koordinasyon ve işbirliği mekanizması oluşturulacaktır. 

Lojistik Koordinasyon Kurulu 

kurulmuştur. 

850. Deniz emniyetine azami önem verilecek, Acil Müdahale 

Merkezleri ve yoğun limanlardaki Gemi Trafik Yönetim 

Sistemleri tamamlanacak, güvenli deniz izleme koridorları 

oluşturulacaktır. 

Gemi Trafik Sistemi projesi 

tamamlanmıştır. 
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Tablo 2.6. Onuncu Kalkınma Planı politikaları içerisinde kısmen gerçekleştirilenler 

POLİTİKA AÇIKLAMA 

835. Ulaştırma koridorlarında uygun hacim ve mesafelerde en 

avantajlı ulaşım türü belirlenerek, bu kapsamda denizyolu ve 

demiryolu taşımacılığı özendirilecek ve kombine taşımacılık 

imkânları geliştirilecektir. Enerji verimliliğini, temiz yakıt ve 

çevre dostu araç kullanımını sağlayan ulaşım sistemlerine 

öncelik verilecektir. 

Kombine taşımacılığın geliştirilmesi 

için lojistik merkez ve iltisak 

hatlarının yapım çalışmalarına 

öncelik verilmiş olup, çalışmalar 

devam etmektedir. 

836. Önemli ticaret merkezlerinden olmaya devam edecek 

AB’nin ulaştırma ağlarına (TEN-T) bağlantı sağlayacak projeler 

başta olmak üzere tüm komşu ülkelere ve yeni pazarlara erişimi 

kolaylaştıracak güzergâhlara önem verilecektir. 

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı tek 

hat dizel işletmeciliğe açılmıştır. 

Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı için 

ihaleye çıkılacaktır. 

837. Karayollarında kuzey-güney hattında koridor yaklaşımı da 

dikkate alınarak Ovit ve Cankurtaran tünellerinin de üzerinde yer 

aldığı öncelikli güzergâhların ve komşu ülkelerle ticareti 

geliştirecek koridorların yapımına devam edilecektir. 

Karayollarında kuzey güney 

hatlarında ciddi bir gelişme 

sağlanamamıştır. OVİT ve Cankurtan 

tünellerinde önemli ilerleme 

sağlanmıştır. 

838. Karayollarında; önleyici bakım kavramının esas alındığı ve 

bakım-onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde 

karşılanmasını temin edecek etkin bir üstyapı yönetim sistemi 

tesis edilecektir. Bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak 

özel kesim marifetiyle yürütülmesi için gerekli hukuki ve 

kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

--- 

842. Hızlı tren ağı; Ankara merkez olmak üzere İstanbul-

Ankara-Sivas, Ankara Afyonkarahisar – İzmir, Ankara – Konya 

ve İstanbul-Eskişehir-Antalya koridorlarından oluşmaktadır. 

Plan dönemi sonuna kadar 393 km uzunluğundaki Ankara-Sivas 

ve 167 km uzunluğundaki Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar hızlı 

tren hatları işletmeye açılacaktır. 

Ankara-Sivas YHT hattının 2018 

sonunda büyük ölçüde tamamlanması 

ve 2019 yılı içerisinde test sürüşlerine 

başlanması beklenmektedir. Ankara-

İzmir YHT projesinde ise Polatlı-

Afyon-Uşak kesiminin 2019 yılında, 

Uşak-Manisa-Menemen kesiminin 

2020 yılında bitirilmesi 

beklenmektedir.    

İstanbul-Eskişehir-Antalya projesi ise 

henüz etüt aşamasındadır 

843. Trafik yoğunluğuna bağlı olarak belirlenen öncelik sırasına 

göre mevcut tek hatlı demiryolları çift hatlı hale getirilecektir. 

Ayrıca şebekenin ihtiyaç duyduğu sinyalizasyon ve 

elektrifikasyon yatırımları hızlandırılacaktır. 

Çeşitli kesimlerde yeni hat ve ikinci 

hat yapımları ile elektrik ve sinyal 

çalışmaları devam etmektedir. 

Elektrifikasyon yaklaşık %46, 

sinyalizasyon yaklaşık %54 

seviyelerindedir. 

844. Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 

Hakkında Kanun çerçevesinde TCDD’nin yeniden 

yapılandırılması tamamlanacak, demiryolu yük ve yolcu 

taşımacılığı özel demiryolu işletmelerine açılacaktır. TCDD 

şebekesi yenileme ve bakım-onarım hizmetlerinin özel kesim 

eliyle yürütülmesi esas olacaktır. TCDD’nin kamu üzerindeki 

mali yükü sürdürülebilir bir seviyeye çekilecektir. 

Demiryolu piyasası 

serbestleştirilmiştir. Yenileme ve 

bakım-onarım hizmetlerinin bir 

bölümü özel sektör tarafından 

yürütülmektedir. TCDD’nin kamu 

üzerindeki mali yükü halen 

sürdürülebilir bir seviyeye 

çekilememiştir. 

845. Avrupa ile kesintisiz ve uyumlu demiryolu ulaşımının 

sağlanmasına yönelik teknik ve idari karşılıklı işletilebilirlik 

düzenlemelerine uyum sağlanacaktır. 

Karşılıklı işletilebilirlik yönetmeliği 

taslak aşamasındadır. 
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Tablo 2.7. Onuncu Kalkınma Planı politikaları içerisinde gerçekleştirilemeyenler 

POLİTİKA AÇIKLAMA 
831. Ulaştırma türleri ve koridorları, lojistik merkezler ve diğer lojistik 

faaliyetleriyle bütünleşik Lojistik Master Planı hazırlanarak hayata 

geçirilecektir. Bu çerçevede, lojistik merkezler için yer seçiminde rehber 

niteliği taşıyacak şekilde ülkemizin ulaştırma alternatiflerini gösteren 

ulaştırma koridor haritalarının çıkarılması sağlanacaktır. 

Lojistik Master Plan Çalışması hazırlıkları 

başlatılmış olup henüz sonuçlanmamıştır 

832. Lojistik merkezlerin ülke genelinde planlanması ve yatırımlarında; 

bölgesel potansiyel ve ihtiyaçlar dikkate alınacak, kombine taşımacılık 

bağlantılarının yapılmasına özen gösterilecek, kullanıcıların 

gereksinimleri gözetilerek, tüm lojistik hizmet sağlayıcılarının eşit 

şartlarda yararlanacağı kamu-özel işletim modelinin etkin bir şekilde 

kullanılması sağlanacaktır. 

TCDD tarafından yapılan ve günümüzde 

yük merkezi olarak faaliyet gösteren lojistik 

merkezlerin işletim modelinin 

belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam 

etmektedir. 

833. Lojistik pazarında faaliyet gösteren firmaların yeterli ölçek 

büyüklüğüne ulaşması desteklenecektir. 
--- 

839. Karayolu taşımacılığında kayıt dışılık önlenecek, mali ve mesleki 

yeterliliğe sahip verimli işletmelerin kurulması ve piyasadaki atıl 

kapasitenin azaltılması teşvik edilecektir. 

--- 

840. Trafik güvenliğinin en üst seviyede tesis edilebilmesi için denetim 

hizmetleri; araç tescil ve sürücü belgelendirme gibi idari faaliyetlerden 

ayrıştırılacak ve söz konusu faaliyetler için müstakil birimler kurulacaktır. 

--- 

841. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan 

trafik kazası nedeniyle meydana gelen ölümlerin yüzde 50 oranında 

azaltılması hedefi doğrultusunda Trafik Elektronik Denetim Sistemlerinin 

kullanımı Akıllı Ulaşım Sistemleriyle entegre bir şekilde 

yaygınlaştırılacaktır. 

TEDES sistemlerin yaygınlaştırılmasında 

bir ilerleme kaydedilmekle birlikte ölümlü 

kazaların azaltılması hedefinde henüz 

ilerleme kaydedilememiştir. 

846. İstanbul Yeni Havalimanının ilk etabı Plan dönemi sonuna kadar 

tamamlanacaktır. Havayolu sektöründe İstanbul’un uluslararası bir 

aktarma ve bakım-onarım merkezi olması desteklenecektir. 

İstanbul Yeni Havalimanının ilk etabının 

2018 yılı Ekim ayında hizmete açılması 

beklenmektedir. İstanbul’un uluslararası bir 

aktarma ve bakım-onarım merkezi 

olmasının desteklenmesi için atılacak 

adımlar henüz netleştirilememiştir. 

847. Rekabet ortamını tesis edebilmek için SLOT tahsisinde şeffaflık 

sağlanacak ve özel havayolu şirketlerinin pazara girişlerindeki engeller 

azaltılacaktır. 

SLOT tahsisinde şeffaf bir mekanizma 

kurulması için çalışmalar devam etmektedir.  

848. Artan dış ticaret taşımalarının Türk bayraklı gemilerle 

yapılabilmesini teminen filonun geliştirilmesi ve Türk bayrağının tercih 

edilmesi sağlanacaktır. 

--- 

849. Türkiye’nin ihracat hedefine ulaşabilmesini teminen, yapılan 

planlamalar doğrultusunda doğru yer, zaman ve ölçekte liman kapasiteleri 

hayata geçirilecek, limanların demiryolu ve karayolu bağlantıları 

tamamlanacaktır. Çandarlı Konteyner Limanı tamamlanacak, Mersin 

Konteyner Limanı ve Filyos Limanının yapımına başlanacaktır. 

Filyos Limanı inşaat çalışmalarının 2019 

yılında tamamlanması beklenmektedir ve 

limanın demiryolu bağlantısı projeyle eş 

zamanlı olarak tamamlanacaktır. Çandarlı 

Limanı YİD ihalesi iptal edilmiştir ve 

yeniden ihaleye çıkarılması beklenmektedir. 

Limana ait bağlantı yolu için çalışmalar 

tamamlanmak üzeredir.  

851. Liman yönetiminde dağınıklığın giderilmesini ve kamu tarafından 

belirlenecek politikaların her bir limanın ihtiyaçları da göz önüne alınarak 

uygulanmasını sağlayacak, Türkiye’ye uygun bir liman yönetim modeli 

hayata geçirilecektir. 

Ülkemize özgü bir liman yönetim modeli 

henüz geliştirilememiştir. 

920. Sınırda yer alan bölgelerin sınır ötesiyle ekonomik ve sosyal ilişkileri 

geliştirilecektir. Sınır kapılarına ulaşan ulaştırma altyapıları iyileştirilecek, 

kapıların hizmet standartları ve kapasiteleri yükseltilecektir. 

--- 

921. Öncelikle kuzey-güney ulaşım koridorları boyunca, metropoller, 

üretim merkezleri ve turizm şehirlerini birbirine bağlayacak ulaştırma 

ağları güçlendirilecektir. Şehirlerin erişilebilirliğinin arttırılması ile 

İstanbul ve Ankara aktarmalı uçuşlarda katlanılan maliyetlerin 

azaltılmasını teminen, altyapısı uygun iller arasında bölgesel havayolu 

işletmeciliği özendirilecektir. Limanların Orta ve Doğu Anadolu ve GAP 

bölgesiyle bağlantıları güçlendirilecektir. 

--- 
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2.5. Uluslararası Mukayeseli Olarak Türkiye İçin Temel Göstergeler, Güçlü Yönler, 

Sorunlar, Darboğazlar, Fırsatlar 

On Birinci Kalkınma Planı komisyon üyeleri tarafından belirlenen ve ulaştırma türlerine 

yönelik gerçekleştirilen Güçlü Yanlar-Zayıf Yanlar-Fırsatlar-Tehditler (GZTF) analizi 

sonuçları aşağıda özetlenmiştir. Tablo 2.8’de kentiçi ulaşım, Tablo 2.9’da havayolu, Tablo 

2.10’da denizyolu, Tablo 2.11’de karayolu ve Tablo 2.12’de ise demiryolu GZFT analizleri 

sunulmuştur. 

Tablo 2.8. Kentiçi ulaşım GZFT analizi 

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar 

• Kentiçi ulaşımda toplu

taşımaya yönelik

yatırımlar

• Otomobile bağımlı kentsel gelişme ve yatırım eğilimleri

• Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kentlerimizde trafik

tıkanıklıkları

• Arazi kullanımı planları ile ulaşım planlarının bütünleşik olmaması

• Özellikle büyük kentlerimizdeki yerleşim bölgelerinde, iş

merkezlerinde ve aktarma noktalarında yeterli otopark alanlarının

bulunmaması

• Otopark yönetim yaklaşımının bulunmaması; kentteki konumlarına

göre ücretlendirme yaklaşımını benimseyen böylece talep

yönetimine olanak tanıyabilecek uygulamaların bulunmaması

• Trafik denetiminde başta mevzuattan kaynaklanan gerekçelerle

yaşanan sorumluluk karmaşası ve etkin denetim yapılamaması

• Yatırım kararlarının ulaşım planlarından çok finansman

olanaklarına göre alınması

• Kentiçi ulaşım sektörünün planlanmasında ulusal ölçütleri ortaya

koyan el kitapları ile ulusal koşullarımıza uygun olan yazılımların

eksikliği

Fırsatlar Tehditler 

• Küresel ölçekte

ulaştırma sektöründeki

teknolojik gelişmeler

• Kentlerimizde toplu

taşıma kullanım oranının

otomobile göre hala

daha yüksek düzeyde

olması

• Kentlerimizde yaya

olarak yapılan

yolculukların önemli

paya sahip olması

• Kurumlar arası görev ve yetki çatışmasının bulunması ve bir

otorite eksikliği

• Sürekli artan motorlu taşıt sayısı ve otomobil sahipliğinde

beklenen artışlar

• Çarpık ve plansız kentleşme, planlara aykırı kentsel gelişmeler ve

çok sayıdaki plan değişikliği ile bütünlüğü ve sürekliliği

sağlanamayan kent planları

• Kentsel dönüşüm projelerinin noktasal ve ulaşım ayağı dikkate

alınmadan yürütülmesi

• Stratejik hedef ve planların tepeden inme kararlarla tamamen göz

ardı edilebilmesi

• Büyükşehir belediyelerinin sorumluluk sınırlarının genişlemesi
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Tablo 2.9. Havayolu GZFT analizi 

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar 

• Genç ve görece ucuz işgücü 

• Görece yüksek nüfus ve havayolu yolcusu 

üretmeye imkân veren GSYİH 

• Havalimanlarının yurdun her tarafında 

yaygınlaşmış olması, kombine taşımacılığa 

imkân veren mevcut karayolu altyapısı 

• Havalimanı ve terminal yapım ve işletmesinde 

gelinen nokta ve elde edilen tecrübe 

• Havayollarının rekabet gücü 

• Nitelikli personel eksikliği 

• Plansız altyapı gelişimi 

• Rekabet ortamının yeterince tesis 

edilememesi 

• Eğitimde standardizasyon eksikliği ve 

eğitimin niteliği 

• Bakanlıklar ve kurumlar arası koordinasyon 

zafiyeti 

• Sivil havacılık otoritesinin özerk yapıya 

kavuşma ihtiyacı 

• Hava sahasının yapılandırılmaması 

• Ülkemizde Sermaye maliyetinin görece 

yüksek olması 

• Türler arası altyapı ve işletmede yaşanan 

sorunlar 

Fırsatlar Tehditler  

• İstanbul Yeni Havalimanının büyüme 

kısıtlarını ortadan kaldıracak olması 

• Türkiye’nin uluslararası turizm merkezi olması 

• Turizm ve dolaylı olarak havayolu pazarının 

yüksek büyüme potansiyeli 

• Türkiye’nin dış ticaretinin büyümesine paralel 

hava kargo taşıma ihtiyacı 

• Avrupa’da yaşayan Türk nüfusu 

• Özel sektörün girişimci yapısı 

• Havacılık eğitimi ve uçak bakımında dünya 

üzerindeki potansiyelden pay kapma imkânı 

• AB’nin son dönemde başlattığı ve üye 

ülkelerin havayollarına avantaj sağlayan 

uygulamalar  

• Kapsamlı Anlaşma ekindeki mevzuat 

uyumu zorlaması 

• Türkiye’nin komşu bölgelerinde yaşanan ve 

yaşanması muhtemel terör ve güvenlik 

sorunları 

• Kamu-özel işbirliği modelinin 

getirebileceği yüksek maliyetler 
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Tablo 2.10. Denizyolu GZFT analizi 

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar 

• Türkiye’nin enerji ve ulaştırma

koridorları üzerinde bulunması

• Güvenlik önlemlerinin gerektiği

şekilde uygulanması

• Neredeyse tüm Türkiye kıyılarında

deniz tesislerinin bulunması

• Yeterli insan kaynağına sahip

olunması

• Avrupa limanlarına kıyasla ucuz

işgücüne sahip olmamız

• Limanlarımıza yakın yerlerdeki

serbest bölgeler

• Hinterlanda coğrafi olarak ulaşım

kolaylığı

• Gemi inşa sanayi

• Denizcilik alanında eğitim veren

donanımlı üniversitelerimizin

bulunması

• Yat, römorkör, kimyasal tanker,

ahşap tekne, butik gemi yapımı,

askeri gemi yapımı, koster

yapımında branşlaşmış olmak

• Savunma sanayinde yerli gemi

tercihi

• Limanların katma değer yaratan

hizmetleri

• Karayolundan denizyoluna

kayabilecek trafik olması

• Kabotaj taşımacılığının gelişmeye

açık olması

• Küresel terminal operatörlerinin

Türk limanlarına ilgisi

• Denizcilik ile ilgili devlet kuruluşlarının yetki ve

sorumluluklarının ve yetki sınırlarının yeterince açık

olmaması

• Birbiriyle uyumsuz, çok sayıda ilgili kurum ve kuruluşun,

birbiriyle çelişen yasa, yönetmelik ve mevzuatlarına açık

bırakılması ile yatırımcı açısından belirsizliklerle dolu

görünüm, caydırıcı ve maliyeti arttırıcı durumu

• Liman otoritesinin kurulmamış olması

• Bürokratik engeller, vergi ve kamu ödemelerinin

yüksekliği

• Gümrük mevzuatından kaynaklanan zorluklar

• Limanlarımızın bir kısmında yetersiz altyapı (rıhtım

uzunlukların, draftlarının, geri saha ve depolama

alanlarının yetersizliği) ile yetersiz karayolu bağlantısı

olması, demiryolu bağlantısının ise olmaması veya çok

kısıtlı olması

• Ülke içinde limanların OSB ve üretim merkezlerine yeterli

bağlantısının bulunmaması

• Özel sektör-kamu-üniversite koordinasyonu eksikliği

• Liman operasyon elemanlarının yeterli iş eğitimini

almamış olması ve kalifiye olmaması ve ara eleman

temininde yaşanan zorluklar

• Güçlü olmayan sermaye yapısı, kredi bulmakta yaşanan

güçlükler.

• Teknik ekipmanlarda dışa bağımlılık

• Limanlarımızın fiziki gelişme imkânı bulunmaması

• Çok sayıda küçük limanın bulunması ve bunun yarattığı

güvenlik, gümrük ve ölçek ekonomisi sorunu

• Türkiye limanlarının uluslararası rekabette zayıf kalması

• Büyük çapta yatırımların hayata geçirilememesi

• Yerel-merkezi yönetim arası uyuşmazlıklar

• Rekabet ortamında rakiplerimizle aynı imkânlara sahip

olamamamız ve komşu ülke limanlarının rekabet gücü ve

kendi tesislerini geliştirme çabaları

• Taşımacılık için güçlü rakiplerin olması

Fırsatlar Tehditler 

• Türkiye’nin transit aktarma bölgesi

olması, üç tarafının denizlerle

çevrili olması

• Uzakdoğu, AB, Karadeniz ve

Amerika kıtaları arasında büyüyen

yük hareketinin önemli bir geçiş

kavşağında yer alınması

• Doğal limanların varlığı

• Denizciliğin çevre dostu olması

• Doğu Akdeniz’de ana liman olma

imkânı

• Türkiye’nin büyük bir pazar olması

• Türkiye’nin bölgesel konumu

nedeniyle rekabetçi yapısı

• Küresel ekonomik krizin kalıcı olması

• Deprem ve doğal afetler

• Türkiye’nin yakın çevresindeki savaş ve istikrarsızlıklar

• Küresel iklim değişikliğinin limanlara etkisi

• Kıyı yapıları gelişimi için alan bulunmaması
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Tablo 2.11. Karayolu GZFT analizi 

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar 

• Karayolu sektörüne yönelik yatırımlar 

• KGM’nin sathi kaplamalı yolları BSK’ya 

dönüştürme çalışmaları 

• KGM’nin bölünmüş yol çalışmaları 

• Karayolu sektörünün yolcu ve yük 

taşımacılığındaki tecrübe ve bilgi birikimi 

• Kentler arası yol ağının ağırlıklı olarak yüksek 

hizmet düzeyinde çalışması 

• Yolcu ve yük taşımacılığında karayolunun 

baskın durumu ve türler arasındaki 

dengesizlik 

• YİD modeli ile hayata geçirilen projelerin 

fiyatlandırmasının sektöre getirdiği ek yükler 

• Tüm paydaşlar tarafından erişilebilir, sürekli 

güncellenen bir karayolu veri tabanı eksikliği 

• Sektörü doğrudan veya dolaylı olarak 

etkileyen üst ölçekli planlarda koordinasyon 

eksikliği 

• Yük taşımacılığında bir dijital raporlama ve 

takip sisteminin (e-irsaliye vb.) bulunmaması 

Fırsatlar Tehditler  

• Ülkemizin kombine taşımacılık ve lojistik 

merkezlerin kurulması açısından elverişli 

konumda bulunması 

• Küresel ölçekte karayolu sektöründeki 

teknolojik gelişmeler 

• Coğrafi konumumuzun uluslararası önemli 

ulaşım koridorlarının kesişme noktasında 

bulunması 

• YİD modeliyle gerçekleştirilmesi öngörülen 

projelerde dış kaynaklı finansman temininde 

yaşanabilecek zorluklar 

• Hammadde, enerji ve teknoloji açısından dışa 

bağımlılığımızın devam etmesi 

• Kurumlar arası görev ve yetki çatışmasının 

bulunması. 

• Sürekli artan motorlu taşıt sayısı 
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 Tablo 2.12. Demiryolu GZFT analizi 

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar 

• Ağ iyileştirmesi ve YHT yatırımları ile

kombine taşımacılığı destekleyen siyası

ortam

• Konvansiyonel hatlara yönelik tamir ve

yenileme programı

• Demiryolu sektörünün serbestleştirilmesine

ilişkin hükümet politikaları

• İlk YHT hatlarının başarısı

• Gelişmekte olan bir ulusal demiryolu sektörü

bulunması

• AB’ye uyum doğrultusunda yapısal 

dönüşüm süreci içerisine girilmiş olması

• Avrupa-Asya ve Avrupa-Ortadoğu

eksenlerinde, iyileştirilme ve yeni hatların

varlığıyla etkin hizmet sunabilecek

demiryolu hatlarına sahip olunması

• Birim enerjiyle daha çok iş üretme

kapasitesine sahip olması ve büyük miktarda

yükü taşıma imkânı ile birim maliyeti

aşağıya çekmesi

• Bölgesel kalkınmayı hızlandırması

• Çevre dostu olması

• Petrole olan bağımlılığı azaltması

• Ulusal ve uluslararası demiryolu

taşımalarına uygun taşıma uzaklıklarının

olması

• Ülkedeki gelişmiş sanayi merkezlerinin

çoğunu içine alan bir demiryolu ağının

olması

• Demiryolu özel sektörünün varlığı

• Türkiye’nin düşük yoğunluklu bir ağa sahip

olması

• Çok sayıda yatırım çalışmasının ciddi trafik

kesintilerine neden olması ve bu kesintilerin

bazen ani planlama değişiklikleri ile daha

ağırlaşması

• Uluslararası öneme haiz ana güzergâhlar

üzerindeki doğal engeller (Van Gölü vb.) ya da

ağın Avrupa, Ortadoğu vb. ağlara kolay

bağlanmasını engelleyen gabari farklılıkları

• Demiryolu kamu ulaştırma işlevinin iyi

gelişmemiş olması

• Bakım Yönetimi Sistemi'nin yeteri kadar

gelişmiş olmaması

• TCDD envanterinde bulunan, nitelik ve fiziksel

durum açısından kullanılamayacak durumdaki

araçlar

• Demiryolu sektöründe kaliteli işgücü 

yetersizliği

• Kamudaki mevcut iş ve know-how’dan özel

sektörün yeteri kadar faydalanamaması,

kamudaki iş gücünün ise özel sektör

tecrübesine sahip olmaması

• İltisak hatlarının tüm üretim ve tüketim

yerlerine uzatılamamış olması

• Lojistik merkezlerin konumları ve yetersizliği

• Mevcut altyapı standartlarının yetersizliği

• Mevcut ana hatların büyük oranının tek hat

olması

• Pazardaki taleplere uygun üretim, satış ve

pazarlama yapılamaması

• Ülkemizdeki demiryolu taşıtları imalat

sanayinin yetersizliği

• Yüksek maliyetli yatırım ve işletme 

koşullarının olması

• Mevcut demiryolu ağının fiziksel şartları ve

lojistik imkânları nedeniyle, taşınan emtiaların

hammadde ve yarı mamuller ile sınırlı kalması

• Özel limanların ve liman bölgelerinin

demiryolu bağlantısının olmaması veya çok

kısıtlı bağlantı olması

Fırsatlar Tehditler 

• Elektrifikasyon, sinyalizasyon ve hatların

çift yola çıkarılmasına ilişkin programlar

• Lojistik terminalleri ve sanayi bağlantılarına

ilişkin hükümet programı

• Yatırım planlarının gerçekleştirilmesi

halinde, ağ yoğunluğu ve kapasitesinin

arttırılabilmesi

• Sektör stratejisi ve multimodal terminallerin

geliştirilmesi arasında iyi bir eşleştirme

isteği

• Avrupa'ya demiryolu bağlantısını sağlayan

darboğazların halen giderilmemiş olması

• Demiryolu yatırım hacminin sürdürülemez

kadar büyük hale gelmesi riski

• Demiryolu yatırım projelerinde uzun bir

hazırlık süresi olmasına karşılık ulaştırma

sektörünün hızla değişmesi

• Kamu hizmeti yükümlülüğü finansmanı ve

altyapı yatırımlarının gerekliliklerini

karşılayamama riski
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• Daha fazla lojistik noktasına bağlantı 

sonucunda, genel yük ve konteyner 

taşımacılık imkânlarının artması 

• Türkiye'de tüm önemli şehirlerde banliyö 

ulaştırmasına olan ihtiyaç  

• Türkiye’nin, Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars 

Projeleri ile Avrupa-Asya transit geçişi 

sağlayacak olması 

• Demiryolu sektöründe işletmecilik alanının 

yanı sıra demiryolu altyapısının tamir, 

bakım, onarım yapabilecek kapasiteye sahip 

özel sektör girişimlerine ihtiyaç olması 

• Diğer taşıma türleri ile rekabet gücünü 

arttırabilecek yeni YHT ve konvansiyonel 

demiryolu hatlarının yapımına başlanmış 

olması 

• Emek ve hammaddeye ulaşımın 

kolaylaşması ve maliyetin düşmesi 

• Lojistik sektörünün gelişmesiyle birlikte 

kombine taşımacılığın öneminin artması 

• Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 

ve Ortadoğu arasındaki yük taşımacılığını 

demiryoluna kaydırma potansiyeli 

• Türkiye’nin lojistik üs olması için uygun 

olan konumu 

• Yük vagonu üretimine başlanması ve özel 

firmaların üretim çalışmalarına devam 

etmesi 

• Ambargo sonrası İran ile ticaretin dünyada 

ve ülkemizde başlamış olması 

• Demiryolları ile karayollarının taşımacılık 

açısından rakip duruma gelmesi 

•  

• Bölgesel krizler, ihtilaflar ve komşu 

ülkelerdeki siyasi istikrarsızlık sonucu bölge 

ülkeleriyle olan uluslararası taşımaların 

kesintiye uğraması 

• Demiryolu fayda/maliyet ve etki analizlerinin 

yeterince yapılmaması 

• Demiryolu yerli sanayinin yeterince 

gelişmemiş olması 

• Demiryolu Ar-Ge faaliyetlerinin istenen 

düzeyde olmaması 

• Gelecek yıllarda uzman işgücü ihtiyacının 

karşılanamayacak olması 

• Tüm illere demiryolu ulaşımı ve taşımacılığı 

olmaması 

• Taşıma türleri arasındaki geçişlerin 

sağlanabileceği altyapıya sahip lojistik 

merkezlerin bulunmayışı 

• Rusya-İran-Hindistan'ın gelecekteki 

uygulaması olan Kuzey-Güney taşımacılık 

koridorunun, Türkiye'nin Avrupa ile Asya 

arasındaki rolünü tehdit etmesi 

• Ortadoğu’ya yapılan taşımalarda demiryolu 

taşımacılığının istenilen seviyeye gelememesi 

• Taşımacılık A.Ş.’nin özel sektör ile aynı 

rekabet şartlarında olmaması 

 

2.6. Uluslararası Yükümlülükler 

Avrupa demiryollarında yüksek hızlı ve konvansiyonel trenlerin aynı altyapıda bütün 

ülkelerde işletilebilmesi için oluşturulan ve TSI (Technical Specifications for Interoperability) 

isimli belge, karşılıklı işletilebilirlik teknik şartnamesi olarak nitelendirilebilecek şartnameler 

bütünüdür. Bu şartnameler bütünü, Avrupa’da entegre olmuş bir demiryolu işletmeciliği için 

önem arz etmektedir. Ülkemizin bu şartnamenin şartlarını sağlayarak demiryollarını Avrupa ile 

entegre etmesi demiryolu sektörü için olumlu bir gelişmedir. 

Demiryolu sektörü ile ilgili uluslararası yükümlülükler içerisinde AB üyelik görüşmeleri 

nedeniyle AB Konseyi’nin yayımladığı demiryolu ulaştırmasını ilgilendiren tüm direktifler yer 

almaktadır. Çeşitli örgütler seviyesinde değerlendirildiğinde ise ülkemiz veya ilgili 

kuruluşlarımız; Uluslararası Demiryolu Birliği (UIC), Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı 

Hükümetler Arası Örgütü (OTIF), Avrupa Demiryolu ve Altyapı Kuruluşları Birliği (CER), 

Uluslararası Kara-Demiryolu Kombine Taşıma Şirketleri Birliği (UIRR) ve UNECE’ye 
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dâhildir. Ek olarak, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 

uluslararası ikili ve çoklu anlaşmaları bulunmaktadır. 

TCDD’nin katılım sağladığı organizasyonlardan birisi de AB Shift2Rail programıdır. Bu 

program sanayi ve demiryollarının birlikte çalışması için geliştirilmiş olup Avrupa demiryolu 

sanayisinin gelecekte ortak bir demiryolu teknolojisi oluşturma amacını taşımaktadır. TCDD 

bu organizasyona, UIC’nin oluşturduğu EUROC adı altında kurulan bir ortak akıl gurubuyla 

katılım sağlamaktadır. 

Denizyolu sektörü ile ilgili uluslararası yükümlülükler arasında; Uluslararası Denizcilik 

Örgütü’nün (IMO) “Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi” (SOLAS 74) kuralları ve 

2017 yılında yayımlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının 

Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında dolu konteynerlerin brüt ağırlığının tespit 

edilerek doğrulanmasının zorunlu hale gelmesi yer almaktadır. Bu uygulamaya göre, 

doğrulanmış brüt ağırlık (DBA) sertifikası olmayan dolu konteynerler gemilere 

yüklenemeyecektir. Böylece daha güvenli bir denizyolu taşımacılığı amaçlanmaktadır. 

Yönetmeliğe göre ağırlık tespiti için iki farklı yöntem bulunmaktadır: (i) Yüklenmiş, dolu 

konteynerin kalibrasyonlu ve sertifikalı bir tartım ekipmanıyla tartılması ve (ii) İlgili kamu 

biriminin onaylayacağı sertifikalandırılmış bir yöntemle, ambalaj, palet, istifleme ve sabitleme 

malzemeleri de dâhil olmak üzere konteyner içerisindeki tüm mal ve diğer ağırlıkların tartılarak 

toplanması ve bunun üzerine konteynerin dara ağırlığının eklenmesi. 

Denizyolu sektörü ile ilgili uluslararası yükümlülüklerden bir başkası, Denizlerin Gemiler 

Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL) gereği 

uygulamaya konulan ve ulusal mevzuatımızla da düzenlenen, atık alma ve atıkların bertaraf 

edilmesi uygulamasıdır. Bu uygulama denizcilik sektörüne ve ülkemize olumlu yansımıştır. 

Uluslararası yükümlülükler içerisinde ülkemiz denizyolu sektörünü olumsuz olarak 

etkileyenler de bulunmaktadır. Yurt dışı limanlara giden Türk bayraklı gemilerimize uygulanan 

Liman Devleti Denetimleri (PSC) kapsamında, bazı taraflı davranışlar nedeniyle deniz 

ulaştırmamız olumsuz etkilenmektedir. PSC nedeniyle limanlarda gecikmeler yaşayan ve 

tutulan gemilerimiz hem maddi olarak yaratılan ek masraflar hem de gecikmeler nedeniyle 

olumsuzluklar yaşamakta ve bayrağımız itibar kaybetmektedir. Bunu önleyici ikili anlaşmalar 

yapılarak, caydırıcı önlemlerin (mütekabiliyet uygulamaları) yanı sıra IMO tarafından alınacak 

önlemler ile taraf olduğumuz PSC Memorandumlarında (Akdeniz ve Karadeniz’de gerekli 
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düzenlemeler ve uygulamalar gibi konularda) düzeltici ve en azından objektif olunmasını 

sağlayacak önlemlerin alınması denizciliğimiz için öncelikli konulardır. 

Denizyolu taşımacılığımızı olumsuz etkileyen bir diğer konu yurtdışında çeşitli 

olumsuzluklar (haciz, tutulma, tutuklanma vb.) nedeniyle çıkışlarında uzun süre izin 

verilmeyen Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemilerdeki Türk gemi adamlarının yaşadığı 

olumsuzluklardır. Bunu önleyici uygulamalar, IMO gündemine de getirilerek ulusal ve 

uluslararası önlemler alınmalıdır. 

 Dünyada özellikle konteyner taşımacılığının gelişmesiyle demiryolu, havayolu, karayolu 

ve denizyolunun birlikte kullanılması yaygınlaşmış, birden fazla ulaşım türünün kullanıldığı 

kombine taşımacılık sistemi gelişerek kapıdan kapıya taşımacılık önem kazanmıştır. Bu 

kapsamda, gelecekte taşıma maliyeti daha düşük olan denizyolu ağırlıklı kombine taşımacılığın 

planlı ve dengeli bir biçimde uygulanması büyük önem arz etmektedir. Limancılık sektörünü 

artık sadece denizyoluna ilişkin uluslararası sözleşmeler ve kurallar değil, demiryolu ve 

karayolu dâhil, kombine taşımacılığa ilişkin uluslararası sözleşmeler ve kurallar da 

ilgilendirmektedir. 

2002-2008 yılları arasında dünyada inşa edilen yeni gemilerin yarattığı arz fazlalığı, 2008 

yılında patlak veren ekonomik kriz ile birleşerek, navlunlarda sert bir düşüşe ve buna bağlı 

olarak gemi inşasına olan talebin sert bir şekilde azalmasına neden olmuştur. Navlun 

gelirlerinin düşük olması gemilerin yenilenmesini geciktirmiş, gemi fiyatlarını düşürmüş, 

dolayısıyla ikinci el piyasasını canlandırmıştır. Krizin 2008 yılında başladığı düşünülürse, bu 

tarihte yapılmış olan gemilerin dahi efektif yarı ömrünü tamamlamış olduğu göz önüne 

alınmalıdır. Buna ilave olarak, IMO regülasyonlarıyla gemi inşasında yeni çevreci sınırlamalar 

getirilmiştir. İleriye dönük olarak bu sınırlamalar yeni tip çevreci gemi inşasını kaçınılmaz 

kılmaktadır.  

Havayolu sektörünün uluslararası yükümlülükleri, düzenleme veya mevzuat açısından 

bağlı olunan uluslararası kuruluşlar kanalıyladır. Bunlardan 191 üyesi olan ve klasik BM 

sistemine göre çalışan ICAO’da ülkemiz, üç yıllığına seçilen ve 36 üyesi ile yasama ve yürütme 

işlevini yerine getiren konseyde yer almaktadır. 

Türkiye ICAO’nun yanı sıra, Avrupa ülkeleri arasındaki havacılık faaliyetlerini 

düzenleyen ve uçuş güvenliği, havalimanı emniyeti ve çevresel etkilere gibi konularda faaliyet 

gösteren ECAC‘ın da üyesidir. Bu kuruluş, ICAO’nun personel desteği altında ayrı bir bütçeyle, 

bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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Ülkemizin paydaşı olduğu bir uluslararası kuruluş olan Uluslararası Havalimanları 

Konseyi (ACI), dünyadaki havalimanı işletmecilerinin oluşturduğu bir organizasyondur. Bu 

kuruluş havalimanlarının yönetimi için yöneticiler arasında bilgi alışverişi, genel yönetim 

politikalarının geliştirilmesi vb. konularda çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’de havalimanı 

işletmecileri ile terminal işletmecileri, havalimanlarında bir yıl önce gerçekleşen yolcu sayıları 

esas alınarak belirlenen aidatlar çerçevesinde ACI’ya üye olmaktadır. 

Havayolu sektörü olarak ülkemizin bağlı bulunduğu bir başka kuruluş olan Avrupa Hava 

Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), Avrupa’da güvenli, verimli ve çevre dostu 

hava trafik operasyonlarını sağlayabilmek için kurulmuştur. Ülkemizin EUROCONTROL’e 

katılımına ilişkin anlaşma hâlihazırda yürürlüktedir. AB uyum müktesebatı çerçevesinde alt 

fasıllardan biri olan havacılığa ilişkin 1794/2006 sayılı tüzük ve değişikler, esasen 

EUROCONTROL sözleşmesine uyumlu bir altyapıya sahip olsa da, AB’ye tam üye olmayan 

ülkemizin yerine getiremeyeceği bazı hükümler de bulunmaktadır. 

Pek çok sektörde olduğu gibi karayolu sektöründe de Türkiye ile AB arasındaki müzakere 

süreci, uluslararası yükümlülükler açısından önemli yer tutmaktadır. KGM, AB mevzuatının 

Türkiye mevzuatına aktarılması ve uygulanması açısından, karayolu altyapısı faaliyet alanı 

kapsamında, altı başlıkta çalışmalara katılmaktadır. Bunlardan, taşımacılık politikası ile ilgili 

düzenlemeler içeren 14. Fasıl’da KGM, doğrudan sorumluluğu bulunan kurumlardan birisidir. 

KGM ayrıca, 1. Fasıl (malların serbest dolaşımı), 18. Fasıl (istatistikler), 21. Fasıl (TEN ağları), 

22. Fasıl (bölgesel politika ve yapısal araçlar) ve 27. Fasıl’da (çevre) AB ile uyum açısından

paydaş kurum durumundadır (URL-10). 

Türkiye, bölgesel ve bölgeler arası karayolu bağlantılarını sağlamaya yönelik birçok 

uluslararası proje ve organizasyonda yer almaktadır (Şekil 2.4).  
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Şekil 2.4. Türkiye’deki uluslararası karayolu güzergâhları (KGM, 2016b) 

 

Bu uluslararası projeler arasında yer alan Trans-Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu (TEM), 

E-Yolları Ağı, TRACECA, UNESCAP, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), TEN-T, EATL gibi küresel ve bölgesel organizasyonların 

oluşturduğu güzergâhlarda KGM, karayolu güzergâhlarının yönetilmesinden sorumludur 

(KGM, 2016b). 

Ülkemizde tüm ulaşım alt sektörleri için bağlayıcı özellikte olan uluslararası yükümlükler 

açısından en genel değerlendirme hiç şüphesiz sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerinden 

yapılmalıdır. Ülkemiz, BM’nin öncülüğündeki sürdürülebilir kalkınma çalışmalarında taraftır. 

Örneğin, 2000 yılında 189 ülke tarafından imzalanan ve 2015 yılına kadar sekiz küresel 

kalkınma hedefi içeren “Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi” kapsamında ülkemiz çeşitli 

adımlar atmış, 2005 ve 2010 yıllarında yayınlanan iki “Binyıl Kalkınma Hedefleri” raporunda 

bu adımlar açıklanmıştır (URL-11). 

2015 yılında BM tarafından gerçekleştirilen, Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi sonucunda, 

aralarında ülkemizin de olduğu 193 ülkenin imzası ile kabul edilen 2030 Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri (UN, 2015) toplam 17 madde ve 169 alt başlıktan oluşmaktadır. Tüm 

hedefler birbiriyle ilişkilidir ve önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir bir kalkınmanın küresel 

ölçekte sağlanmasını amaçlamaktadır. 17 maddenin başlıkları Şekil 2.5’de verilmiştir. 
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 Şekil 2.5. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (UN, 2015) 

Ulaştırma sektörü, söz konusu maddelerle verilen hedeflerin sağlanmasındaki paydaş 

olan sektörlerden biridir. Öte yandan, ulaştırma sektörünün bazı hedeflerde rolü ve payı daha 

büyüktür. Bunlardan ilki 11. hedeftir. Bu hedef ile kentlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, 

güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması amaçlanmaktadır (URL-12). Bu hedef paralelinde 

kentsel gelişimin planlı ve insan odaklı olması ön plana çıkmalıdır. Özellikle insan odaklı 

yaklaşım ile kentsel politikalar motorlu taşıtlar değil insanlar için geliştirilebilecek ve böylece 

ulaşım sektörü açısından en başta trafik tıkanıklığı ve buna bağlı olarak yakıt tüketimi ve zararlı 

madde emisyonları azaltılabilecektir. Bu maddenin aşağıda verilen iki alt maddesi ve bu alt 

maddelere ait göstergeler (URL-13), ülkemiz ulaştırmasının geleceğe yönelik perspektiflerinde 

mutlaka kendilerine yer bulmalıdır: 

11.2. 2030’a kadar özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, 

engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin geliştirilmesi, 

özellikle toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve 

sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin sağlanması 

11.2.1. Cinsiyet, yaş ve engelli kişilere göre, toplu taşıma araçlarına kolay erişimi olan nüfusun 

oranı 

11.3. 2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi ve 

katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlanması ve yönetilmesi için 

kapasitenin güçlendirilmesi 

11.3.1. (Yerleşim amaçlı) Arazi tüketim oranının nüfus artış hızına oranı 

11.3.2. Düzenli ve demokratik işleyen kentsel planlama ve kent yönetimine, sivil toplumun 

doğrudan katılım mekanizması bulunan şehirlerin oranı 
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Ulaştırmanın büyük rol oynayacağı bir başka küresel gelişme hedefi de 9. hedeftir. Bu 

hedef dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 

yenilikçiliğin güçlendirilmesi konularını içermektedir (URL-14). Burada en önemli alt 

hedeflerden biri yol, su vb. altyapıları geliştirmek ve bunlarda yenilikçi teknolojileri 

kullanmaktır. Bu alt hedefin ulaştırmaya yansıması, tüm ulaştırma alt sektörlerinde verimliliği 

ve güvenliği arttırıcı faydalar sağlayacak olan akıllı sistemlerin kullanılmasıdır. Bu maddenin 

aşağıda verilen bir alt maddesi ve bu alt maddeye ait iki gösterge (URL-15); ülkemiz ulaştırma 

sisteminin geleceğe yönelik perspektiflerinde kendilerine yer bulmalıdır: 

9.1. Herkes için uygun fiyatlı ve eşitliğe dayalı bir erişime vurguda bulunarak ekonomik 

kalkınmayı ve insanların esenliğini desteklemek için bölgesel ve sınırlararası altyapıyı 

kapsayan kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların oluşturulması 

9.1.1. Her mevsim geçit veren yolların 2 km yakınında yaşayan kırsal nüfusun oranı 

9.1.2. Ulaşım modlarına göre yolcu ve yük hacmi 

Ulaştırmanın rol oynayacağı bir başka küresel kalkınma hedefi ise 12. hedeftir. Bu hedef 

ile özetle sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıpları elde edilmesi amaçlanmaktadır (URL-16). 

Bu hedef açısından atık yönetimi, başta CO2 olmak üzere zararlı madde emisyonlarını azaltmak 

gibi konular önemlidir. Bu maddenin ulaştırma sektörü ile ilişkisi aşağıda verilen alt madde ve 

onun göstergesinde ortaya çıkmaktadır (URL-17). Buna göre, mevcut durum analizinde 

değinilen varlık yönetimi yaklaşımı ve ulaşım yatırımlarının finansman kaynağına odaklanması 

yerine sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı olarak karara bağlanması konuları ülkemiz 

ulaştırmasının geleceğinde önem arz edecek konulardan biridir. 

12.7. Ulusal politikalar ve öncelikler doğrultusunda sürdürülebilir olan kamu ihalesi 

uygulamalarının desteklenmesi 

12.7.1. Sürdürülebilir kamu ihale politikaları ve eylem planları uygulayan ülkelerin sayısı 

Ulaştırmanın çok önemli rol oynayacağı bir başka küresel kalkınma hedefi ise 13. 

hedeftir. Bu hedef iklim değişikliği ve etkileri konusunda en kısa zamanda harekete geçilmesini 

amaçlamaktadır (URL-18). Ulaştırma sektörünün küresel ısınmaya etkisi ve zararlı madde 

emisyonlarındaki yüksek payı dikkate alındığında, küresel ölçekteki bu sorunun önüne 

geçilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sağlanması konusunda, ülkemiz ulaştırma 

sektörü de gelecekte üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. 

Yukarıda sayılan hedefler dışında; uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve gelişmekte olan 

ülkelerin ihracatını arttırmalarına destek verilmesi, adil ve açık, herkesin yararına olan, evrensel 
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kurallara dayalı ve hakkaniyetli bir ticaret sistemini oluşturması hedeflerini içeren 17. hedef 

(URL-19) ile amaçları arasında uygun maliyetli mesleki eğitime ve nitelikli yükseköğretime 

eşit erişim sağlamak olan 4. hedefin (URL-20) sağlanmasında da ulaştırma sektörünün önemli 

rolleri olacağını söylemek mümkündür. 
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3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞME EĞİLİMLERİ 

3.1. Dünyadaki Gelişme Eğilimleri 

 Dünyada aşırı hava koşulları ile iklim değişikliğinin her geçen gün daha fazla 

hissedilmeye başlaması ülkeleri önlem almaya zorlamaktadır. Hızla tükenen doğal kaynaklar, 

sürekli tırmanan çevre kirliliği ve artan nüfus, dünya ölçeğindeki sorunları her geçen gün 

arttırırken ulaştırma sektörünün bir bütün olarak bu sorunları tetikleyen özellikleri 

bulunmaktadır. Tüm kirletici kaynakları içerisinde ulaştırmanın payı yüksektir. Dünya Bankası 

verilerine göre, ulaştırma sektörü küresel ölçekteki enerji tüketiminin %27’sinden, CO2 

emisyonlarının ise %23’ünden sorumludur (URL-21). Küresel ısınmada ulaşımdan 

kaynaklanan başlıca dışsal etkiler; taşıtların hareketi, yakıt tüketimi, taşıt üretimi ve ulaştırma 

altyapısının inşaatı sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu durumun ulaştırma sektöründe yansımaları 

bulunmaktadır. 

Çevresel etkiler konusunun ulaştırma sektöründeki yansımalarından biri tüm dünyada 

demiryolu taşımacılığının toplam ulaştırma sistemleri içerisindeki payının arttırılmasına 

yönelik gösterilen gayretlerdir. Bunu sağlamaya yönelik iki temel strateji bulunmaktadır. İlki, 

özellikle yolcu taşımacılığında konforun ve sefer sıklığının arttırılması, ikincisi ise 

karayollarından demiryoluna geçişi sağlayabilmek için demiryollarında emniyetten ödün 

verilmeksizin hızın arttırılmasıdır. Günümüzde ortalama 300 km/saat hıza ulaşmış bulunan 

yüksek hızlı trenlerin farklı teknolojiler ile 400 km/saate ulaştırılması ile demiryolları, yüksek 

emisyona sahip havayolu taşımacılığına alternatif olabilecek bir konuma gelebilecektir. 

Her alanda olduğu gibi ulaştırma sektöründe de enerjiyi verimli kullanmaya yönelik 

teknolojik gelişmeler devam etmektedir. Yeni teknolojiler içerisinde yer alan tüp içerisinde 

basınç farkı ile hareket eden yük ve yolcu taşıyabilen kapsülden oluşan “Hyperloop”, sınırlı da 

olsa dünyada kullanılabilecek aşamaya gelmiştir. Güneş enerjisinin denizcilikte küçük gezinti 

teknelerinde yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte farklı ulaştırma türlerinde de kullanımı 

araştırılmaya başlanmıştır. Demiryollarında Ar-Ge çalışmaları devam eden “Solar Bullet” 

çevreci bir çözüm olarak güneş panellerinden sağlanan elektrik enerjisi ile çalışma prensibine 

dayanmaktadır. Yüksek kuleler arasındaki çelik-beton raydan oluşan ve minimum sürtünme ile 

yüksek hızlara ulaşması öngörülen “String Rail System” düşük maliyetli bir alternatif olarak 

düşünülmektedir. Bunların yanı sıra, sinyalizasyon sistemlerinin uydudan kontrol edilmesi, 

elektrikli veya dizel motorlar yerine sabit mıknatıslı hareket sistemlerinin kullanılmasına 

yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Kompozit malzemeler ile vagon ağırlıklarının 
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azaltılması ve böylece bir yandan daha fazla yük taşırken diğer yandan enerji tasarrufu 

sağlanması hedeflenmektedir.  

Küresel ölçekte, teknolojik gelişmeler paralelinde önemini günden güne arttıran büyük 

veri (big data) ve nesnelerin interneti (internet-of-things) kavramları da ulaştırma sektörü için 

çok sayıda fırsat ortaya koymaktadır. Büyük veri; miktar, toplanma hızı ve çeşitlilik açısından 

standart veriden farklı özellikte olan ve günümüzdeki teknolojik olanaklar paralelinde akıllı 

telefonların küresel konumlama sistemi (GPS) sinyallerinden, sensör okumalarına kadar çok 

farklı yöntemlere toplanabilen veridir. Büyük verinin her türlü farklı ölçekteki ulaşım 

planlaması çalışmalarında önemli katkısı olabileceği açıktır. Nesnelerin interneti ise kısaca 

günlük kullanımımızda olan nesnelerin internete bağlanıp veri gönderip alması yeteneği olarak 

tanımlanabilmektedir. Bu teknolojinin ise özellikle insansız taşıtlar ile ilgili çalışmalarda 

önemli yer bulması söz konusudur (Speranza, 2018). 

İklim değişikliği ve diğer çevresel etkiler, küresel ölçekte sürdürülebilirlik kavramının 

ortaya çıkmasına yol açmıştır. 1987 yılında BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 

tarafından hazırlanan bir rapor ile dünya gündemine gelen bir kavram olan sürdürebilirlik 

özetle; “bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını göz ardı etmeden, gelecek nesiller için yaşanabilir bir 

dünya bırakılmasını” amaçlamaktadır (WCED, 1987). Bu raporda, bu amacın 

gerçekleştirilebilmesi için, ekonomik gelişme, sosyal adalet ve çevrenin korunması boyutlarını 

içeren “sürdürülebilir kalkınma” kavramı ortaya konulmuştur. Ulaştırmanın ekonomik, sosyal 

ve kültürel etkinliklerin bir türevi olması ve ekonomik etkinliklerde üretim/tüketim ilişkisini 

sağlaması dikkate alındığında sürdürülebilir kalkınmanın anahtarlarından birinin sürdürülebilir 

ulaştırma olduğu açıktır. Bu kapsamda, AB Konseyi tarafından yayınlanan Avrupa Kentsel 

Şartı I ve II (1992 ve 2008) de önemli bir kaynaktır. Bu kaynakta sürdürülebilir ulaştırma 

konusuna yer verilmiş ve bu konuda yapılması gereken en önemli uygulamanın özel otomobile 

verilen önceliğin ortadan kaldırılması ve bu yönde seçenekler üretilmesi olduğu belirtilmiştir. 

Ek olarak, otomobile dayalı bir ulaşım sisteminin kentsel alanların yol altyapısı tarafından 

işgali, hava ve gürültü kirliliği gibi olumsuz etkilerinin yanı sıra otomobil sahibi olmayan 

bireylerin kent yaşantılarını da etkilediği ifade edilmiştir (Yıldız, 2013). 

Endüstri 4.0 ile birlikte sanayide tam otomasyona geçiş hızlanırken insansız fabrikaların 

bir yansıması da ulaştırma sektöründe yaşanmaya başlanmıştır. Karayolu sektöründe insansız 

arabalar geliştirilirken, insansız gemi ve uçak teknolojilerinde de önemli gelişmeler 

kaydedilmiştir. Günümüzde insansız limanlar birçok ülkede faaliyete geçmiş ve başarı ile 
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uygulanmaktadır. Gösterilen tüm çabalar toplam maliyet içerisindeki iş gücünün payının 

düşürülmesine yöneliktir. 

Dünya ölçeğinde hemen hemen tüm sektörlerde küreselleşmenin etkileri görülmektedir. 

Küreselleşmeyi, uluslararası bilgi, kaynak, mal ve hizmet paylaşımının artması olarak 

açıklamak mümkündür. Bu paylaşım sonucunda, her geçen gün büyüyen bir küresel ekonomi 

ortaya çıkmıştır. Küreselleşmenin ekonomik anlamda olumlu kabul edilebilecek etkileri 

arasında üretimde işgücünün uluslararası paylaşımı ve aktarımı, teknolojinin uluslararası 

paylaşımı, uluslararası ticarette, sosyal ve kültürel etkinliklerde artış olması, uzun vadede yeni 

teknolojilerin ortaya çıkmasına destek vb. unsurları saymak mümkündür (OECD, 2010). 

Uzun yıllar boyunca küresel işletmelerin tercih ettiği yöntem, ucuz iş gücüne sahip 

ülkelerde üretim yapıp entegre tedarik zincirleri ile ürettikleri malları nihai kullanıcılar ile 

buluşturmak olmuştur. Küresel işletmeler ürünlerini olabildiğince geniş bir pazara ulaştırmayı 

hedeflemiş ve organizasyonlarını ve ulaşım ağlarını buna göre şekillendirmişlerdir. Ancak yeni 

küreselleşme modeli bu durumu derinden etkilemiş ve özelikle lojistik operasyonlarda önemli 

değişiklikler ortaya çıkmıştır. Lojistik operasyonları etkileyen unsurların temel nedenleri 

aşağıda sıralanmıştır (TÜRKLİM, 2017): 

 Küresel üretimden çoklu yerel üretime geçiş: Ülkelerin korumacılık politikalarının artması ve 

gelişmiş üretim teknolojileriyle üretim maliyetlerinin düşmesi, küresel üretimde önemli yapısal 

değişiklikler yaratmıştır. Bu durumda, birçok işletme birçok ülkede müşteriye yakın yerlerde 

küçük çaplı üretim tesisleri kurmayı tercih etmeye başlamıştır. Bu sayede yüksek gümrük 

vergilerinin yarattığı dezavantaj azaltılabilmektedir. Birçok yerde çok daha küçük fabrikalarda 

üretime geçilmesinin nedeni de budur.  

 Küresel-yerel hizmet sunumunu dikkate almak: İşletmeler dünyanın belirli yerlerinde büyük 

hizmet merkezlerini açmak yerine, müşteriye yakın yerlerde, pazardan pazara farklılık gösteren 

gereksinimlere odaklanan, son teslimatlara ve yerel ihtiyaçlara önem veren bir yapılanmaya 

gitmektedir. Bu değişimin yoğunluğu sektörden sektöre farklılık göstermektedir. 

 Küresel platformlar vasıtasıyla yerel ortaklarla iş yapmak: Küresel erişimin sağlanmasında 

en önemli araçlar dijital olarak birbirine bağlanmış bilgi teknolojileri platformları ve yerel 

işletmelerdir.  

 Müşterilere daha fazla odaklanmak: Tüketim davranışları bir ürüne sahip olmaktan çok ona 

ulaşmaya dayalı hale gelmiştir. İşletmelerin dijital olarak bağlandığı müşterilerine, daha fazla 

hizmet ve çözüm sunması ile müşteri ilişkilerinin derinliği artış göstermiştir. Özellikle satış 
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birimlerinin, çözüm üretme konusunda çok daha fazla müşteri odaklı olmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 Operasyonların merkezileştirilmemesi ve karar verme mekanizmasının dağıtılması:

Geleneksel olarak sürdürülen küresel ve bölgesel karar mekanizmalarının esnekleştirilmesi ve 

işletmeler ile ilgili kararların yerli otoritelere bırakılması eğilimi vardır. Özellikle ülkelerdeki 

yerli müşterilere hizmet vermek için, ülke regülasyonlarını dikkate alan, ekonomik ulusalcılığa 

ve yerli sermayeye değer veren güçlendirilmiş yerel operasyonlara geçiş söz konusudur. 

Teknolojik gelişmeler ile yerli işletmelerde verilerin gerçek zamanlı olarak işlenebilmesi bu 

süreci hızlandırmaktadır.  

Yeni küreselleşme modeli elbette eski küresel modelin tamamen ve aniden bittiği 

anlamına gelmemektedir. Yaşanan her kriz, yeni bir teknolojik gelişme ile yeni bir anlayış 

getirmiş ve küreselleşmeyi yeni bir model ile güçlendirmiştir. Şu an bir geçiş dönemi 

yaşanmaktadır ve yeni küreselleşme modeli henüz başlangıç aşamasındadır.  

OECD Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF), ticari coğrafyanın özellikle gelişmekte olan 

ülkelerdeki değişimlerden etkileneceğini vurgulamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde önümüzdeki 

dönemde düşük maliyetli iş gücüne dayalı üretim modelinin artık geçerli olmayacağı, tüketim 

ve yerel taleplerdeki değişimlerin ve endüstri yapısındaki değişimin öncü olacağı 

düşünülmektedir. ITF’in tahminine göre 2015-2030 yılları arasında dünyada taşınan mal 

miktarının yıllık %4.2 gibi bir oranda artış göstereceği öngörülmektedir. Yine tahminlere göre 

gelişmiş ülkeler arasındaki mal akış oranı, gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarındaki mal akış 

koridorlarındaki oranlar yanında sönük kalacaktır (ITF, 2017). 

Üretimin pazara yakın noktalara çekilme eğilimi, pazara uzak noktalarda fakat ucuz iş 

gücüne dayalı üretim yapan ülkeler için bir tehdit oluşturmakta, ellerindeki önemli üretim 

gücünün azalmaması için onları önlem almaya zorlamaktadır. Çağımızın en önemli lojistik 

projesi olan Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road, OBOR) projesi, Çin’in yeni küreselleşme 

modeline karşı geliştirdiği çok kapsamlı bir önlemler girişimdir (Şekil 3.1). Çin OBOR projesi 

ile tehlikeye giren küresel üretim üstünlüğünü sürdürme amacındadır.  

OBOR projesinin en önemli güdüleyicisi yeni küreselleşme modelidir. Çünkü OBOR 

stratejisi ile Çin, yeni küreselleşme modelinin yukarıda bahsettiğimiz unsurlarını iyi analiz 

etmiş ve ülke başkanları seviyesinde ikili anlaşmalarla bu projenin zeminini hazırlamıştır. 

OBOR ile Çin, Avrupa pazarına etkin şekilde ulaşabileceği bir ulaştırma alt yapısı, ticaret ve 

yatırım bağlantısı kurmayı hedeflemektedir. Başka bir deyişle Çin, ulaşım rotalarını yeniden 

çizmektedir. 
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Şekil 3.1. Bir Kuşak Bir Yol projesinin kapsadığı coğrafya (URL-22) 

 

Çin, OBOR projesi kapsamında Avrupa’ya giriş kapısı olarak 2009 yılında Pire Limanı’nı 

seçmiş ve COSCO Pire Limanı’nın %66'lık hissesini 2052 yılına kadar satın almıştır. Bu durum 

gelecekte Yunanistan ile yaşanacak en küçük krizde Çin’in kendi ekonomik çıkarları nedeniyle 

taraf olmasını kaçınılmaz kılacaktır. Pire Limanı’na yapılan yatırımın haricinde, Çin Liman 

Mühendislik Şirketi (CHEC), İsrail’in Ashdod Limanı’nda da yeni bir liman inşa etmek üzere 

yatırıma başlamıştır. Projenin sadece kara ulaştırma ayağında yer alan ülkemizin, deniz 

ayağında da yer alması şarttır. Denizciliğimizin kalkınması, dünyanın en önemli konteyner 

merkez limanlarından en azından birine sahip olmamız ve 21. yy’da deniz ipek yolunda yer 

almamız için yatırımlar yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ülkemizin deniz ipek yolu 

kapsamında Yunanistan’a ve İsrail’e karşı olan dezavantajlı durumu devam edecektir.  

Diğer yandan Rusya ile yaşanan kriz, Irak ve Suriye’de yaşanan problemler, siyasi 

belirsizlikler nedeniyle yatırımların genel anlamda beklemeye girmesi, mülteciler nedeniyle 

AB'nin sınır geçişlerini zorlaştırması lojistik sektörünü genel anlamda olumsuz etkilemiş ve 

denizyolu taşımacılığında da daralmaya sebep olmuştur. Döviz kurlarındaki ciddi 

dalgalanmalar nedeniyle ithalat yüklemeleri azalmış ve sektörün cirosu olumsuz etkilenmiştir. 

Yaşanan olumsuzluklara rağmen 2017’de demiryolu taşımacılığının serbestleşmesi, Bakü-
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Kars-Tiflis demiryolu hattının devreye girmesi ve Suriye'de oluşabilecek olası barış ortamının 

getireceği iş hacminin denizcilik sektörünü olumlu etkilemesi beklenmektedir.  

Günümüzde birden çok ulaşım türü içeren kombine taşımacılığın gelişmesiyle birlikte 

belli yük türünde uzmanlaşma ile özellikle konteyner taşımacılığında hacimlerin ve hızın arttığı 

bir gerçektir. Ülkemiz limanlarında, özellikle Akdeniz ve Karadeniz pazarlarında rekabet 

edebilmek için bu bölgedeki limanların yapılanmalarında değişikliklere gidilmesine ilave 

olarak yük türlerinde uzmanlaşma ve konteyner taşımacılığına yönelik yeni taleplere cevap 

verecek kapasiteye sahip yeni liman ve geliştirme projeleri üzerinde durulması gerekmektedir. 

Gemi inşa sektörünün, önümüzdeki dönemde IMO tarafından yeni getirilen çevreci 

düzenlemeler kapsamında “eco-friendly” ve “green ship” tarzı çevreci ve yakıt tasarrufu 

sağlayan gemilerin inşasına yönelmesi beklenmektedir.  

Yeni nesil gemilere olan talebin artmasından ülkemizin gemi inşa sektörünün de olumlu 

olarak etkilenebileceği öngörülmektedir. Pazardan alacağımız payın büyüklüğü, getirilen ve 

getirilecek yeni IMO düzenlemeleri kapsamında Ar-Ge ve inovasyona ayıracağımız pay ve 

gemi inşasında sağlanabilecek finansman kolaylıkları ile doğru orantılı olacaktır. 

Gelecekte havacılık sektörünün yapısal olarak doymuş, büyüyen ve hızlı büyüyen 

pazarlardan oluşması beklenmektedir. Günümüzde Avrupa ve Amerika’da potansiyeli yüksek 

olan havacılığın sabit oranlarla büyümesi, Afrika’da ortalamanın üzerinde, Hindistan ve Çin’de 

ise havacılık sektörüne yeni ivme kazandıracak şekilde hızlı büyümelerin olması 

beklenmektedir. Ülkemiz havacılık endüstrinin ve bölgesel, hatta küresel hedeflerimizin 

gerçekleşmesi için havacılıkta gelecekte adından söz ettirecek veya hedef pazarımızda bulunup 

hızlı büyüme göstermesi beklenen ülkelerle yakın ilişkiler içerisinde; hem teknolojik, hem 

regülatif, hem de uçuş haklarının alınması konularında bilgi paylaşımı içerisinde olunmalıdır. 

ICAO’nun önderliğinde aşağıdaki temel başlıklar altında yürütülmekte olan ve 

sonrasında ECAC ile de paylaşılan çalışma havacılığın hangi yöne evrilmekte olduğunu 

göstermektedir (ICAO, 2016): 

 Hava Taşıyıcı Mülkiyeti ve Kontrolü Üzerine Ulusal Sınırlamalar: İkili sivil havacılık

anlaşmalarındaki “Nationalty Clause” gereği örneğin; Türk tescilli bir havayolunun %50’den 

fazla hissesinin yabancılara satılması halinde söz konusu havayolu tüm trafik haklarını 

kaybetmektedir. ICAO bu yaklaşımın, havayollarının ağırlıklı olarak devlet kurumu özelliğinde 

olmaları durumunda uygun olduğunu ifade etmiştir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanununda, 
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yabancı işletmecilerin havacılık sektöründeki şirketleri hiçbir kısıtlama olmaksızın satın 

alabilmelerine yönelik değişiklik yapılması talep edilebilecektir. 

 Adil Rekabetin Temel Prensipleri: Günümüz dünyasında rekabet her alanda ve özellikle hava 

ulaşımında yoğunlaşmaktadır. Bu rekabetin kurallara bağlanması ne kadar önemli ise rekabeti 

bir taraf aleyhine bozabilecek gizli ve açık tüm düzenlemelerin dikkatlice incelenmesi de o 

derece önemlidir. Sadece bir ulaşım türü için yapılan düzenlemeler ile bu ulaşım türüne rakip 

olan bir başka ulaşım türüne avantaj sağlanabilmektedir. AB ülkelerinde hava ulaşımında 

getirilen yolcu hakları ile ilgili mevzuatın diğer ulaşım türlerinde olmaması, kara ve deniz 

ulaşım türlerine görece avantaj getirmektedir. AB, getirdiği çeşitli mevzuat düzenlemeleri ile 

birlik üyesi dışındaki ülke havayollarına rekabette güç kaybettirmektedir. Gerek yurt içi gerekse 

yurt dışı havayolu taşımacılığında tüketici yararına Adil Rekabet şartları sağlanmalıdır.  

 Pazara Girişlerin Serbestleştirilmesi: Öncelikle üçüncü ve dördüncü trafik hakları konusunda 

tüm kısıtlamalar kaldırılmalı ve ikili anlaşmalar liberal hale dönüştürülmelidir Anlaşmalarda 

tekli tayin öngören maddeler kaldırılmalı ve çoklu tayine olanak sağlayacak şekle 

dönüştürülmelidir. Rekabetin kurallar içinde yapılması için gerekli kontrol sistemleri, 

yaptırımlar vs. kurulduktan sonra da beşinci trafik hakları biraz daha serbest hale getirilmelidir. 

Yedinci trafik hakları konusu ise gözden geçirilmelidir. 

 Tüketicilerin Korunması İçin Temel Prensipler: ICAO’nun itici gücü ile yürütülmekte olan 

tüketicinin korunmasına yönelik uygulamalarda sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Yolcuların daha 

rahat ve konforlu seyahat etmeleri, pasaport kontrolünden hızlı geçmeleri temel amaçtır. Ayrıca 

yaşlı ve engelli yolcuların refakatçı hizmetini havalimanına geldiklerinde talep etmeleri 

durumunda bir yoğunluk oluşabilmektedir. Tüketici hakları ile ilgili olarak zorunlu hallerin 

kapsam dışına alınması, havayolları sorumluluğunun bu durumda sadece bilet iadesi ile sınırlı 

tutulması önemlidir.  

Bu başlık altında işlenen bir başka konu ise havayolunun başka bir şirketin uçağını 

kullanması durumunda bunu yolculara bildirmeleri zorunluluğudur. Tur operatörlerinin ürün 

tasarladıkları ve bunu kitapçıklarında bildirdikleri uygulamalarda sadece tarifeli havayolları ile 

gerçekleştirecekleri paketlerde havayolu isimleri yer alırken tarifesiz havayollarının 

kullanıldığı durumlarda havayolu belirtilmemektedir. 

Arıza halinde, kısa süreli “wet-lease” kiralamalarda da yolcuların bilgilendirilmesi ancak 

havalimanında yapılabilmektedir. Uzun dönemli “wet-lease” kiralamasında, hatta uçakların 
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kiralayan şirketin logoları ile giydirildiği durumlarda da bilgi vermenin çok anlamlı olmayacağı 

düşünülmelidir. 

 Hava Seyrüsefer Hizmetlerinin Performansı: Bu bölümde getirilen önerilere katılmakla

birlikte Kıbrıs konusu ve Hava Sahasındaki Hükümranlık Haklarının devrinin Anayasa’ya 

aykırı olması nedeniyle, Türkiye’nin Tek Hava Sahası (SES) gibi bazı düzenlemelere 

katılamadığı bilinmektedir. 

 SLOT Tahsisleri: SLOT tahsislerinin Dünya’nın her tarafında şeffaf olması gerekmekle

birlikte; yeni SLOT’larda AB ülkelerinde öncelikle AB taşıyıcıları tercih edildiğinden, benzer 

uygulama İstanbul Yeni Havalimanı SLOT tahsisinde Türk taşıyıcıları için yapılmalıdır. 

 IATA Tarafından Öngörülen Diğer Konular: Havaalanları artık sadece bir çıkış noktası değil;

yemek, alışveriş ve daha pek çok şey sunan eğlence tesisleri olacaktır. Havayollarına sunulan 

büyük veriler dolandırıcılık ve siber terör ve casusluğa açıktır. Bu nedenle kişisel veriler gizli 

ve güvende olmalıdır. Havacılığın geleceği yalnızca Ulaştırma Bakanlıkları tarafından 

etkilenmeyecektir. Taşımanın ötesinde, bir bakanlık gibi birçok diğer devlet dairesi ile ilişki 

kurma diyalogları başlatılmalıdır. Çeşitli paydaşların çıkarları önümüzdeki yıllarda önemli 

olacağından ortak bir paydada bir masa etrafında olmaları önemlidir. 

3.2. Türkiye’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel Yansımaları 

Birinci Kalkınma Planından itibaren başlayan planlı kalkınma döneminde ulaştırma 

yatırımlarına tüm sektörler içerisinde yüksek ağırlık veren Türkiye, özellikle son on yılda 

ulaştırma altyapı yatırımlarına öncelik vermiştir. Karayollarındaki bölünmüş yol hamlesi, 

demiryollarında yüksek hızlı trenler, yeni hava meydanları ve limanlar ile uluslararası TEN-T, 

TRACECA, Viking (Baltık Denizi ile Karadeniz arasında), İpekyolu ve TEM ulaştırma 

koridorları üzerindeki etkisini arttırmayı amaçlamaktadır. 

Ülkemiz karayollarında trafik kazalarının azaltılması ve kapasite yetersizliği sebebiyle 

düşen hizmet seviyesinin yükseltilmesi amacıyla KGM tarafından yürütülen bölünmüş yol 

çalışmaları, hem ulusal ve uluslararası yol ağı bütünlüğünün sağlanması hem de kapasite 

yetersizliklerinin ortadan kaldırılması amaçlarıyla gerçekleştirilmektedir (URL-23). Bu 

çalışmalar sonucunda, 2003 yılı öncesinde 4.387 km olan toplam bölünmüş yol uzunluğu 2017 

yılı sonu itibarıyla toplam 25.207 km’ye ulaşmıştır (UDHB, 2017). KGM’nin bölünmüş yol 

hamlesi hedeflerinde yer alan uluslararası ağ bütünlüğü konusunu küreselleşmenin 

karayollarına bir yansıması olarak görmek mümkündür. Bu kapsamda değerlendirilebilecek bir 

başka konu ise AB’nin “Transport Infrastructure Needs Assessment” (TINA) projesidir. 1996 
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yılında, TEN-T koridorunun o dönem AB’ye aday ülkeler ile birleştirilmesi amacıyla başlatılan 

TINA süreci, tüm ulaşım türlerini kapsayarak tüm ulaşım altyapısının uyumunu 

amaçlamaktadır (Kartal, 2007). Ülkemiz, TINA süreci içerisinde yer almamasına rağmen AB 

ile ekonomik ilişkilerimiz de değerlendirildiğinde, AB ulaşım koridorlarına uyumun çok önemli 

olduğu açıktır. Bu konuda AB ile çeşitli müzakereler yürütülmüştür ve yürütülmektedir. 

Küreselleşmenin durumu da dikkate alındığında ülkemiz, TEN-T ile İpekyolu Orta 

Koridorunu birbirine en etkin şekilde bağlamak ve bu koridoru en verimli bir şekilde işletmek 

durumundadır. Adı geçen bu koridorlar batı-doğu koridorları olup, Viking gibi kuzey-güney 

koridorlarının batı-doğu koridorları ile bağlantısı da büyük önem arz etmektedir. 

Uzakdoğu, dünya kıtalar arası ticaretin merkezini oluşturmaktadır. Taşınan yük 

miktarının büyüklüğü açısından Uzakdoğu-Avrupa ve Uzakdoğu-Amerika ticaret yolları ilk 

sırada yer almaktadır. Bu rotalar üzerinde taşınan yükün yüksek hacimli olması rota üzerindeki 

geçiş ülkeleri için değişik fırsatlar yaratmaktadır. Son yıllarda ulaştırma sektöründe konuşulan 

konuların başında 2013 yılında Çin Devleti tarafından duyurulan OBOR ile tarihi İpekyolu 

güzergâhının demiryolu taşımacılığı ile tekrar canlandırılmasına dayanan Yeni İpekyolu Projesi 

gelmektedir.  

Proje için belirlenen 3 güzergâhtan biri olan Orta Koridor ülkemizden geçmektedir. Pekin 

ve Londra’yı birbirine bağlayan kesintisiz demiryolu güzergâhları içerisinde Orta Koridor en 

kısa olanıdır. Devreye alınmasıyla hâlihazırda 18 gün süren taşımacılık süresinin 12 güne 

düşmesi öngörülmektedir. Bu kısalma ile beraber ciddi anlamda zaman ve enerji tasarrufu 

sağlanacağından hareketle, bu koridorun diğer alternatiflere göre daha güvenilir ve düşük 

maliyetli hale getirilmesi durumunda, koridor cazip hale gelecektir. Ülkemizin gelişen ve 

istikrarlı yapısıyla taşımacılık faaliyetlerinin güvenli ve sürekli olarak devam edeceği ön plana 

çıkarılmalıdır. Ülkemizden geçen Orta Koridor güzergâhında yer alan projelerimizin planlanan 

zamanda bitirilerek bu koridora işlerlik kazandırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Ülkemizin orta koridor olarak adlandırılan bu ulaştırma koridorunda önemli projeleri 

olup, bu projelerden ilki olan ve 2013 yılında hizmete açılan Marmaray boğaz tüp geçiş projesi 

ile Asya ve Avrupa kıtaları denizin altından demiryolu ile birbirine bağlanmıştır. Bu kapsamda 

hayata geçirilen bir diğer proje tek hat dizel işletmeciliğe açılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 

bağlantısıdır. 2017 yılında faaliyete geçen bu proje ile Azerbaycan- Gürcistan ve Türkiye’nin 

bağlantısı sağlanarak Hazar Denizi’ne kadar bağlantı sağlanmıştır.  
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Komşu ülkelerde bulunan siyasi istikrarsızlıkların gerek o ülkelere yönelik projelerin 

tamamlanmasını, gerekse de orta koridorun zamanla kazanacağı işlerliği olumsuz 

etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu süreçte limanlarımızın demiryoluyla Orta Koridora 

bağlantısının sağlanması da faydalı olacaktır. Hedeflenen akım değerlerini karşılayacak liman 

planlaması ve limanlara demiryolu bağlantıları yapılmalıdır. Bu amaçla Nemrut Körfezi 

Limanları, Kocaeli Körfezi Limanları ile Filyos Limanı ve Çandarlı Limanı demiryolu 

bağlantılarının yapılması suretiyle bu limanların Orta Koridora bağlantısının sağlanması da 

faydalı olacaktır. Ülkemiz, uzak doğudan gelen ticari akımlar için lojistik merkez olarak 

yapılandırılmalıdır.  

Orta Koridora ek olarak, Rusya üzerinden geçen Kuzey Koridor ve Akdeniz ve İran 

üzerinden geçen Güney Koridor ülkemize alternatif koridorlardır. Kars-Kapıkule arasında 

planlanan Doğu-Batı Koridoru dışında İran üzerinden ülkemize gelen koridorda Van Gölü 

geçişinin de hızlı bir şekilde sağlanmasıyla Güney Koridora alternatif oluşturulabilecektir. 

Ayrıca Kuzey-Güney Koridorunda yolcu ya da yük potansiyeli yüksek olan noktaların birbirine 

bağlanması da demiryollarının taşıma miktarını arttıracaktır. 

Bu süreçte bir diğer nokta ise özellikle güney sınırımıza komşu ülkelerde devam eden 

bölgesel karışıklık bu bölge ile olan ticareti olumsuz etkilemekte olup; bu bölgedeki politik 

belirsizliklerin giderilmesinin ülkemiz ticaretine olumlu yansıyacağı öngörülmektedir. 

OBOR projesinde Akdeniz, üç kıtanın düğüm noktası olarak görülmektedir ve özel bir 

öneme sahiptir (Şekil 3.2). Bu kapsamda, Port Said’den düşük bir mesafe ile İskenderun/Mersin 

limanları üzerinden Ortadoğu’ya ulaşılabilmektedir. 

Uzakdoğu Avrupa seferi yapan bir ana gemi, Port Said’den geçtikten sonra Kontinant 

bölgesindeki Rotterdam limanına seyrettiğinde; 3.300 deniz mili sonrasında (yaklaşık 1 hafta 

seyir süresi ile) Avrupa’ya ulaşmaktadır. Çin, Pire limanı yatırımı ile oldukça önemli 

kazanımlar elde etmiştir. Pire limanı güzergâhın bittiği yerdir ve Port Said’den sadece 580 deniz 

mili mesafeden sonra Pire limanına inen yük AB topraklarına doğrudan girmekte ve demiryolu 

bağlantılarıyla AB içlerine kolaylıkla eriştirilebilmektedir. Türk limanlarının AB 

güzergâhındaki üstünlüğü Marmara Denizidir. Port-Said’den Marmara Denizi’nde herhangi bir 

limana giden ana gemi, örneğin Ambarlı Limanı için yaklaşık 780 deniz mili mesafe kat 

etmekte, sonrasında besleme hatlarla Karadeniz limanlarına ya da kara yoluyla Orta ve Doğu 

Avrupa’ya aktarma yapılabilmektedir. Bu noktada Türkiye sadece Uzakdoğu-Avrupa ana deniz 

ticaret rotasının değil, Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret rotasının da merkezinde yer almaktadır. 
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Şekil 3.2. Türkiye’nin OBOR’daki konumu (TÜRKLİM, 2017) 

 

Küreselleşmeyle birlikte limanlar, sadece bölgesel yüke hizmet veren limanlar olmaktan 

çıkmış, uluslararası ulaştırma sistemindeki yük trafiğini kendilerine çekme yönünde gelişme 

göstermişlerdir. Dünyada tek bir ulaşım türünden çok, farklı ulaşım türlerini de içine alan türler 

arası taşımacılık yöntemleriyle daha uzak hedeflere ulaşan yük koridorları oluşmuştur. Bu 

noktada taşımacılıkta hak ettiği noktaya gelebilmek için ülkemiz, deniz taşımacılığı da dâhil 

olmak üzere tüm taşımacılık türlerini birlikte ele alarak bir bütünün parçasını teşkil edecek 

küresel bir taşımacılık stratejisi geliştirmeli ve uygulamaya koymalıdır. Aksi takdirde ülkemiz 

oyunun dışında kalacaktır. 

Geleceğe yönelik İpekyolu projesinde düşünülen taşıma modeli göz önüne alındığında, 

demiryolu taşımacılığına olumlu etkisi kaçınılmaz olmakla birlikte, denizyolu taşımacılığında 

aynı pozitif etkiyi beklemek gerçekçi olmayacaktır. Uzakdoğu-Avrupa arasındaki ticaretin bir 

kısmının tren yoluna kayması ile deniz yolu ile ticaret bu rotalarda azalacaktır. Afrika kıtasının 

geleceğe dönük olarak artacak tüketim talebi ile birlikte günümüze oranla deniz ticaretinde 

olumlu yönde bir dengeye ulaşılacağı değerlendirilmektedir.  

2017 yılı ilk çeyrek verilerine göre Türk Deniz Ticaret Filosu dünyanın 15. büyük 

filosudur. Onuncu Kalkınma Planı dönemi içerisinde 2015 yılında 29 milyon DWT kapasiteye 

ulaşan filomuz ekonomik krizin etkisiyle de müteakip yıllarda tekrar düşüş göstererek 2014 yılı 

rakamlarına gerilemiş ve 2017 yılı itibarıyla 27,6 Milyon DWT’lik bir kapasiteye ulaşmıştır. 

Dünya kapasitesinin 1,86 milyar DWT olduğu dikkate alındığında uluslararası denizlerde 
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taşımacılık yapan filomuz dünya kapasitesinin ancak %1,5’unu oluşturmakta ve bu oranda da 

taşımacılık gelirlerinden ülkemize döviz girdisi yaratmaktadır.  

Filomuzun 2017 yılı ilk çeyreği itibarıyla toplam değeri 9 milyar USD olup, değer 

açısından da 20. sıradadır. Dünyadaki gemilerin 830 milyar USD’lik toplam değerine 

baktığımızda ise filomuz yaklaşık dünya filo değerinin %1’ini oluşturmaktadır. Filomuzu 

kullandıkları bayrak açısından değerlendirdiğimizde ise gemilerimizin %74’ünün yabancı 

bayraklı, %26’sının Türk bayraklı olduğu bilinmektedir. Bayrak açısından sahip olunan tonaj 

kapasitesine göre de ülkemiz 26. sıradadır. Yine 20 büyük denizci ülke arasındaki filo yaş 

ortalamamız Endonezya ve Rusya’dan sonra en büyük yaş ortalamasına sahip olan 3. ülkedir. 

Türkiye’nin sahip olduğu filonun yaş ortalaması 18,5 civarında iken dünyanın 2. büyük filosuna 

sahip Japonya’nın filo yaş ortalaması 8 civarındadır. Yaş açısından ise filomuz 20 ülke arasında 

17. sıradadır. Türkiye’nin navluna ödediği ücret göz önüne alındığında ise, geçtiğimiz birkaç

yıl içinde 11,5 milyar USD’lik navlun ödendiği tahmin edilmekle birlikte, 2023 yılında 

ülkemizin ihracatı ve ithalatıyla orantılı olarak 30 milyar USD navlun ödeneceği 

değerlendirilmektedir. 

Küresel ölçekteki teknolojik gelişmelerin ülkemizde belli düzeyde de olsa takip edildiği 

ve bu gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli uygulamaların, özellikle karayollarında, 

benimsendiği görülmektedir. Bazı büyük kentlerimizdeki akıllı ulaşım sistemleri uygulamaları 

ve akıllı altyapı sistemleri uygulamaları bunlara örnektir. Akıllı ulaşım sistemleri kapsamında 

ülkemizde de yaygın şekilde kullanılan otomatik geçiş sistemleri, sinyalizasyon düzenlemeleri, 

değişken bildirim tabelaları gibi uygulamalar yer almaktadır. Akıllı altyapı sistemleri arasında 

ise karayolu kaplamalarında, geri dönüşüm ve atık malzemeler de dâhil olmak üzere yeni 

malzeme teknolojilerinden yararlanılması, karayolu üstyapısının hizmet ömrü boyunca en 

yüksek performansı vermesini sağlamak için altyapı yönetim sistemleri kurulması vb. 

uygulamalar bulunmaktadır (KGM, 2016). 

Çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik kavramları da ülkemizde gündeme gelmeye 

başlamaktadır. Türkiye’nin enerji açısından, büyük oranda yurt dışına bağımlı olduğu dikkate 

alındığında, bu kavramların ülkemiz açısından son derece önemli olduğu görülmektedir. Tüm 

dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına eğilim artmakta, daha fazla bireysel kullanıcı 

elektrikli ve hibrit araçlara yönelirken, dünya kentlerinde toplu taşımanın önemli unsurlarından 

olan otobüslerin de daha çevreci olanları kullanılmaktadır. Ülkemizde bireysel kullanıcıların 

tercihleri dünya eğilimlerinden uzak olsa da, özellikle büyük kentlerimizdeki belediyelerin daha 

çevreci yakıtlarla çalışan otobüsleri tercih etmeye başladıkları bilinmektedir. 
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KGM’nin beton yollar ile ilgili çalışmalarının da bu kapsamda değerlendirilmesi 

mümkündür. Ülkemiz yollarında ağırlıklı olarak tercih edilen ve bağlayıcı olarak bir petrol 

ürünü olan bitümün kullanıldığı bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamaların oranı %30’un 

üzerindedir (URL-24). KGM tarafından son yıllara kadar söz konusu üstyapı türü benimsenmiş, 

rijit üstyapı uygulamaları yalnızca deneme kesimleriyle sınırlı kalmışken; beton yollar ile ilgili 

çalışmalarda ise son yıllarda bir miktar artış görülmektedir. Gerek petrole bağımlılığı azaltmak 

ve gerekse ülkemizdeki beton sektörünün gücünden faydalanmak açısından, beton yolların daha 

fazla ön plana çıkması gerektiği düşünülmektedir. 

  



54 

4. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ

4.1. Uzun Vadeli Hedefler 

Nüfus ve yüzölçümü açısından Avrupa ülkelerine kıyasla önemli farklılıklar bulunduran 

Türkiye, dünyanın da ilk 20 büyük ekonomisi arasında bulunmaktadır. Sadece bu üç parametre 

dahi ulaştırma hizmetlerinin ülkemiz için ne denli önemli olduğunun bir göstergesidir. Fert 

başına milli gelir nüfus ile birlikte arttığı takdirde doğal olarak ticari ilişkiler ve ticaret hacmi 

de artacaktır.   

Ülkemizde tüm ulaştırma alt sektörlerinin uzun vadeli hedeflerinin, küresel gelişme 

eğilimleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu olması gerektiği açıktır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, tüm ulaştırma alt sektörlerinin uzun vadeli öngörüsünün aşağıdaki 

unsurları içermesi beklenmelidir: 

1) Tüm politika, planlama ve yatırım kararlarında temel referans sürdürülebilir kalkınma

olmalıdır. Buna bağlı olarak, tüm uzun vadeli politikaların çevre ve doğal kaynakların da 

dikkate alındığı bir perspektifle yapılması şarttır. 

2) Ulaştırmanın tüm alt sektörlerinde verimlilik mutlaka dikkate alınan bir unsur olmalıdır. Bu

kapsama, insan kaynağının verimli kullanılmasından, mevcut altyapının verimliliğinin 

arttırılmasına kadar pek çok farklı konu girmektedir. 

3) Tüm politika, yatırım ve planlama kararlarının katılımcı, şeffaf ve açık bir anlayışla

yürütülmesi ve bu süreçlere tüm paydaşların dâhil edilmesi önem arz etmektedir. 

Tüm sektörleri ilgilendiren bu ana unsurların ışığında, ulaştırma alt türleri için belirlenen 

hedefler aşağıda özetlenmiştir. 

Ülkemizin Demiryolu Sektörünün Uzun Vadeli Hedefleri: 

• Uluslararası kombine taşımacılık ve hızlı tedarik zinciri yönetiminin oluşturulması ve

yaygınlaştırılması,

• Ulusal/uluslararası koridorlar üzerinde etkinlik sağlanması,

• Yolcu taşımacılığının geliştirilmesi ve uluslararası ağlara bağlanması,

• Araç üretimi, sinyalizasyon vb. demiryolu teknolojileri ve alt sistemleri konularında Ar-

Ge’nin arttırılması ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla sektörün dışa

bağımlılığın azaltılması ve üretimdeki ileri-geri bağlantılar yoluyla diğer sektörlere olan

etkinin artırılması,
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• Orta-yüksek teknoloji altyapısına sahip demiryolu sanayisinin oluşturulması ve demiryolu

ürünlerinin dünyaya pazarlanması,

• Demiryolu ağının diğer ulaştırma sistemleri ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde akıllı

ulaşım altyapıları ve sistemlerinin geliştirilmesi,

• Demiryolu ağımızın 31.000 km’ye çıkartılması,

• Demiryolunun yük taşımacılığındaki payının %20’ye, yolcu taşımacılığındaki payının ise

%15’e ulaşması,

• Demiryolu sektöründe araştırma, eğitim ve sertifikasyon konularında bölgemizde söz sahibi

olunması,

Ülkemizin Denizyolu Sektörünün Uzun Vadeli Hedefleri: 

• Denizciliğin devlet politikası olarak belirlenmesi, bu politikanın stratejiler, projeler ve

faaliyetlerle desteklenmesi,

• Uluslararası rekabetin hâkim olduğu denizcilik sektöründe, sektörün önünü açan tutarlı bir

limancılık politikası oluşturulması; denizcilik sektöründeki çok başlılığın ve yetki

karmaşasının önüne geçilmesi böylelikle en kritik konulardan biri olan yeterli ölçeğin

yakalanması ve liman yatırımlarının etkinliğinin artırılması

• Bu çerçevede özel sektör yatırımlarına dayalı düzensiz küçük ölçekli iskeleler yerine bir

ulusal liman politikasının izlenmesi,

• Limanların özellikle demiryolu bağlantıları ile uluslararası ulaşım koridorlarına

entegrasyonunun sağlanması,

• Liman ve deniz tesislerinin lojistik merkezler ile bağlantısının sağlanması,

• Türkiye'nin dünya konteyner taşımacılığında önemli bir transit merkez haline getirilmesi,

• Konteyner transit taşıma oranının toplam içindeki %24’lük payının %40 seviyesine

çıkartılması,

• Dünyanın en büyük 20 konteyner limanı içinde bir Türk limanının, Akdeniz ve Karadeniz

limanları içinde ise ilk 10 içinde en az dört Türk limanının yer alması,

• İstanbul’un küresel ölçekte dünyanın önemli liman şehirleri arasına girmesi,

• Tüm deniz altyapıları ve limanlarının, ulusal ve uluslararası çevre politikalarına uygun hale

getirilmesi,

• Liman ekipman üretiminde küresel markalar oluşturulması,

• Mevcut ve yeni kurulacak olan tersanelerimizin ileri teknoloji, finans ve işletmecilik

modelleriyle daha etkin bir yapıya kavuşturulması,
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• Bölgesel olarak ihtiyaç duyulan ve stratejik öneme sahip, büyük tonajlı gemilerin bakım-

onarım ihtiyacını karşılayacak nitelikte yeni tersaneler kurulması,  

• Bakım-onarım tersaneleri açısından Akdeniz'in en önemli merkezi haline gelinmesi amacı 

doğrultusunda mevcut tersanelerimize ek olarak, özellikle Doğu Akdeniz’de yeni tersane 

yatırımlarının özendirilmesi, 

• Yatçıların uğrak yapabilecekleri tam donanımlı marinaların sayısı ve kapasitelerinin 

arttırılması, 

• Türk deniz ticaret filosunun Türkiye’nin dış ticaretindeki yük türlerinin gelişimi esas 

alınarak geliştirilmesi, 

• Kentiçi taşımacılıkta deniz yolunun payının arttırılması, 

• Denizcilik eğitimine yönelik altyapının güçlendirilmesi ve bu alanda nitelikli insan kaynağı 

oluşturulması, 

• Türkiye’nin ithalat ve ihracat taşımalarında Türk bayraklı gemilerin payını arttırabilmek 

için gerekli tedbirlerin geliştirilmesidir. 

Ülkemizin Havayolu Sektörünün Uzun Vadeli Hedefleri:  

• Önemli havaalanlarımızın diğer ülkelere olan doğrudan uçuş bağlantılarının arttırılması, 

• Havacılık alanında dünyada ilk beş ülke içerisinde girilmesi, 

• Hava kargo taşımacılığı potansiyeli olan ve uygun havalimanlarına yakın bölgelere lojistik 

merkezler kurulması, 

• Tüm havalimanlarının kent merkezleriyle kolay ve hızlı bağlantısını sağlayacak diğer 

ulaşım türleriyle entegre edilmesi, 

• Havalimanı işletmeciliğinde yakalanan bilgi birikimi ve tecrübe ile diğer ülkelerde 

havalimanı işletmeciliği yapmak üzere girişim ve yatırımlarda bulunulması, 

• Türkiye’nin coğrafi konumundan gelen avantajlarının havayolu ulaşımında bölgesel güç 

olma yolunda kullanması, 

Ülkemizin Karayolu Sektörünün Uzun Vadeli Hedefleri: 

• Karayolu ağımızın güvenli, erişilebilir, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı ve 

sürdürülebilir bir hale getirilmesi, 

• Mevcut karayolu altyapısının daha verimli kullanılmasına yönelik olarak AUS 

uygulamaları ile birlikte talep yönetim modellerinin yaygınlaştırılması, 

• Karayolu sektöründe üst yapı yönetiminin yanı sıra tüm karayolu varlıklarını kapsayan bir 

varlık yönetimi sistemi oluşturulması, 
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• Karayolu üstyapısında dışa bağımlı olduğumuz petrole dayalı esnek üstyapıya alternatif

olabilecek diğer üstyapı türlerinin uygun iklim koşulları ve güzergâhlarda gündeme

alınması,

• Karayolu ile kentler arası yolcu taşımacılığının diğer ulaşım türleriyle entegrasyonu,

• Karayolu yol yapım ve bakım uygulamalarında ömür çevrim maliyetlerini azaltacak, trafik

güvenliğini ve konforu artıracak yeni nesil malzemeler, üretim teknolojileri, tasarım

metotlarının geliştirilmesi,

• Uluslararası ulaşım koridorlarıyla olan entegrasyonun sağlanması,

Ülkemizin Kentiçi Ulaşım Sektörünün Uzun Vadeli Hedefleri: 

• Kentiçi ulaşımdaki idari yapılanmanın düzenlenmesi ve çok başlılığın ortadan kaldırılması,

• Kentsel ulaşım planlarının mekânsal planlar ile eşgüdümlü ve eşzamanlı yapılması,

• Talep yönetimi yaklaşımıyla, otomobili temel alan ulaşım sistemleri değiştirilerek, daha

dengeli ve erişilebilirliği yüksek ve toplu taşımaya dayalı ulaşım sisteminin oluşturulması,

• Toplu taşımada hizmet düzeyinin arttırılması,

• Toplu taşıma türleri arasında tam entegrasyonun sağlanması,

• Ara toplu taşıma türlerinin (dolmuş, minibüs vb.) düzenli, güvenilir ve hızlı toplu taşıma

türlerine dönüştürülmesi,

• Kentiçi ulaşım altyapısının elektrikli ve otonom taşıtlar gibi yeni teknolojilere uygun olarak

geliştirilmesi,

• Mevcut altyapının daha verimli kullanılabilmesi, trafik güvenliğinin artırılması, talebin

doğru bir şekilde yönetilebilmesi ve daha etkin bir planlama yapılabilmesi için akıllı ulaşım

sistemlerinin yaygınlaştırılması,

• Yaya, bisiklet gibi motorsuz ulaşım türlerine ait altyapıların geliştirilmesi,

• Engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçları için gerekli düzenlemelerin yapılması,

• Kentsel ulaşım planlarının hareketlilik veya ekonomik faydalar kadar erişilebilirliğin de

dikkate alınarak yapılması,

• Tüm planlama, politika ve yatırım kararlarının katılımcı, şeffaf ve açık bir anlayışla

yürütülmesi ve bu süreçlere tüm paydaşların dâhil edilmesidir.

4.2. On Birinci Plan (2023 Yılı) Hedefleri, Hedeflere Dönük Temel Amaçlar ve 

Politikalar 

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı hedefleri kapsamında, ulaştırma sektöründe, 

On Birinci Kalkınma Planı döneminin tüm ulaşım türleri açısından bir atılım dönemi olması 
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hedeflenmektedir. Bu hedefleri sağlayacak ana politikalar ise; dışa bağımlılığın azaltılması ve 

üretim kabiliyetimizin geliştirilmesi amacı ile milli ve yerli olanakların harekete geçirilmesi, 

ulaşımda etkinliğin ve verimliliğin arttırılarak özellikle dışa bağımlı olduğumuz enerji 

kaynaklarının tüketiminin azaltılması ve coğrafi konumumuzdan kaynaklanan avantaj ile 

uluslararası ulaştırma koridorlarına etkin bir şekilde entegre olunarak rekabetçiliğimizin ve 

ticaretimizin geliştirilmesidir. 

Demiryolu sektöründe gerçekleştirilen yasal ve kurumsal düzenlemeler, yeni 

havalimanları ve yatırımı devam eden ana limanlar, köprü ve otoyollar bir yandan büyüyen ve 

gelişen ülkemizin ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan ülkemizin ulaştırma sektöründe 

oynadığı uluslararası rolü de arttırmaktadır. 

Ulaştırmanın her alanında gelişim için yasal düzenlemeler yoluyla alınacak önlemler tek 

başına yeterli değildir. Bunun yanında, tüm sistemlerin dengeli ve birbiri ile entegre şekilde 

kullanılabilmesi, iyi planlanmış bir yapılanma, ülke sathına yayılmış geniş ve modern bir 

altyapının da gerekli olduğu açıktır. 

Yukarıda sayılan unsurların ışığında tüm ulaştırma sektörü için belirlenen ortak hedefler 

aşağıda yer almaktadır: 

Hedef 1 - Tüm ulaşım türlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan, sürdürülebilir 

kalkınma hedefleri ile uyumlu bir Türkiye Ulaşım Ana Planının hayata geçirilmesi: Mevcut 

durumda, bir Ulusal Ulaştırma Ana Planı çalışması yürütülmektedir ancak söz konusu plan 

çalışması henüz öngörü aşamasında olan ve uzman kuruluşlar tarafından değerlendirilmemiş 

birçok mutasavver projeyi de dikkate almaktadır. Planların tüm aktörlerle birlikte ülkenin 

ekonomik ve sosyal kalkınmasına en çok hizmet edecek bir anlayışla hazırlanması önem arz 

etmektedir. 

Hedef 2 - Kentler arası ve kentiçi yük ve yolcu taşımacılığı sistemlerinin türler arası 

dengeyi sağlayacak şekilde geliştirilmesi: Ülkemiz ulaşım sektörünü bütün olarak ele alan bir 

ulusal ulaşım ana planının hedeflerinden birisi de türler arasındaki dengeyi sağlamak olmalıdır. 

Öte yandan, aynı hedefin çeşitli politikalar ile de desteklenmesi mümkündür. Bu politikaların 

başında, tamamı karasal olan taşımalarda uzun mesafelerde demiryolunun, kısa mesafelerde 

karayolunun birlikte kullanılacağı Kombine Taşımacılık Sistemi yer almaktadır. Denizyolu ile 

bağlı karasal taşımaların da aynı anlayışla yapılması faydalı olacaktır. 

Hedef 3 - Tüm ulaşım türleri için entegresyonu odağa alacak şekilde, ulaşım 

altyapısının geliştirilmesi: Türleri arası dengenin sağlanmasına da katkı sağlayacak bu hedefin 
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gerçekleştirilmesi, ulaşım türleri ile sunulan hizmetin kesintisiz, güvenli ve yüksek kalitede 

olmasını sağlamak açısından önemlidir. Bu kapsamda, yükün ulaştırma türleri arasında 

aktarılmasını yanı sıra katma değer yaratıcı faaliyetler ile ulaştırma hizmetinin etkinliğini 

arttıran lojistik merkezler, günümüzde ulaştırma sektörünün temel altyapılarından birisini 

oluşturmaktadır. Ülkemizde bu merkezlere yönelik yatırımlar Türkiye Lojistik Master Planı 

sonuçları da dikkate alınarak hızlandırılmalı ve oluşturulacak lojistik merkezler hem altyapı 

anlamında hem de işletmecilik bakımından ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygun olarak tesis 

edilmelidir. 

Hedef 4 - Yatırımların kapsamlı fizibilite çalışmalarına dayalı olarak 

gerçekleştirilmesi: Ülkemizde, özellikle büyük çaptaki ulaştırma yatırımlarında baskın olarak 

kullanılan YİD modeli, bu büyük projelerin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesine olanak 

tanımakla birlikte, özellikle fiyatlandırmaları nedeniyle sektörün paydaşlarına ek yükler 

getirmektedir. Bu ek yükün temel nedenlerinin biri, yatırımlara ait fizibilite çalışmalarının 

yeterli düzeyde yapılmamasıdır. Kapsamlı fizibilite çalışmaları ile planlanan projelerin varlık 

nedenleri, gereklilikleri, ulaştırma sistemine etkileri ve sağlanacak ekonomik ve sosyal faydalar 

ile finansman olanakları arasında doğru bir karşılaştırma yapılması kritik önemdedir.  

Hedef 5 - Ulaştırma verilerinin; teknolojik gelişmelerden yararlanılarak toplanması ile 

uluslararası standartlara uygun, karşılaştırılabilir ve sürdürülebilir şekilde veri üretilmesi: 

Ulaştırma sektörü gibi anket yoluyla veri derlemenin çok güç ve maliyetli olduğu bir alanda, 

idari kayıtların kullanımının arttırılması amacıyla, ilgili tüm kurumların veri toplama 

konusunda gerekli altyapıyı oluşturması önem arz etmektedir. Dünyada önemini arttıran büyük 

veri konusuna, ülkemiz ulaştırma sektöründe de en etkin ve doğru planlama yapılabilmesi 

amacıyla gereken önem verilmelidir. Bu kapsamda, konvansiyonel yöntemler kadar, 

teknolojinin sağladığı olanaklar ile ortaya çıkan farklı veri toplama yöntemleri, veri toplama ve 

derleme ile sorumlu kuruluşlar tarafından gündeme alınmalıdır. 

Hedef 6 - Ulaştırma sektörünün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması 

konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi: Ulaştırma sektörü ile ilgili tüm 

planlamalarda; dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin 

desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi (9. Hedef), kentlerin ve insan yerleşimlerinin 

kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması (11. Hedef), sürdürülebilir üretim ve 

tüketim kalıpları elde edilmesi (12. Hedef) ve iklim değişikliği ve etkileri konusunda en kısa 

zamanda harekete geçilmesi (13. Hedef) başta olmak üzere tüm Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerine öncelik verilmelidir.  
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Ulaştırma sektörünün ortak hedefleri çerçevesinde oluşturulan, alt sektörlerinin 2023 yılı 

hedefleri ve bu hedeflere ulaşılması için uygulanacak politikalar aşağıdaki bölümlerde 

verilmiştir. Bölüm 4.2.1’de demiryolu sektörü, 4.2.2’de denizyolu sektörü, 4.2.3’de havayolu 

sektörü, 4.2.4’te karayolu sektörü ve 4.2.5’de kentiçi ulaşım sektörüne ait hedef ve politikalar 

yer almaktadır. 

4.2.1. Demiryolu Sektörünün 2023 Yılı Hedef ve Politikaları 

Hedef 1 - Demiryolunun yük ve yolcu taşımacılığındaki payının arttırılması 

Politika 1.1: Demiryolunun yük taşımacılığındaki payı %15’e, yolcu taşımacılığındaki payı ise 

%10’a çıkarılmalıdır. 

Politika 1.2: Yük potansiyeli bulunan lojistik merkezleri, fabrika, sanayi, OSB ile limanlara 

iltisak hattı bağlantıları arttırılarak, kombine yük taşımacılığının geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

Politika 1.3: Büyük lojistik merkezlere yapılacak bağlantıların tamamlanması ile lojistik 

merkezler toplam 50 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaştırılmalıdır. 

Politika 1.4: Limanlara ve sınır kapılarına giden ihracat taşımalarının demiryolu ile yapılması 

teşvik edilmelidir. 

Politika 1.5: Yolcu ve yük taşıma işletmelerinin etkinliğinin arttırılması için kapasite ve trafik 

yönetimi uygulamaları geliştirilmelidir. 

Politika 1.6: Yolculuk süresini kısaltan ve hizmet kalitesini arttıran yeni işletme modelleri 

geliştirilmelidir. 

Politika 1.7: Çeken ve çekilen araç üretiminde özel sektörün finansman, girişimcilik ve yönetim 

gücü ile yenilikçi kabiliyetlerinden faydalanılmalıdır. 

Hedef 2 - Ülkemiz demiryolu ağının geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi 

Politika 2.1: Demiryolu trafiğinin arttırılması ve trenlerin optimal bir şekilde kullanımının 

sağlanması için yük yoğunluğu olan bölgelerin demiryolu hatları çoklu hale getirilmeli ve 

istasyon yolları yeterli sayıda olmalıdır. 

Politika 2.2: Darboğazlar tespit edilmeli ve kapasiteyi arttıracak küçük çaplı yatırım ihtiyaçları 

belirlenerek kısa vadede mevcut altyapının en verimli şekilde kullanılması sağlanmalıdır. 

Hedef 3 - Demiryolu sektöründe Türkiye’nin coğrafik konumunun avantajlarından 

yararlanılması ve uluslararası koridorlarla entegrasyonun tamamlanması 

Politika 3.1: Boğazlar ve körfez geçişlerinde demiryolu hat ve bağlantıları tamamlanarak, Asya-

Avrupa-Afrika kıtaları arasında önemli bir demiryolu koridoru haline gelinmesi sağlanmalıdır. 
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Politika 3.2: Trans-Asya Orta Koridorunu destekleyecek şekilde, batı-doğu ve kuzey-güney 

eksenlerinde çift hatlı demiryolu koridoru oluşturulmalıdır. 

Hedef 4 - Demiryolu sektöründe emniyet standartlarının geliştirilmesi 

Politika 4.1: Demiryolu standartları belirlenerek, ulusal teknik ve emniyet kuralları 

oluşturulmalıdır. 

Politika 4.2: Emniyet Yönetim Sistemi; altyapı ve işletmeciliğin her kademesinde etkin ve 

sürekli olarak uygulanmalıdır. 

Politika 4.3: Milli Sinyal Sistemi yaygınlaştırılarak marka haline getirilmelidir. 

Politika 4.4: Demiryolu emniyet performansı (kaza, olay, ramak kala) izlenerek, sürekli 

iyileşme sağlanmalıdır. 

Hedef 5 - Ülkemizde demiryolu sektöründe verilen eğitimin ve demiryolu ile ilgili 

araştırmaların niteliğinin ve bu araştırmaların sayısının arttırılması 

Politika 5.1: Demiryolu Araştırma Enstitüsü kurularak, faaliyete geçmesi sağlanmalıdır. 

Politika 5.2: Milli Demiryolu sanayisi ve Ar-Ge’nin desteklenmesi yoluyla ihtiyaç duyulan ve 

stratejik olarak görülen demiryolu teknolojisinin ve işletmeciliğin geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

4.2.2. Denizyolu Sektörünün 2023 Yılı Hedef ve Politikaları 

Hedef 1 - Denizyolu sektörünün etkin planlama, yatırım, işletme, yönetim ve denetimi 

ile ulusal ve uluslararası ölçekteki kurumsal organizasyonunun tamamlanması amacıyla 

gerekli düzenlemelerin yapılması 

Politika 1.1: Liman yatırım kararlarındaki dağınıklık giderilmeli, Türkiye’ye özgü bir liman 

yönetim modeli geliştirilmelidir. Limancılık sektöründeki politikaları koordine edecek ve 

yatırımları yönlendirecek bir yapı tesis edilmelidir. 

Politika 1.2: Teknolojinin hızla ilerlediği küresel ortamda, bu gelişmelere ayak uyduracak ve 

deniz taşımacılığının niteliğini ve verimliliğini arttıracak şekilde bir teknolojik dönüşüm ve 

gelişim modeli oluşturulup uygulamaya koyulmalıdır. 

Politika 1.3: Türkiye Milli Deniz Ticaret Bilgi Sistemi projesi çerçevesinde kamu ve özel sektör 

verileri entegre edilerek, denizcilikle ilgili karar destek sistemi geliştirilmelidir. 

Politika 1.4: Gemi makinaları ile elektroniğinde milli yan sanayiyi geliştirecek şekilde proje ve 

yatırım girişimlerinde bulunulmalıdır. 
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Politika 1.5: Türk sahipli ticaret ve ulaştırma filosunun ilerlemiş yaşı ve yeni gemi inşa 

konvansiyonlarına uyum ihtiyaçları göz önüne alınarak, Akdeniz ve Karadeniz havzasında 

navlunları belirleyici şekilde çalıştırılabilecek bir işletim modeli belirlenmelidir. 

Politika 1.6: Denizciliğimizin her alanında milli sertifikasyon zorunlu hale getirilmelidir. 

Politika 1.7: Türkiye’nin denizcilik alanındaki teknolojik önceliklerin belirlenmesi amacıyla 

Denizcilik Ar-Ge Ana Planı oluşturulmalı, Ar-Ge faaliyetlerinin üretime aktarılmasında görev 

yapacak Denizcilik Teknoloji Transfer Merkezlerinin kurulması sağlanmalıdır. 

Politika 1.8: Sermaye yoğun olan deniz taşımacılığı sektöründe teşvik ve destek sistemi 

geliştirilmelidir. 

Politika 1.9: Denizyolu sektörümüzün küresel rekabette söz sahibi olabilmesi için gelişen 

teknolojiye ayak uydurması büyük önem taşımaktadır. 

Hedef 2 - Denizyolu sektörünün ulusal ve uluslararası ticaret ve yolcu taşımacılığı 

hacminin ve rekabet gücünün arttırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması 

Politika 2.1: Limanlarımızda elleçlenen toplam yük miktarında 600 milyon tona, toplam 

konteyner miktarında 15 milyon TEU’ya, toplam transit konteyner miktarında 5 milyon 

TEU’ya ulaşılmalıdır. 

Politika 2.2: Limanlarımızda elleçlenen toplam dökme yükte 180 milyon tona, genel kargoda 

120 milyon tona, toplam sıvı yük miktarında 300 milyon tona, Ro-Ro hatlarında taşınan toplam 

yük miktarında ise 50  milyon tona ulaşılmalıdır. 

Politika 2.3: Ülkemizden ve ülkemize yapılan deniz ticaretinin kolaylaştırılması amacıyla deniz 

gümrüğü, limancılık ve transit işlemlerinin basitleştirilmesi yönünde yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

Politika 2.4: Limanlarımız, ithalat ve ihracat yüklerinin elleçlenmesine uygun nicelik ve 

nitelikte hizmet verecek şekilde geliştirilmeli, kapasiteleri arttırılmalı ve transit taşımacılık 

faaliyetlerinde trafiğin geçiş koridoru olma özelliğine kavuşturulmalıdır. 

Politika 2.5: Bölgemizdeki ülkelere göre ticari anlamda rekabet avantajı sağlanması, 

bürokrasinin azaltılması ve deniz ticareti hacminin arttırılması amacıyla serbest bölge 

özelliklerine sahip liman bölgeleri inşa edilmesi teşvik edilmelidir. 

Politika 2.6: Liman merkezli sanayi ve lojistik bölge uygulamasına geçilmelidir. 

Politika 2.7: Kabotaj taşımacılığının arttırılmasına yönelik liman altyapısı geliştirilmeli ve 

kabotaj taşımacılığına uygun gemi yatırımları özendirilmelidir. 

Politika 2.8: Sektörü yönlendiren küresel liman ve gemi operatörlerine karşı, ülkemizde küresel 

ölçekte faaliyet gösteren milli liman ve gemi operatörleri desteklenmelidir. 
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Politika 2.9: Yurt içinde yük taşımacılığının uygun bölümünün karayolundan denizyoluna 

kaydırılması için finansman modelleri ve uygun koridorlar geliştirilmelidir. 

Politika 2.10: Deniz turizmi sektörü geliştirilmelidir. 

Politika 2.11: Türk ticaret filosunun hem uzak mesafe deniz taşımacılığında, hem yakın kıyısal 

sefer taşımacılığında ve hem de kabotaj ve Akdeniz çanağı içindeki deniz taşımacılığında 

rekabet gücü arttırılmalıdır. 

Politika 2.12: Transit geçiş yapan ülke gemileri için hizmet, ürün tedariki ve üretim sağlayarak, 

bunların ihracat içindeki payı arttırılmalıdır. 

Politika 2.13: Demiryolu ve karayolu bağlantıları güçlü, bölgesel ana (hub) limanlar 

oluşturulmalıdır. 

Hedef 3 - Türk deniz filosunun geliştirilmesi ve gemilerin Türk bayraklı olmasının 

özendirilmesi 

Politika 3.1: Türk Deniz Ticaret filosunun yaş itibarıyla gençleştirilmesi ve tedricen dünyada 

ilk 10 ülke arasına girecek şekilde tonaj kapasitesinin arttırılması sağlanmalıdır. 

Politika 3.2: Türk vatandaşlarına kolay tekne edinme olanakları sağlamak üzere finansman 

yöntemleri geliştirilmelidir. 

Politika 3.3: Türkiye’nin enerji hammaddesi taşımalarının Türk sahipli gemilerle daha fazla 

yapılmasını sağlamak üzere çalışmalar yapılmalıdır. 

Politika 3.4: Filomuz için Türk Bayrağını özendirecek ve rekabet gücünü arttıracak önlemler 

alınmalıdır. 

Hedef 4 - Liman ve tersanelerimizin koşullarının, fiziki olanaklarının iyileştirilmesi, 

geliştirilmesi ve kapasitelerinin arttırılması  

Politika 4.1: Limanlarımızdaki altyapı, üstyapı sorunları çözülmeli ve limanlarımız modern 

ekipmanlar ile donatılmalıdır. 

Politika 4.2: Liman ve tersanelerimizde çevresel şartlar ve iş güvenliği koşulları 

iyileştirilmelidir. 

Politika 4.3: Özel sektör ve kamuya ait limanların kapasite artırım yatırımları ve yeni liman 

inşaatları, ülke çapında belirlenecek olan bir Liman Yatırım Politikası doğrultusunda 

tamamlanmalıdır. 

Politika 4.4: Liman ve gemi işletmeciliği üzerindeki kamu kaynaklı mali yükler azaltılmalıdır. 

Politika 4.5: Askeri ve ticari gemi inşa ürünleri son kullanıcı için cazip hale getirilmelidir. 
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Politika 4.6: Gemi inşa ve yan sanayinde kullanılan malzeme ve teknolojinin yerli olanaklarla 

karşılanabilmesine uygun altyapı olanaklarının oluşturulması teşvik edilmelidir. 

Hedef 5 - Liman, tersane gibi deniz kıyı yapılarının; diğer ulaşım türleri ve kentsel 

gelişme ile uyumlu olarak planlanması ve tüm denizyolu sektöründe sürdürülebilir kalkınma 

ilkelerinin benimsenmesi 

Politika 5.1: Yapılması planlanan liman, tersane gibi deniz kıyı yapıları yatırımlarının; 

şehirlerin gelişimi, sanayi ve ticaret merkezleri de dikkate alınarak, bütüncül planlarla uyumlu 

olması sağlanmalıdır. 

Politika 5.2: Özellikle ana liman olarak belirlenen/belirlenecek bölgelerde imar planı koruması 

düzenlemesi ile limanın büyüme alanlarının korunması sağlanmalıdır. 

Politika 5.3: Ana planlarda belirtilen tüm ana limanların karayolu ve demiryolu bağlantıları 

tamamlanmalıdır. 

Politika 5.4: Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Planı ile Bütünleşik Kıyı Alanları Planlarının 

uyumlu bir şekilde, tüm kıyıları ve kıyı yapılarını kapsaması ve dönemsel olarak güncellenmesi 

sağlanmalıdır. 

Politika 5.5: Sürdürülebilirlik kapsamında liman tesisleri çevreye duyarlı hale getirilmeli, 

mevcut durumda 11 adet olan Yeşil Limanların sayısı arttırılmalıdır. 

Politika 5.6: Gemilerden yayılan sera gazlarının azaltılması, kaliteli denizcilik yakıtlarının 

kullanılması vb. uygulamalar ve bunlarla ilgili denetimler etkinleştirilmelidir. 

Politika 5.7: Denizlerin korunması için özellikle IMO, AB vb. tarafından ortaya konulan yeni 

ürünlerin üretilebilmesine yönelik yeni tip ekonomik çevreci gemiler için Ar-Ge çalışmaları 

desteklenmelidir. 

Hedef 6 - Ülkemizde denizyolu sektöründe verilen eğitimin ve denizcilik ile ilgili 

araştırmaların niteliğinin ve sayısının arttırılması 

Politika 6.1: Denizcilikle ilgili okulların simülatör, laboratuvar, fiziksel donanım olanakları 

geliştirilmelidir. 

Politika 6.2: Özellikle ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak, mevcut meslek 

liselerinin ve meslek yüksekokullarının müfredatları limancılığın ihtiyaçlarını karşılayacak 

şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Politika 6.3: Limancılık alanında mesleki eğitim veren kurslar ve okullar açılmalıdır. 

Politika 6.4: Denizcilik sektörüne yönelik Ar-Ge ve mesleki eğitim olanaklarının arttırılması 

amacıyla özel sektör, kamu ve üniversite işbirliğini arttıracak faaliyetler yapılmalıdır. 
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Politika 6.5: Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 

Bölümlerinde okuyan öğrencilerin gemi staj olanaklarının arttırılması ve iyileştirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Politika 6.6: Ülkemizde denizcilik alanında akademik kariyer yolunun açılması amacıyla 

lojistik ve denizcilik doçentlik temel alanı olmalıdır. 

Politika 6.7: Türk armatörlere Eximbank öncülüğünde uzun vadeli işletme kredileri ile Ar-Ge 

çalışmalarına yatırım yapan gemi inşa şirketlerine doğrudan destek sağlanmalıdır. 

Hedef 7 - Türk gemi adamlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi 

Politika 7.1: Türk gemi adamlarının çalışma koşulları ve hakları uluslararası standartlar 

düzeyine çıkartılmalıdır. 

Politika 7.2: Gemi adamları ile ilgili yaşanan sorunların çözümü, özellikle yurtdışındaki 

limanlarda tutulma, tutuklanma vb. nedenlerle uzun süre alıkonan gemilerimizde mağdur kalan 

personelin ihtiyaçlarının karşılanması ve yurda dönüşlerinin sağlanması için gerekli çalışmalar 

yapılmalıdır. 

Hedef 8 - Denizyolu sektöründe emniyet standartlarının arttırılması 

Politika 8.1: Standart altı gemilerin karasularımızda kullanılmasını ve uğrak yapmasını 

önleyecek teknik ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Politika 8.2: Deniz kazalarında can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Türk Arama 

Kurtarma ve Çevre Acil Müdahale sistemlerinin olanakları geliştirilmelidir. 

4.2.3. Havayolu Sektörünün 2023 Yılı Hedef ve Politikaları 

Hedef 1 - Havacılık sektörümüzün uluslararası rekabet gücünün arttırılması 

Politika 1.1: Yeni pazarlar yaratmak amacıyla uluslararası uçuş hakkı kısıtlarının çözülmesine 

yönelik, hava taşıyıcıları temsilcilerinin de yer aldığı stratejik komisyonlar kurulmalıdır. 

Politika 1.2: Turizm ve havacılık sektörlerinin ileriye dönük planlamalarının birlikte 

yürütebilmesi için her iki sektörün özel ve kamu temsilcilerinin yer aldığı ve sürekli mahiyette 

çalışma grupları oluşturulmalıdır. 

Politika 1.3: Yeni SLOT’ların verilmesinde, aktarma fonksiyonunu gerçekleştirecek Türkiye 

tescilli havayollarına öncelik tanınmalıdır. 

Politika 1.4: Terör olayları gibi, özellikle turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen gelişmelere 

karşı havayolu sektörümüzü koruyacak stratejik planlar hazırlanmalıdır. 
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Politika 1.5: Sürdürülebilir ve güvenli hava ulaşımı temin edilerek, havayolu ulaşımında yer 

alan tüm paydaşların uluslararası rekabet gücü arttırılmalıdır. 

Politika 1.6: Türkiye tescilli ve Türk sermayesi ile kurulan havayolları; AB, ABD, Rusya ve 

Çin örneklerinde olduğu gibi desteklenmelidir. 

Politika 1.7: İstanbul Yeni Havalimanının aktarma merkezi olması politikası benimsenmeli ve 

bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Politika 1.8: Türkiye’nin, bölgesinin eğitim ve bakım merkezi yapılması konusunda 

oluşturulacak politikalar desteklenmelidir. 

Hedef 2 - Havalimanlarımızın diğer ulaştırma türleri ile entegrasyonunun 

tamamlanması 

Politika 2.1: Verimsiz hatlar ve bu hatların bağladığı yurtiçi havalimanlarının, ulaştırma 

türlerinin entegrasyonu ile verimli hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

Politika 2.2: Yolcu ve kargo taşımalarında kombine taşımacılığa geçilmelidir. 

Politika 2.3: Havayolu taşımacılığının etkinliğini arttırmaya yönelik uygun lokasyonlarda ve 

nitelikte lojistik merkez projeleri geliştirilmelidir. 

Politika 2.4: Havalimanları ile kent merkezleri arasında doğrudan, hızlı ve konforlu toplu 

ulaşım imkanları sağlanmalıdır. 

Politika 2.5: Mevcut havalimanlarının gelecekteki talep artışları doğrultusunda genişleme 

seçenekleri için Havalimanı Nazım İmar Planları yapılması sağlanmalıdır. 

Hedef 3 - İç ve dış hat yolcu ve yük taşımacılığında bürokratik işlemlerin azaltılması 

ve havayolu sektörünün taşımacılıktaki payının arttırılması  

Politika 3.1: Havalimanlarında verilen/alınan hizmetler olan vize alımı, pasaport kontrolü, 

bagaj alım, gümrük kontrolü, ulaşım hizmetleri (transfer, araç kiralama, halk otobüsleri, 

tramvay, metro, özel otobüs şirketleri, taksi vb.), güvenlik kontrolleri, yolcu kabulü, 

yeme/içme/alışveriş, özel hizmetler (hızlı geçiş, özel salon, engelli yolcular vb.) konularda 

iyileştirmeler yapılmalıdır. 

Politika 3.2: Gümrüklü havalimanı sayısının arttırılması sağlanmalıdır. 
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Politika 3.3: Kapasite kısıtları yaşanan havalimanlarında oluşan darboğazlar tespit edilerek, 

yatırımlar bu darboğazların ortadan kaldırılması yönünde yapılmalıdır. 

Politika 3.4: Havayolu sektörünün tamamında dijitalleşme desteklenmeli ve evrak işlerinin 

dijital ortamlarda sonuçlandırılması sağlanmalıdır. 

Hedef 4 - Havayolu sektöründe çalışanların niteliğinin arttırılması ve çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi 

Politika 4.1: Sektöre insan kaynağı sağlayan meslek yüksekokulları ve üniversitelerin havacılık 

ile ilgili bölümlerinin eğitim kalitesi arttırılmalıdır. 

Politika 4.2: AB ülkelerinde ve ülkemizde sağlık, turizm ve güvenlik sektöründe çalışanlara 

gece çalışma süreleri için sağlanan esneklik, havacılık sektörü çalışanlarına da sağlanmalıdır. 

Politika 4.3: Sivil Havacılık Otoritesinin nitelikli personel çalıştırması ve bunları uzun süre 

istihdam edebilmesine olanak verecek tedbirler alınmalıdır. 

Hedef 5 - Havayolu sektörünün verimliliğinin arttırılmasına ve sektör paydaşlarına 

yönelik teşvik edici düzenlemeler yapılması 

Politika 5.1: Havayolu sektörü, denizyolu sektöründe olduğu gibi beşinci bölge teşvik 

sisteminden yararlandırılmalıdır. 

Politika 5.2: Havayolu işletmeleri ve tur operatörleri, yeni güzergâhlar ve stratejik öneme sahip 

pazarlarda, teşvik programları çerçevesinde desteklenmelidir. 

Politika 5.3: Yolcu ve bagaj tarama sistemleri yeniden düzenlenmelidir. 

Politika 5.4: Profil belirlemeye dayalı güvenlik uygulamalarına geçilmeli, yeni nesil güvenlik 

donanımları kullanılmalı ve risk/tehdit değerlendirmesi yaklaşımıyla işleyiş sağlanmalıdır. 

Politika 5.5: Turizm merkezlerinde bulunan havalimanı terminal işletmecilerinin, turizm 

sektörüne tanınan teşvik uygulamalarından faydalanmaları sağlanmalıdır. 

Politika 5.6: Altyapı başta olmak üzere sivil havacılık sektörüne yönelik planlamalarda sektör 

paydaşları ile eşgüdüm içerisinde çalışılmalıdır. 

Politika 5.7: DHMİ tarafından yürütülen Hava Ulaşımı Genel Etüdü projesi kapsamında 

havalimanlarının sistem planlaması yapılarak, havalimanlarının daha etkin ve verimli bir 

şekilde kullanılması ve yönetilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmelidir. 

Politika 5.8: Birim gelirleri arttırmaya yönelik yapıcı, yenilikçi ve teknolojik gelişmeler 

desteklenerek verimlilik ve etkinlik arttırılmalıdır. 
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Hedef 6 - Havayolu sektöründe çevresel etkiler konusunda düzenlemeler yapılması 

Politika 6.1: AB ülkelerinde gürültü kirliliğinin azaltılması vb. çevre ile ilgili uygulamalara 

uyumlu olarak, havayolu ulaşımında gerekli düzenleyici önlemler alınmalıdır. 

Politika 6.2: Maliyet avantajı sağlayacak ve CO2 emisyonlarını düşürerek çevre kirliliğini 

azaltacak olan, iç hatlarda doğrudan rotaların kullanılmasına yönelik çalışmalar 

tamamlanmalıdır. 

4.2.4. Karayolu Sektörünün 2023 Yılı Hedef ve Politikaları 

Hedef 1 - Karayolu sektörünün etkin planlama, yatırım, yönetim ve denetimi için 

kurumsal organizasyonunun tamamlanması amacıyla gerekli düzenlemelerinin yapılması 

Politika 1.1: Karayolu taşımacılık piyasasını yönetme, yönlendirme ve denetleme vb. işlevlerini 

yerine getiren kamu otoritesi olan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün (KDGM) 

kurumsal yapısı geliştirilmeli ve etkinliği arttırılmalıdır.  

Politika 1.2: Karayolu taşımacılığında serbestleşmenin sağlandığı, kota ve diğer miktar 

kısıtlamalarının mütekabiliyet çerçevesinde ortadan kaldırıldığı bir taşımacılık pazarı 

oluşturulmalıdır. 

Politika 1.3: Karayolu yük taşımacılığı sektöründe dijitalleştirilme sürecine geçilmelidir. 

Politika 1.4: Uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan kota, geçiş ücretleri, sınır geçişleri gibi 

konulardaki sorunları çözmek için yapılan çalışmalar sürdürülmelidir. 

Hedef 2 - Ülkemiz karayolu ağının standardının yükseltilmesi, uluslararası 

koridorlarla uyumu ve karayolunun diğer türlerle entegrasyonunun tamamlanması 

Politika 2.1: Tüm yapım çalışmalarında, Yıllık Ortalama Günlük Ağır Taşıt Trafiğine 

(YOGATT) göre TIR güzergâhları, batı-doğu ve kuzey-güney koridorları, limanlar ve sınır 

kapıları, TEN-T ve uluslararası koridorlar dikkate alınarak yapılan önceliklendirme 

çalışmalarına göre hareket edilmelidir. 

Politika 2.2: Önemli yük merkezlerinin ve OSB’lerin bölünmüş yollarla bağlantıları 

kurulmalıdır. 

Politika 2.3: Karayolu ağının etkin olarak korunması, iyileştirilmesi ve yönetilmesini sağlamak 

amacıyla akıllı ulaşım sistemleri uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. 

Politika 2.4: Uluslararası karayolu taşımacılığı sistemi diğer taşıma sistemleriyle entegre 

edilerek lojistik destek alanları geliştirilmeli ve Türkiye, uluslararası ölçekte bir aktarma 

merkezi haline getirilmelidir. 
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Hedef 3 - Ülkemizde karayolu yük ve yolcu taşımacılığı sektörlerinin etkin yönetim ve 

denetimi için gerekli düzenlemelerin yapılması 

Politika 3.1: Ülkemizde tehlikeli yüklerin taşınması, denetimi, izlenmesi ve yönetimi 

uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmelidir. 

Politika 3.2: Karayolu yük taşımacılığı sektörünün kayıt altına alınması ve veriminin 

arttırılması sağlanmalıdır. 

Politika 3.3: Bilişim sistemlerini ve enerjiyi verimli kullanan; yenilenebilir enerji 

kaynaklarından yararlanan araç ve ekipmanlarla donatılmış karayolu taşımacılık hizmetleri tüm 

ülkede yaygınlaştırılmalıdır. 

Politika 3.4: Ölçek ekonomisinden maliyet azalması yönünde fayda sağlamak amacıyla 

karayolu sektöründe firma birleşmeleri ve kurumsallaşma desteklenmelidir. 

Hedef 4 - Ülkemiz karayolu altyapısının/üstyapısının standardının yükseltilmesi ve 

bakım-onarımının etkin, sistematik ve sürdürülebilir olarak yapılması 

Politika 4.1: Etkin bir üstyapı yönetim sistemi kurulmalıdır. 

Politika 4.2: Ulaştırma yapılarının bakım-onarımının zamanında yapılmasına yönelik yönetim 

sistemleri hayata geçirilmelidir. 

Politika 4.3: Karayolu üstyapılarının performansını arttırıcı uygulamalar kapsamlı bir Varlık 

Yönetimi sistemi çerçevesinde yapılmalıdır. 

Politika 4.4: Teknolojik olarak yenilikçi ve farklı yöntemleri karayolu altyapısına yansıtabilmek 

için Ar-Ge çalışmalarına önem verilmelidir. 

Politika 4.5: Ülkemiz karayollarında rijit üstyapının bir seçenek olarak değerlendirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Politika 4.6: Üstyapı tipi açısından ömür-döngü maliyetlerini, bakım onarım faaliyetlerinde ise 

performans esaslı sözleşmeleri esas alan ihale yöntemleri kullanılmalıdır. 

Hedef 5 - Ülkemiz karayolu sektörünün çevresel etkilerini azaltıcı düzenlemeler 

yapılması 

Politika 5.1: Çevreye duyarlı yol projeleri uygulaması kapsamında, ses ve hava kirliliğini 

önleyici projeler gerçekleştirilmelidir. 

Politika 5.2: Yol üstyapılarının bakım-onarım faaliyetlerinde çevresel etkilerin azaltılmasına 

yönelik uygulamalar yapılmalıdır. 

Politika 5.3: Yolların ekonomik ve güvenli kullanımı ile taşıtlardan kaynaklanan emisyonların 

azaltılması için araçların yük/güç dengesi AB standartlarına uygun hale getirilmelidir. 
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4.2.5. Kentiçi Ulaşım Sektörünün 2023 Yılı Hedef ve Politikaları 

Hedef 1 - Kentiçi ulaşım sektöründe idari yapılanmanın düzenlenmesi ve çok başlılığın 

ortadan kaldırılması 

Politika 1.1: Yerel yönetimlerdeki kentiçi ulaşım planlama ve koordinasyon alanlarında 

standartların belirleneceği, istatistiki verilerin takip edileceği, belediyeler arasındaki iletişim ve 

etkileşimin güçlendirileceği düzenlemeler yapılmalıdır. 

Hedef 2 - Mevcut ulaşım altyapısının en verimli şekilde kullanılması ve özel otomobil 

ulaşımının özendirilmemesi 

Politika 2.1: Özellikle büyük kentlerimizde sıkışıklık fiyatlandırma, esnek çalışma saatleri, 

tercihli yollar vb. talep yönetimi uygulamaları hayata geçirilmelidir. 

Politika 2.2: Kentiçi otopark yönetim sistemleri gözden geçirilmeli ve sunulan otopark arzı 

otopark fiyatlandırması marifetiyle bir talep yönetimi olarak kullanılmalıdır. 

Politika 2.3: Mevcut yolların ve kavşakların daha etkin kullanılmasını sağlayacak trafik 

mühendisliği önlemleri sürekli olarak geliştirilmeli ve talebe göre gerektiğinde yeniden 

düzenlenmelidir . 

Politika 2.4: Akıllı ulaşım sistemlerinin standartları oluşturulmalı ve bu sistemler 

yaygınlaştırılmalıdır. 

Politika 2.5: Paylaşıma dayalı özel taşıt kullanımının (carsharing) özendirilmesine yönelik 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

Politika 2.6: Özellikle büyükşehirlerde, kentiçi ulaşım ağında dinamik yolcu, sürücü ve yaya 

bilgilendirme sistemlerinin kurulması sağlanmalıdır. 

Politika 2.7: Kentiçi yük taşımacılığı hizmetlerinde zaman ve mekan açısından kısıtlamalara 

gidilmeli ve yük taşımacılığı için karayolu dışındaki türlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır.  

Hedef 3 - Kentlerimizde motorsuz ulaşım türlerinin (yaya ve bisiklet) kullanımının 

özendirilmesi 

Politika 3.1: Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde 

araçtan arındırılmış bölgeler (yaya bölgeleri) oluşturulmalıdır. 

Politika 3.2: Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi için yaya yolları ve kaldırımlar ile ilgili, 

standartlar ortaya konulmalı ve yayalara ayrılan bölgelerin taşıtlar tarafından işgalinin 

önlenmesi için etkin denetim uygulamaları hayata geçirilmelidir. 
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Politika 3.3: Kentlerimizde ulaşım ana planları kapsamında veya ayrı bir planlamanın konusu 

olmak üzere, standartlara uygun ve kesintisiz olacak şekilde bisiklet yol ağları oluşturulmalıdır. 

Politika 3.4: Kentlerimizde toplu ulaşım sistemlerinin aktarma merkezlerinin yakınında bisiklet 

park yerleri kurulmalıdır. 

Politika 3.5: Kentlerimizde bisiklet paylaşım ve kiralama sistemleri yaygınlaştırılmalıdır. 

Hedef 4 - Kentlerimizdeki toplu taşıma sistemlerinin etkinliklerinin, kapasitelerinin ve 

yolculuklardaki paylarının arttırılması 

Politika 4.1: Farklı toplu taşıma ve ara toplu taşıma sistemleri kapasitelerine uygun olarak ve 

besleme mantığına göre olmak üzere, teknolojik gelişmelerin de desteğiyle entegre biçimde 

planlanmalıdır. 

Politika 4.2: Ara toplu taşıma sistemleri için gerekli düzenlemeler yapılarak, bu sistemlerin 

toplu taşıma sisteminin fonksiyonel bir parçası haline getirilmesi sağlanmalıdır. 

Politika 4.3: Kentlerimizin ulaşım ana planlarında aktarma merkezleri, toplu taşıma türlerinin 

kendi arasında ve ayrıca, motorlu ve motorsuz ulaşım türleri ile entegre olmasını sağlayacak 

şekilde tasarlanmalıdır. 

Politika 4.4: Kentlerimizde yer alan kentler arası ulaşım sisteminin ana istasyonları ile kentiçi 

toplu taşıma sisteminin entegre edilmesi sağlanmalıdır. 

Politika 4.5: Kentlerin fiziki ve coğrafi koşullarının sunduğu olanaklarla mevcut altyapı 

olanakları dikkate alınarak, toplu taşıma türlerinin bütünleşik biçimde geliştirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Politika 4.6: Toplu taşıma sisteminde kalite standartları belirlenerek, hizmet kalitesinin ve 

çeşitliliğinin artmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 

Politika 4.7: Yerel yönetimler ve merkezi yönetimin, toplu taşıma sistemlerini ve motorsuz 

ulaşım türlerini öne çıkaran ve destekleyen yatırım ve işletme kararları alması sağlanmalıdır. 

Hedef 5 - Kentlerin tüm farklı ölçeklerdeki ulaşım planlarının; bütünleşik olarak, 

kentlerin mekânsal, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre, ulaşım ihtiyaç ve talepleri dikkate 

alınarak hazırlanması 

Politika 5.1: Kentlerimizde ulaşım ana planlarının yapılmasına olan ihtiyaç; nüfus ve arazi 

kullanımı ile ulaşım sisteminin mevcut ve öngörülen darboğazları dikkate alınarak yerel 

yönetimler tarafından karara bağlanmalıdır. 



72 

Politika 5.2: Kentlerimizde ulaşım sistemi ile ilgili planlama ve düzenleme yapma ihtiyacının 

net olarak belirlenebilmesinde kullanılacak, tüm kentlerimize uyarlanabilir objektif performans 

göstergeleri tanımlanmalıdır. 

Politika 5.3: Kentlerimizin ulaşım ana planlarında üretilen çözümlerin; doğrudan raylı sistem 

yapma odaklı olmaması, bütüncül bir bakış açısıyla mevcut toplu taşıma türlerin yeniden 

düzenlenmesi, darboğaz oluşturan talebin büyüklüğü, finansman durumu vb. konuların da 

dikkate alınarak belirlenmesi sağlanmalıdır. 

Politika 5.4: Kentiçi ulaşımda, özellikle imar planları ile ulaşım ana planlarının birlikte 

yapılmasını destekleyen bir örgütsel yapı oluşturulmalı ve bu iki planın beraber yapılması için 

gerekli düzenlemeler hayata geçirilmelidir.  

Politika 5.5: Kentsel dönüşüm projelerinin ve projeler ile ilgili ulaşım düzenlemelerinin, 

kentlerin ulaşım ana planları ile bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. 

Politika 5.6: Kentiçi ulaşım sistemleri için bir afet yönetim sistemi geliştirilerek, afetlerle ilgili 

her türlü planlamanın kentlerin ulaşım ana planları ile bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. 

Hedef 6 - Kentlerin tüm farklı ölçeklerdeki ulaşım planlarında sürdürülebilirlik ve 

sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin uygulanması 

Politika 6.1: Kentiçi trafiğinde çevre dostu taşıtların kullanımı teşvik edilmelidir. 

Politika 6.2: Bir sosyal hizmet olarak tüm bireylerin güvenli, uygun fiyatlı ve erişilebilir ulaşım 

sistemlerine erişimi sağlanmalıdır. 

Politika 6.3: Kentiçi ulaşım planları; katılımcı anlayışla, şeffaf olarak, kamu yararı ile 

sürdürülebilirlik ve eşitlik ilkeleri esas alınarak hazırlanmalıdır. 

Hedef 7 - Kentiçi ulaşım sistemlerinde korunmasız yolcuların (çocuk, engelli, yaşlı vb.) 

ihtiyaçlarının dikkate alınması 

Politika 7.1: Kentsel ulaşım altyapısının geliştirilmesinde, korunmasız yolcuların ulaşım 

ihtiyaçları öncelikler arasında yer almalıdır.  

Politika 7.2: Toplu taşıma taşıtları ile toplu taşıma istasyon ve duraklarının engelli bireyler ve 

yaşlılar için erişilebilir olması sağlanmalıdır. 

4.3. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri 

Ulaştırma sektörü, doğrudan kendi kontrolü altında olmayan ulusal ve uluslararası bir dizi 

gelişmeden olumlu veya olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu kapsamda uygulanmak üzere 

belirlenen politikalara ve ulaşılmak istenen hedeflere dönük eylem planlarının olası gelişmeler 
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dikkate alınarak seçenekli olarak hazırlanmasında fayda bulunmaktadır. Yalnız ülkemizde değil 

tüm dünyada hızlı bir değişim ve gelişme yaşanmaktadır. Havayolu ve denizyolu 

taşımacılığında birleşmeler ve stratejik iş birlikleri oluşmakta, yeni demiryolu ve karayolu 

geliştirme projeleri ile ulaştırma koridorları yeniden şekillenmekte veya bu koridorların önemi 

değişmektedir. Üst üste yaşanan küresel krizler ve bölgesel istikrarsızlıklar, ulaştırma 

sektöründen dış ticarete, enerji sektöründen tarım ve madencilik sektörüne kadar ulusal 

planların riskleri hassas bir şekilde dikkate alarak alternatifli hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. 

Kıt kaynaklar ve ülkelerin arasındaki rekabet dikkate alındığında uygulanan politikaların ve 

yapılan her ulaştırma yatırımının ülke içerisindeki ve uluslararası ticarette bir karşılığının 

olması gerekmektedir. 

Sonraki bölümlerde ulaştırma alt sektörleri için temel amaç ve politikalara dönük 

eylemler sunulmuştur. Bu eylemler, her sektörün 2023 hedef ve politikalarına göre belirlenmiş 

olmakla beraber, bir eylemin birden fazla hedef ve/veya politika için geçerli olduğu durumlar 

da söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, eylemler hedef ve politikalar ile doğrudan eşleştirilmek 

yerine kendi içerisinde sınıflanarak verilmiştir. Bölüm 4.3.1’de demiryolu sektörü, 4.3.2’de 

denizyolu sektörü, 4.3.3’de havayolu sektörü, 4.3.4’de karayolu sektörü ve 4.3.5’de kentiçi 

ulaşım sektörüne ait hedef ve politikalara dönük eylemler yer almaktadır. 

4.3.1. Demiryolu Sektörü İçin Temel Hedef ve Politikalara Dönük Eylemler 

1) Demiryolları ile diğer taşıma türleri arasındaki entegrasyonun sağlanması:  

• Günümüzde TCDD sorumluluğunda devam eden lojistik merkez projelerinin 8’i hizmete 

açılmış durumda olup, yapımı devam eden veya planlama aşamasındaki lojistik merkezlerle 

birlikte bu sayı 21’e ulaşacaktır. Bu süreç ilerlerken, lojistik merkezler için ilgili tüm 

paydaşların söz sahibi olduğu işletim modelleri geliştirilmeli ve bu merkezlere ait iltisak 

hatlarının tesis edilmesini kolaylaştıracak politikalar uygulanmalıdır. Ayrıca, ülkemizin coğrafi 

konumuna bağlı olarak demiryolu ve denizyolu bağlantılarının kesiştiği kritik noktalara büyük 

ölçekli lojistik merkezler kurgulanmalıdır. 

• Demiryolu ağımız genişletilerek; iltisak hatları ile OSB, limanlar ve yük potansiyeli yüksek 

bölgelere bağlantı sağlanmasına öncelik verilmedir.  

• Limanlara ve sınır kapılarına demiryolu ile gidecek ihracat yükleri ile ilgili ara taşıma ve 

elleçleme maliyetleri de teşvik kapsamına alınmalıdır. 
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2) Demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığının payının arttırılması:

• Demiryollarında serbestleşme kapsamında Türk lojistik şirketlerinin karayolları odaklı yapıdan

demiryoluna geçiş sürecinin hızlanması için navlun fiyatları aşağı çekilmelidir.

• Demiryolu ile taşınan eşyaların sigorta edilmesi ile ilgili bir düzenleme yapılmalıdır.

• Toplumda demiryolu ile ulaşımın özendirilmesi, çevresel faydalarının ön plana çıkartılması ve

sektörde rekabeti artıracak önlemlerin alınması demiryollarında taşınan yolcu ve yük artışını

sağlayacaktır.

• Yatırımlarda uluslararası taşımacılık koridorlarında eksik kalan güzergâhlara öncelik verilerek

planlamalara devam edilmelidir.

3) Demiryolu sistemimizin üstyapısının modernizasyonu:

• Çekim gücü yüksek bir trenle daha fazla yük taşınabilmesi için istasyonların ve saydinglerin

tren kabul yolları daha uzun (AB ülkelerinde minimum 750 m) hale getirilmelidir.

• Mevcut hatlardaki yol bakım ve yenilemelerinde, geometrik iyileştirmeler ile elektrifikasyon

ve sinyalizasyon işleri birlikte yapılmalıdır.

• Halen devam eden üstyapı iyileştirme çalışmaları ve yeni yol yapımları, programlarına uygun

sürede bitirilmelidir.

4) Demiryolu ağımızın etkinliğinin arttırılması:

• 1.213 km olan YHT ve HT hatları toplamı 12.915 km’ye, 11.395 km konvansiyonel demiryolu

hattı ise 12.115 km’ye yükseltilerek, 2023 yılında toplam 25.030 km demiryolu uzunluğuna

ulaşılmalıdır. Bu kapsamda, YHT ve HT yatırımlarında öncelik önemli nüfus ve ekonomik

merkezlere verilmelidir.

• Envanter yönetimi sistemine geçilerek toplam üretken bakım uygulamaları

yaygınlaştırılmalıdır.

• Demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığında emniyet standartlarının geliştirilmesi:

• Tüm demiryolu hemzemin geçitleri, Demiryolu Hemzemin Geçitlerde Alınacak Tedbirler ve

Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun hale getirilmelidir.

• Serbestleşme sonrasında artış gösterecek sektör büyümesi dikkate alınarak, çeken ve çekilen

araçların hizmete alınması ve bakım onarımları konusunda yetkili kuruluş sayısı

arttırılmalıdır.

• Yeni hemzemin geçitlerin açılmaması için karayolu, köy yolu ve benzeri yol ile gerçekleşen

demiryolu kesişmelerinde yapılan yeni yolun bağlı olduğu kurum veya kuruluş tarafından alt

veya üst geçit yapılması ve diğer emniyet tedbirlerinin alınması sağlanmalıdır.
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4.3.2. Denizyolu Sektörü İçin Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler 

1) Denizyolu sektörünün kurumsal yapılanmasına ve organizasyonunun geliştirilmesi: 

• Mevcut idari ve kurumsal yapılanmada, denizcilik ile ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığına bağlı değişik genel müdürlüklere dağılmış olan görev ve yetkiler 

bakanlık içinde tek bir genel müdürlükte toplanmalıdır. 

• Mevcut idari yapılanmada, limancılık ile ilgili tüm verilerin tek elden Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı tarafından toplanması ve ilgili kurumlar ile söz konusu bakanlık 

kanalı ile paylaşılması, kamunun ihtiyaç duyduğu bilgiye erişimi hızlandıracak ve limanların 

iş yükünü azaltacaktır. 

• Ülkemizdeki limancılık sektörünün küçük ölçekli, dağınık ve verimsiz yapısının önüne 

geçecek, kamu ve özel sektörün liman yatırımlarını tek bir merkezden bütüncül bir bakış 

açısıyla koordine edebilecek bir Liman Yatırım Otoritesi hayata geçirilmelidir. 

• Deniz taşımacılığı ve gemi inşaatı sektörleri stratejik sektör olarak kabul edilmelidir. 

• Tüm sanayi ve yan sanayimizde verilecek tüm milli kredi ve teşviklerde Türk Loydu 

Sertifikasyonu zorunlu bir şart haline getirilmelidir. 

• Kılavuzluk ve römorkör sistemleri yeniden gözden geçirilerek, bu hizmetler için teşkilat izni, 

liman işletmesi kuruluşa öncelik sağlanmak şartıyla verilmelidir. 

• Türkiye Gemi İnşa ve Yan Sanayi Strateji Belgesi hazırlanmalıdır. 

2) Denizyolu sektörünün taşımacılık hacmi ile finansal ve rekabet gücünün arttırılması: 

• Gemilerimizin diğer ülkeler arasında yaptığı uluslararası deniz taşımacılığından (cross 

trade) daha fazla pay alarak ülkemize ilave döviz girdisi yaratılmalıdır. 

• Kabotaj Taşımacılığı Saha Etüt Çalışması yeniden yapılmalı, kabotaj hattında yük 

taşımacılığına uygun gemi tipleri, elverişli hatlar ve kombine taşımacılık avantajları 

belirlenmeli, bu kapsamda belirlenecek yatırımlar hayata geçirilmelidir. 

• Beyan esaslı gümrükleme sistemi ile tüm bürokratik süreçleri tek bir çatı altında toplayacak 

ve hızlandıracak olan Tek Pencere Sistemi yaygınlaştırılmalıdır. 

3) Limanlarımız ve limancılık sektörünün geliştirilmesi: 

• Limanlarımızın geri alanları lojistik faaliyetler için tahsis edilmeli ve/veya yeni limanların 

daha geniş geri alanlara sahip uygun noktalarda planlanması sağlanmalıdır. 

• Limanların yakınlarındaki bölgelerin imar düzenlemeleri yapılmalı ve bu bölgelerde 

depolama ve sanayi alanlarının kurulması sağlanmalıdır. 
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• Liman içi, liman girişi ve liman yaklaşım kanallarının, günümüzde boyutları büyüyen

gemiler karşısında yetersiz kalan su derinlikleri arttırılmalıdır.

• Mevcut limanların durumu ve genişleme esaslarını ve ihtiyaçlarını, hangi tür limanların

nerelerde yapılacağını ortaya koyan Limanlar Master Planı hazırlanmalıdır.

4) Tersanelerimizin faaliyet alanlarının ve olanaklarının arttırılması:

• Tersanelerimizin özel amaçlara hizmet eden ve katma değeri yüksek 50.000 DWT altı

gemileri inşa etme olanakları geliştirilmelidir.

• Tersanelerimizin kimyasal ürün tankeri inşası dışında, özel amaçlı gemiler ve açık deniz

platformları üretebilmesi için altyapı olanakları geliştirilmelidir.

• Offshore faaliyetlerinde kullanılacak deniz yapılarının Türk tersanelerinde inşa edilmesi

sağlanmalıdır.

• Gemi inşaatında köprü finansmanı (inşa süresince finansman) kolaylaştırılmalı ve

tersanelerimizce karşı tarafa verilecek teminat desteğinde kolaylıklar sağlanmalıdır.

5) Türk deniz filosunun güçlendirilmesi:

• Stratejik gereksinimlere uygun olarak Türk Ticaret filosuna Very Large Crude Carrier

(VLCC), Liquefied Natural Gas (LNG) ve Liquefied Petroleum Gas (LPG) gemileri temin

edilerek; sıvılaştırma ve gazlaştırma özelliğine sahip doğalgaz terminalleri başta olmak

üzere, bu amaca uygun kıyı yapılarının kapasitesinin arttırılması yönünde çalışmalar

yapılmalıdır.

• Türk sahipli gemi filosu yaklaşık 30 milyon DWT, Türk bayraklı gemi filosu yaklaşık 8

milyon DWT olmasına karşılık, deniz ticareti taşımalarının Türk bayraklı gemiler ile düşük

oranda (yaklaşık %20) gerçekleştirilmesinin önüne geçilecek önlemler alınmalıdır.

• AB’nin Türk bayraklı gemi inşasına kredi vermemesine karşılık, gemi inşaatlarının %80

oranında kredi ile gerçekleştirilmesi nedeniyle, armatörlerin Türk bayrağından

kaçınmalarının önüne geçilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

• İnsansız gemilerin hukuki alt yapısıyla ilgili çalışmalar başlatılmalıdır.

4.3.3. Havayolu Sektörü İçin Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler 

1) Havalimanlarımızın hizmet kalitesinin yükseltilmesi:

• Hava kargo taşımacılığının %95’inin gerçekleştiği İstanbul havalimanlarının 7/24 esasına

göre çalışması ve kargo aktarmalarının kısa sürelerde yapılması sağlanmalıdır.
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• İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan, sektör paydaşlarının tesis, bina vb. 

taşınmazlarının, İstanbul Yeni Havalimanına geçiş sonrası düşecek olan ekonomik 

değerleri ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Yolcu ve kargo terminallerinden hızlı geçişi sağlamak için her türlü önlem alınmalı ve bu 

kapsamda pasaport polisliği ayrı bir uzmanlık dalı olarak belirlenmelidir. 

• İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yeni pisti, yeni terminali ve terminal dışı alanların 

tamamlanarak, bu havalimanının sunduğu hizmet iyileştirilmelidir. 

2) Havayolu sektöründe uluslararası pazarlara açılma olanaklarının arttırılması: 

• SHGM trafik hakları konusunun liberalleşmesini sağlamak üzere karşı ülkelerle bu yönde 

anlaşmalar akdetmeli ve/veya mevcut anlaşmalarda bu yönde kazanımlar sağlayacak 

adımları atmalıdır. 

• ICAO üyesi olup anlaşmamızın bulunmadığı ülkelerle İkili Havayolu Taşımacılığı 

anlaşmaları imzalanmalı ve bu anlaşmaların hazırlık aşamalarında sektör temsilcilerinin de 

sürece dâhil edilmeleri sağlanmalıdır. 

• Trafik haklarının kısıtlı olduğu ülkelerde sivil toplum kuruluşları eşgüdümünde 

girişimlerde bulunulmalıdır. 

3) Havayolu işletmelerinin faaliyetlerine yönelik teşvikler getirilmesi: 

• İç hat bilet ücretlerindeki tavan kaldırılmalı ve alınan KDV oranı, AB ülkelerinde yaygın 

olan %8 seviyesine çekilmelidir. 

• Havayolu şirketlerinin yurt dışından finansal kiralama ile temin ettikleri uçaklara 

uygulanan geçici ithalat rejimi kolaylaştırılmalıdır. 

• Tarifeli uçuşla yurt dışından gelen uçaklarda bulunan ve yurtiçinde kullanılacak olan yakıtın 

gümrük vergisinin KDV istisnasına tabi tutulmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

• Ticari faaliyette kullanılan uçaklar için alınan bakım ve onarım hizmetlerinde kısa süreli 

istisna belgesinin sağlanması vb. uygulamalarla sürecin kolaylaştırılması sağlanmalıdır. 

4.3.4. Karayolu Sektörü İçin Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler 

1) Ülkemiz karayollarında yol üstyapılarının standardının yükseltilmesi: 

• KGM tarafından Rijit Üstyapılar Projelendirme Rehberi hazırlanmalıdır. 

• Ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu, zor iklim koşullarının yaşandığı bölgelerde ve zayıf 

zeminli kesimlerdeki karayolu üstyapılarında rijit üstyapı uygulamaları 

yaygınlaştırılmalıdır. 
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• Avrupa’da rijit üstyapıların kullanıldığı bir alan olan dönel kavşaklar ile 1 km’den uzun

tünellerin tamamında yol üstyapıları rijit üstyapı olarak projelendirilmelidir.

• Bozulan yol üstyapısının onarımı sırasında kazılan malzemelerin çevreye olumsuz

etkilerinin azaltılması ve ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla BSK imalatında

kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

• Tüm illerin giriş ve çıkış noktalarına Yol Kenarı Denetim İstasyonu kurularak, tüm

karayolu ağını kapsayacak etkin bir denetim sağlanmalıdır.

• Üstyapı ihalelerinde üstyapı tipi önerisi yerine, beklenen standart dingil yükü sayısına göre

farklı tasarım alternatiflerinin yer aldığı ihaleler yapılmalıdır.

• Karayolu üstyapılarının malzeme seçimlerinde; kentsel dönüşüm uygulamaları ile yıkılan

binalardan seçici kırma yoluyla elde edilen beton parçacıklarının üstyapıda alt temel

tabakası olarak kullanılması vb. yenilikçi yaklaşımlar araştırılmalıdır.

• Önleyici bakım kavramının esas alındığı ve bakım-onarım hizmetlerinin zamanında ve

yeterli düzeyde karşılanmasını sağlayacak bir varlık yönetim sistemi kurulmalıdır.

2) Ülkemiz karayolu ağının geliştirilmesi:

• 2023 yılı bölünmüş yol uzunluğu, otoyollar dâhil 31.864 km’ye ulaşmalıdır.

• Trafik yoğunluğu yüksek güzergâhlarda bölünmüş yolların yapımı ve iki şeritli yollarda

fiziki-geometrik standartların geliştirilmesi uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır.

3) Ülkemiz karayolu taşımacılığının hizmet kalitesinin yükseltilmesi:

• Karayolu yük taşımacılığı sektöründe e-irsaliye vb. dijital raporlama, takip ve

bilgilendirme sistemleri hayata geçirilmelidir.

• Ülke çapında yolcu ve yük trafik verilerinin toplanıp değerlendirildiği Ana Trafik Yönetim

Sistemi oluşturulmalıdır.

• Akıllı ulaşım sistemleri mimarisinin oluşturulması, standartlara uygun, tümleşik,

genişletilebilir ve en son teknolojilerin kullanıldığı sistemlerin tesis edilmesi sağlanmalıdır.

• Ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuş taşıtların trafikten çekilmesi kapsamında, yaklaşık

200.000 aracın trafikten çekilerek hurdaya ayrılması sağlanmalıdır.

4.3.5. Kentiçi Ulaşım Sektörü İçin Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler 

1) Kentlerimizin ulaşım planlarının ve kentlerimizde ulaşımın yönetiminin düzenlenmesi:

• Kentlerimizin ulaşım ana planları kapsamına, otopark planları hazırlanması da dâhil

edilmelidir.
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• Kentlerimizin ulaşım ana planları hazırlanırken tüm paydaşların katılımıyla, geniş katılımlı 

ve şeffaf bilgilendirme toplantıları düzenlenmelidir. 

• TCDD ve belediyeler arasında ortaklık sözleşmelerine dayanan kentiçi banliyö 

taşımacılığını arttırıcı faaliyetlere devam edilmelidir. Ayrıca, kentlerin ihtiyaçlarına göre 

en uygun raylı taşıma sisteminin belirlenmesine yönelik kriterler tanımlanarak; yatırımlar, 

hafif metro, metro, tramvay ve banliyö taşımacılığı modellerinden en uygun olanlara 

yönlendirilmelidir. 

2) Kentlerimizde özel otomobil kullanımının azaltılması: 

• Başta İstanbul olmak üzere, trafik tıkanıklıklarının yoğun olarak yaşandığı, fiziki 

olanakları ve yol ağı uygun bölgeler seçilerek, tıkanıklık fiyatlandırması uygulamaları ile 

ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalarda, bazı Avrupa kentlerindeki uygulamalara 

benzer olarak zararlı madde emisyonlarının da fiyatlandırılması değerlendirilmelidir. 

• Pek çok kentimizdeki yol kenarı parklarının yanı sıra köprü gibi darboğaz oluşan 

altyapıların kullanımı karşılığında alınan ücretler, özel otomobil ile yolculuk talebini 

kısıtlamak amacıyla zirve saatlerde yüksek, zirve dışı saatlerde daha düşük olacak şekilde 

dinamik fiyatlandırma yöntemiyle düzenlenmelidir. 

3) Kentlerimizde ulaştırmadan kaynaklanan çevresel etkilerin azaltması, toplu taşıma ve 

motorsuz ulaşım türlerinin özendirilmesi ve korunmasız yolcuların ulaşım olanaklarının 

iyileştirilmesi: 

• Kayseri ve Konya kentlerimizde örnekleri görülen ve yerel yönetimler tarafından da 

desteklenen kamusal bisiklet paylaşım sistemleri diğer kentlerimizde de 

yaygınlaştırılmalıdır. 

• Bazı kentlerimizde kullanılan akıllı duraklar vb. uygulamalar ile toplu taşıma sisteminin 

güvenilirliği ve etkinliği arttırılmalıdır. 

• Özel otomobil kullanıcılarını toplu taşıma sistemine çekmeyi kolaylaştırmak amacıyla toplu 

taşıma aktarma merkezlerinde park-et-bin vb. uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır. 

• Egzoz emisyonlarında ve diğer araç yakıt sistemi çıktılarında uluslararası çevre standartları 

uygulanmalı, bu konulardaki denetimler sağlıklı bir biçimde yapılmalıdır. 

• Toplu taşıma hatlarının optimizasyonu, bilet fiyatlarının düzenlenmesi, akıllı bilet 

teknolojisinin yaygınlaştırılması vb. uygulamalar tüm kentlerimizde hayata geçirilmelidir. 
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• Kentlerimizdeki kentiçi yük taşımacılığı hizmetlerinin, zirve dışı saatlerde ve belirlenen

güzergâhlarda yapılması sağlanmalı ve bu hizmetlerin kentiçi trafiğine olumsuz etkisi

azaltılmalıdır.

• Yerel yönetimlerin kentlerimizdeki toplu taşıma araçları alımları ile birlikte istasyon vb.

yapılarda ve bu işler ile ilgili ihalelerde, engelli bireyler tarafından kullanılabilirlik mutlaka

bir ölçüt olarak yer almalıdır.

• Yerel yönetimlerin kentlerimizdeki toplu taşıma araçları alımlarında ve bu alımlar ile ilgili

ihalelerde, bu taşıtların çevre dostu yakıt kullanması mutlaka bir ölçüt olarak yer almalıdır.

4.4. Mevzuat Düzenlemeleri ve Kurumsal Düzenlemeler 

On Birinci Kalkınma Planı döneminde ulaşılması amaçlanan hedefler ile bu hedeflere ait 

politikalar ve eylemlerin hayata geçirilmesinde, ulaşım alt sektörlerindeki çeşitli faaliyetlere ait 

mevzuatlara ve kurumsal yapılara yönelik düzenlemeler yapılması kritik öneme sahiptir. 

Tüm ulaşım alt sektörlerini ilgilendiren ve yolcu ve yük taşımacılığında türler arası 

dengenin kurulmasına önemli katkı sağlayacak olan başlıca düzenlemeler arasında kombine 

taşımacılık ile ilgili olanlar yer almaktadır. Özellikle etkin denizyolu-demiryolu ve karayolu-

demiryolu bağlantıları kurulması önemlidir. Ülkemizde kombine taşımacılığın yönetilmesi, 

denetlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla UDHB bünyesinde Tehlikeli Mal ve Kombine 

Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu genel müdürlük tarafından 2014 

yılında, kombine taşımacılığın geliştirilmesi için referans belge özelliği taşıyan Türkiye 

Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi ortaya konmuştur. Bu strateji belgesinde bir “Kombine 

Taşımacılık Yönetmeliği” oluşturulması gerekliliğinden bahsedilmiş olmasına rağmen, bu 

yönetmelik henüz çıkmamıştır. Kombine taşımacılığın yasal mevzuatının daha net bir çerçeve 

içerisine ele alınabilmesi için bu yönetmeliğin gerekli olduğu düşünülmektedir. Söz konusu 

yönetmeliğin ülkemizdeki lojistik maliyetlerinin azaltılması yönünde düzenlemeler de 

getireceği düşünülmektedir. 

Tüm ulaşım alt sektörlerini ilgilendiren bir başka düzenleme ise kamulaştırma ile ilgili 

hukuki süreçler ile ilgilidir. Bu süreçlerin işleyişindeki aksaklıklar projeleri geciktirmekte ve 

bu durum önemli sosyal maliyetler doğurmaktadır. Ulaşım projelerinde kamulaştırmaya dair 

mevzuatta bazı düzenlemeler getirilerek, tüm ulaşım projeleri için kamulaştırmadan 

kaynaklanan sorunlar giderilmelidir. 

Demiryolu sektörü için öngörülen mevzuat düzenlemelerine bakıldığında, ülkemiz 

demiryolu sektörünü etkileyen ve yeniden yapılandıran uygulamaların başında gelen 
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serbestleşmenin önemli yer tuttuğunu söylemek mümkündür. 01.05.2013 tarihli ve 28634 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 24.04.2013 tarihli ve 6461 sayılı “Türkiye 

Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanun” ile beraber ülkemiz 

demiryolu sektörü serbestleşme sürecine girmiş ve AB hukuk sistemine dayanan bir mevzuat 

hazırlanmıştır. Bu kanun altyapı işletmecileri ve taşımacılık şirketlerinin emniyet 

sertifikasyonunu ve yetkilendirme belgelerini, demiryolu araçlarının bakımdan sorumlu 

birim/kuruluş sertifikasyonunu, altyapı erişim ve kapasite tahsisi ile ilgili düzenlemeleri 

kapsamaktadır. 6461 sayılı kanun ile yapılan düzenlemeler ile bazı mevzuat çalışmaları 

tamamlanmıştır. Ayrıca devam eden ikincil mevzuat çalışmaları bulunmaktadır. Devam eden 

ve tamamlanan mevzuat çalışmaları Tablo 4.1’de sunulmuştur. 

Tablo 4.1’de verilen devam eden mevzuat çalışmaları kapsamında değerlendirilebilecek 

olan AB Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnameleri, uluslararası demiryolu taşımacılığı ile 

ilgili düzenlemeler getiren Demiryolu ile Uluslararası Taşıma için Hükümetler Arası 

Organizasyon (OTIF) yönetmeliklerine uyum açısından dayanak teşkil etmektedir. Bu 

kapsamda oluşturulan yeni mevzuata göre, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM) 

düzenleyici kuruluş olarak görev yapmaktadır. DDGM kapasite tahsisi, altyapı yöneticisi ve 

yolcu tren operatörleri ile olan sözleşmeler gibi konularda düzenleyici rolü üstlenmektedir. 

Buradan hareketle, demiryolu sektöründe yapılacak mevzuat düzenlemelerinde aşağıdaki 

öncelikler yer almalıdır: 

• Devam eden ve tamamlanacak olan tüm mevzuat ve düzenlemelerin AB standartlarına 

uygun olması 

• Yeni altyapı ve bakım-onarım tesisleri projeleri için ulusal tasarım standartlarının 

geliştirilmesi 

• Ülkemiz için bağlayıcı olan ve OTIF tarafından düzenlenen Tehlikeli Eşyanın Demiryolu 

ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID) esaslarının etkin bir şekilde 

uygulanması 
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Tablo 4.1. Demiryolu sektöründe tamamlanan ve devam eden mevzuat çalışmaları 

Tamamlanan Mevzuat 

Çalışmaları 

Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama 

Esasları Hakkında Yönetmelik 

Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği 

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği 

Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği 

Demiryolu Emniyet Yönetmeliği 

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği 

Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü 

Yönetmeliği 

Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği 

Tren Makinist Yönetmeliği 

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği 

Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği 

Devam Eden Mevzuat 

Çalışmaları 

Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği ve 

Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi Tebliği 

Demiryolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik 

Demiryolu Yolcu Taşımacılığı Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Hizmet 

Alımı Uygulama Yönetmeliği 

Ülkemizde RID esaslarının uygulanması kapsamında Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle 

Taşınması Hakkında Yönetmelik, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak bu 

düzenleme, halen hizmet vermekte olan sarnıç ve tank vagonların kullanım dışı kalmasına yol 

açabilecektir. Bunun nedeni, söz konusu yönetmeliği Geçici 1. Maddesi gereği, tehlikeli 

maddelerin yurt içinde taşınmasında kullanılan ve 01.01.2016 tarihinden önce imal edilmiş ve 

vagon uygunluk/onay sertifikası bulunmayan sarnıç ve tank vagonlara Bakanlıkça belirlenecek 

usul ve esaslara göre vagon uygunluk belgesi düzenlenmesi gerekliliğidir. Bu konudaki 

düzenlemeler henüz tamamlanmamıştır. Bu amaçla, uygunluk/onay sertifikası bulunmayan 

vagonlar için Türk Standartları Enstitüsü Kurumu (TSEK) tarafından “uygunluk belgesi” 

düzenlenmesi ile ilgili uygulama esaslarının belirlenmesi gerekmektedir. Uygunluk belgesi 

düzenleninceye kadar geçecek süreçte ise, yönetmelik gereği yapılması zorunlu olan sarnıç ve 

tank periyodik/ara muayeneler TSEK tarafından yapılmalı, bu yolla güvenliği sağlanmalı ve 

vagonların hizmet dışı kalması önlenmelidir. Yine sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi açısından, 

yönetmelik hükümlerine uygun olarak, uluslararası akredite kuruluşlara yaptırılan sarnıç ve 

tank muayeneleri geçerli kabul edilmelidir. 

Demiryolu sektörü için bir başka mevzuat düzenlemesinin ise demiryolu istasyonlarının 

çevrelerindeki arazi/gayrimenkul gelişimine yönelik olması gerektiği düşünülmektedir. 

Buradaki gelişimlerden ve oluşan ekonomik büyüklükten demiryolu sektörünün de 

faydalanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 
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Demiryolu sektöründe faaliyet gösteren firmalar için ise, bu firmaların demiryolunda 

taşımacılık yapabilmesi için ihtiyaç duyacağı demiryolu araçlarının temini açısından yapılacak 

mevzuat düzenlemeleriyle, bu firmalara bürokratik ve finansal anlamda kolaylık sağlanmalıdır. 

Demiryolu sektöründe yapılacak kurumsal düzenlemelerden biri demiryolu teknolojisinin 

takip edildiği ve son teknolojileri sektöre aktaracak yenilikleri yapacak, demiryolları konusunda 

yetkin bir araştırma enstitüsü kurulmasıdır. Demiryolu teknolojisi ile ilgili Ar-Ge faaliyetleri 

yapmak, sektörün gelişmesi için yapılacak çalışmalara yön vermek vb. görevlerle donatılacak 

bu tür bir enstitü sektöre güç katacaktır. 

Serbestleşme ile beraber demiryollarında özel sektörün faaliyetlerinde artış olması 

sonucunda, sektörde paydaş sayısı artmıştır. Bu durum, çeşitli taraflar arasında uyuşmazlık ve 

anlaşmazlıkların ortaya çıkması olasılığını arttırmaktadır. Bu tip sorunların çözümü için özel 

ihtisas uyuşmazlık çözüm ve/veya hakemlik kurumu mevzuatının oluşturulması gerekmektedir. 

Buna paralel olarak demiryolu sektörü ile ilgili Bağımsız Rekabet Kurumu oluşturulması yararlı 

olacaktır. 

Denizyolu sektörü için yapılacak düzenlemelerde, sektörün iki temel altyapısı olan 

limanlar ve tersaneler ön plana çıkmaktadır. Her iki altyapı da kentleşme baskısından fazlasıyla 

etkilenmektedir. Bu altyapıların yatırım süreleri uzun olmakta, inşaatları yoğun bürokrasi 

gerektirmekte ve karmaşık bir mevzuata bağlı olarak yürütülmektedir. Liman ve tersanelerin 

işletme aşamasına gelindiğinde ise çok fazla resmi kurumun paydaş ve bunlara ait ve mevzuatın 

etkili olduğu bir ortam ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle, gerek yatırım ve gerekse işletme 

aşamasındaki bürokrasi, mevzuat değişikliği ile azaltılmalıdır. 

Liman ve tersaneler için getirilmesi gereken başka bir mevzuat düzenlemesinin ise bu 

tesislere ayrılan sahalara yönelik olması gerekmektedir. Günümüzde, kıyı bölgelerindeki yoğun 

yapılaşma nedeniyle yeni liman ve tersane yatırımlarına uygun ölçekte yer bulunabilmesi 

neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Bu durum dikkate alınarak, önceki planlarda liman ve 

tersane yeri olarak belirlenen veya tahsis edilen sahaların bir mevzuat düzenlemesi ile 

korunması sağlanmalıdır. 

Denizyolu sektöründe yönetimsel açıdan yapılacak mevzuat düzenlemelerin başında, 

sektör için temel hedef ve politikalar ile eylemler arasında da değinilen, bir liman otoritesi veya 

liman yönetimine ilişkin bir üst kurul oluşturulması gelmektedir. Limanların etkin bir şekilde 

planlanması ve işletilmesi için oluşturulacak bu yapı, UDHB bünyesinde veya 

koordinasyonunda olmalıdır. Liman otoritesinin kurulmasıyla, liman yapımına karar verme 
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sürecinde, sadece kendi teknik görev sahası kapsamında ilgili konuları inceleyen kurumlar 

yapısı ortadan kalkacak, limanlar sektörüne bütüncül bir bakış açısıyla bakabilen bir kurumun 

onayıyla diğer teknik konular incelenecektir. Bu otorite, liman gelişim planları ve yeni inşa 

kararlarını düzenleyecek ve Bütünleşik Kıyı Alanı Planları ile uyumlu olacak Kıyı Yapıları 

Master Planını hazırlayacak ve uygulayacaktır. Ayrıca böyle bir otoritenin kurulmasının, 

limanlar ve limancılık ile ilgili bürokrasi ve mevzuatın yeniden düzenlenmesi ve iş yükünü 

azaltılması yönünde de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Denizyolu sektörümüzün ticaret hacminin büyütülmesi açısından değerlendirme 

yapıldığında, deniz gümrüğü ve transit taşımacılık işlemlerinin basitleştirilmesi yönünde 

mevzuat düzenlemelerinin gerekli olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, Türk bayraklı 

gemilerin avantajlı duruma getirilmesi için; mevzuat hükümleri gereğince gerçekleştirmeleri 

gereken sörvey ve sertifika işlemlerinin, diğer bayraklara kıyasla daha hızlı sürelerde yapılır 

hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

Denizyolu sektöründe görev yapan gemi adamları için de çeşitli mevzuat değişiklikleri 

yapılması uygun olacaktır. Bu değişiklikler arasında, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı 

teşviklerinden gemi adamlarının da yararlanabilmeleri için mevcut mevzuatın, denizcilik 

sektörünün çoğu uluslararası kurallarla belirlenen özellikleri ile uyumlu hale getirilmesi ile 

Gemi Adamları İşbaşı Eğitim Yönetmeliği vb. bir yönetmelik çıkarılması yer almaktadır. 

Gemi inşaat sektörü açısından değerlendirme yapıldığında, en önemli konulardan 

birisinin köprü finansmanı ve buna bağlı olarak gemilerin kredi veren bankalarca teminat olarak 

kabul edilmemesi olduğu görülmektedir. Bu konuda yapılacak bir mevzuat düzenlemesi ile 

getirilecek bir finansman garantisi modeli sayesinde gemiler bankalar tarafından teminat olarak 

kabul edilebildiği takdirde, bunun gemi inşa sektörüne çok olumlu yansıyacağı 

değerlendirilmektedir.  

Gemi inşaatı sektöründe, Türk bayraklı gemilerin inşası ile tamir ve bakımı için KDVK 

13-A hükümleri uygulamaktadır. Konu hakkında yayımlanan en son KDV Uygulama Genel

Tebliği ile istisna başvuruları internet üzerinden, proje sunulması yoluyla yapılmaktadır. 

Ancak, gerek gemi inşaatında ve gerekse tamir ve bakımında sürelerin ve kullanılan 

malzemelerin çok fazla değişkenlik göstermesi nedeniyle bu başvuru süreci ile alınan istisna 

belgeleri yetersiz kalmakta ve belgelerin sık olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 

KDVK 13-A maddesi uygulamasında, KDV Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.1985 tarihinden 

01.05.2014 tarihine kadar sorunsuz bir şekilde uygulanan tek bir istisna belgesi alınması 
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uygulamasına geri dönülmesi konusunda mevzuat düzenlemesi yapılmasının uygun olacağı 

düşünülmektedir. 

Gemi inşaatı sektöründe çalışanların asgari işçilik oranı ile ilgili düzenlemeler 

yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.  29.09.2005 tarih ve 25951 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan ve Asgari İşçilik Tespit Komisyonu’nca belirlenen çeşitli iş kollarına ait 

“Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” ekinde yer alan listede, gemi inşaatı sektörü için 

tespit edilmiş bir asgari işçilik oranı bulunmamaktadır. Öte yandan, inşa edilen gemi tiplerine 

bağlı olarak asgari işçilik oranı farklılık göstermektedir. Sektörün doğası gereği sabit bir işçilik 

oranı belirlenmesi mümkün görülmemekle birlikte, Asgari İşçilik Tespit Komisyonu’na teknik 

destek verecek UDHB, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), Deniz Ticaret Odası 

(DTO) ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO) uzmanlarından oluşan bir alt komisyonla 

her bir geminin ayrı ayrı ele alınması ve değerlendirilmesinin yapılması uygundur. 

Denizyolu sektörü için bir başka önemli konu da sertifikasyon ve belgelendirmedir. 

Ülkemizin uluslararası birçok sözleşmeye ve özellikle AB mevzuatı ve direktiflerine bağımlı 

hale gelmiştir. Türkiye, AB’nin sertifikasyon ve belgelendirme ile ilgili yeni bir düzenlemesi 

olduğunda, kendi iç sertifikasyon ve belgelendirme mevzuatını uyumlu hale getirmek 

durumundadır. Bu mevzuat düzenlemeleri, özellikle büyük projelerde, yabancı yükleniciler 

veya kredi kullandıran yabancı kuruluşların söz konusu yeni değişiklikleri bir zorunluluk olarak 

önümüze sürmesi nedeniyle önemlidir. Ancak mevzuat düzenlenmesi sürecinin uzun sürmesi 

durumunda, ülkemiz firmaları projelerde yer alamamakta ve Türk pazarı düzenlemeler ile 

getirilen şartları sağlayan yabancı kuruluşların ele geçmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı 

devlet tarafından verilen/verilecek teşvik ve desteklerde, milli malzeme sertifikasyon 

zorunluluğu veya kotası getirilmelidir. 

Bu konuda, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından askeri gemilerde uygulanan 

“Türk Loydu” malzeme sertifikasyonu zorunluluğu başarılı bir örnektir. SSM’nin uygulaması 

uluslararası geçerlilik kazanmış ve dünyanın önemli makine imalatçıları dahi yeni bir model 

makine imalatına geçtiklerinde, diğer sertifikasyon kurumlarının yanı sıra “Türk Loydu”ndan 

da sertifikasyon istemeye başlamışlardır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, sanayi ürünlerimizin 

dünya pazarlarına açılmasında milli sertifikasyon ile ilgili mevzuat düzenlemelerin çok yararı 

olacağı açıktır. 

Denizcilik sektörü için temel hedef ve politikalara dönük eylemler kapsamında verilen 

Denizcilik Bakanlığı ve liman otoritesi yapısı başlıca iki kurumsal düzenlemedir. Bu kurumsal 
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düzenlemelere paralel olarak, denizcilik ile ilgili tüm kurumların görev ve yetkileri yeniden 

düzenlenmelidir. 

Havayolu sektörü için yapılacak düzenlemelerin başında, T.C. Ekonomi Bakanlığı 

tarafından yürütülmekte olan yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde sınırları belirlenen stratejik 

yatırımlar kapsamına havayolu taşımacılığı da dâhil edilmesi gelmektedir. Ayrıca, havayolu 

şirketlerinin ticari faaliyetlerinde kullanılan uçaklara ilişkin olarak uygulanan mevzuatta, 

bürokratik işlemleri ve mali yükü azaltıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Trafik hakları açısından 

ise AB ile Kapsamlı Anlaşma, anlaşmanın ekindeki mevzuat uyumunun bir kısmının tam 

üyeliğin gerçekleşmesine ertelenmesi kaydıyla imzalanmalı ve AB ülkelerindeki üçüncü ve 

dördüncü trafik haklarındaki kısıtlamalar tamamen kaldırılmalıdır. 

Karayolu sektörü için yapılacak düzenlemelerde, ilk sıralarda Tehlikeli Malların 

Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) hükümlerinin 

ülkemizde de uygulanması yer almaktadır. Ülkemiz için de büyük önem arz eden ADR’ye 

katılım için ilk adım 30.11.2005 tarih ve 5434 sayılı Kanunla atılmış, ve Tehlikeli Maddelerin 

Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik 31.03.2007 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanarak 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelik 24.10.2013 tarihinde 

ise güncellenmiş olmakla birlikte ADR düzenlemeleri ülkemizde tamamen uygulamaya 

konulamamıştır ve bu konuda UDHB tarafından çalışmalar yürütülen çalışmalar devam 

etmektedir. Söz konusu mevzuat çalışmalarının en kısa zamanda sonlandırılması 

gerekmektedir. 

Karayolu sektörü için önemli olabilecek bir başka mevzuat düzenlemesi ise çevresel 

etkilerin azaltılmasına yöneliktir. Eski motor teknolojisine sahip taşıtların zararlı madde 

emisyonlarının yüksek olmasına paralel olarak, motorlu taşıtlar vergisinin emisyona göre 

belirlenmesi, eski teknolojisi olan taşıtların kullanımının caydırılmasında etki olacaktır. 

Kentiçi ulaşım sektörü için yapılacak düzenlemeler ağırlıklı olarak kapsamlı yeni 

mevzuat düzenlemeleri içermektedir. Bu kapsamda ara toplu taşıma türleri de dâhil olmak üzere 

tüm toplu taşıma türleri ile ilgili yönetim, denetim ve işletme esaslarının belirlendiği bir Toplu 

Taşıma Kanunu, kentlerimizdeki toplu taşıma sistemlerinin etkinliğini arttırmak açısından 

önemlidir. Benzeri şekilde, kentiçi ulaşımın tek elden yönetilmesini sağlayacak bir ulaşım 

otoritesi kurulmasına dair yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bunun yanı sıra, kentiçi otopark 

mevzuatının düzenlenmesi ile hem otoparkın talep yönetiminde kullanılmasının hem de yerel 

yönetimler ve özel firmalara tarafından sunulan otopark hizmetin standartlaştırılmasının yolu 
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açılmış olacaktır. Paylaşıma dayalı özel taşıt kullanımı işletmeleri ile ilgili mevzuat 

düzenlemeleri yapılarak, bu işletmelerin yükümlülükleri netleştirilmeli, denetimleri bir 

standarda bağlanmalı ve böylece bu uygulamaların ülkemizde yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.  

Kentiçi ulaşım planlanmasında önemli bir girdi olan mekânsal planlar ile ilgili 

düzenlemeler yapılması da, bu sektör açısından önemli konulardan birisidir. Bu açıdan 

değerlendirme yapıldığında ulaşım ana planları ile nazım imar planlarının ortak olarak ihale 

edilmesi ile mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiği görülmektedir. Ayrıca, kentsel dönüşüm 

planlarının ulaşım ana planlarından ve nazım imar planlarından bağımsız olarak ele alınmasının 

önüne geçecek mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.  

4.5. Ulaştırma Verileri ile İlgili Değerlendirmeler 

Ulaştırma sektörü ile ilgili geleceğe yönelik planlamaların en önemli kısımlarından birini 

ulaştırma veri ve istatistikleri oluşturmaktadır. Doğru veri ve istatistikler, sektörle ilgili 

araştırma çalışmalarının başarısı için de önemlidir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında belli 

uluslararası standartları sağlamaları ve gerekli analiz ve kontrol süreçlerini işletmeleri şartıyla 

tüm kurumlarımıza kendi ürettikleri verilerin sorumluluğunu verip bu sorumluluğun yerine 

getirilmesi durumunu gözlemlemektedir. Diğer bir deyişle, ülkemizdeki temel veri kaynağı 

idari kayıtlardır. Bu kapsamda, ülkemizde ulaştırma istatistiklerinin temel veri kaynağı UDHB 

ve ilgili genel müdürlüklerdir.  

Ulaştırma alt sektörlerinin veri ve istatistikler açısından değerlendirilmesi aşağıda 

sunulmuştur: 

• Karayolu İstatistikleri: Karayolu sektörü, ülkemiz taşımacılığındaki yüksek payı ve 

kayıtsız taşımaların yoğunluğu nedeni ile veri derlenmesinin en güç olduğu ulaştırma 

türüdür. Bu sektörde verilerin derlenebilmesi için en büyük sorumluluk UDHB ile KGM 

ve KDGM düşmektedir. Ülkemizde karayolu taşımacılığı yapabilmek için alınan lisanslar 

KDGM’den temin edilmektedir. Ancak, KDGM’nin bu lisans sahiplerine herhangi bir veri 

iletimi şartı koymaması nedeniyle ülkemizde araç-km, ton-km ve yolcu-km verileri KGM 

tarafından kendi sorumluluğundaki yollarda yapılan çalışmalarla sınırlı kalmaktadır. 

Ayrıca, ülkemizde yapılan yük taşımacılığı faaliyetlerinde hangi yükün nereden nereye 

hangi hacimlerde taşındığına ilişkin resmi bir veri mevcut değildir. Sayılan sorunların 

aşılması için başlıca gerekliliğin, KDGM’nin lisans sahiplerine düzenli veri akışını 

sağlamaları konusunda yaptırım uygulayabileceği olduğu görülmektedir. Bu yolla hem 
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karayolu taşımacılığında kullanılan araçlar, hem taşınan yükler hem de gerçekleştirilen 

taşımanın detaylarına ilişkin ayrıntılı veri derlenmesi mümkün olacak ve mevcut veri 

eksikliği giderilecektir. 

• Demiryolu İstatistikleri: Demiryolu sektöründe TCDD’nin kurumsal altyapı bilinci

önemli avantajlar sağlamaktadır. Serbestleşme sonrasında yapısı değişen TCDD’nin

altyapı istatistiklerini sağlamaya devam etmesi ve demiryolu tren işletmecilerine ait

istatistiklerin Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM) tarafından

yayımlanması beklenmektedir. Öte yandan, DDGM tarafından demiryolunda faaliyet

gösteren özel şirketler ile ilgili veriler konusu netleştirilip gerekli mevzuat düzenlemesi

yapılarak şeffaflık ilkeleri çerçevesinde bilgi akışının sağlanması beklenmektedir.

• Havayolu İstatistikleri: Havayolu taşımacılığında veri ve istatistikler, ileri

teknolojiden faydalanılması ile güvenilir bir şekilde derlenebilmektedir. Bu sektör için

havalimanlarından toplanan veriler en önemli kaynaktır. Bu kapsamda, İstanbul Yeni

Havalimanı için de aynı özellikte verinin toplanması için gerekli düzenlemeler

yapılmalıdır.

• Denizyolu İstatistikleri: RİP kapsamında, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü (DTGM)

sorumluluğunda bulunan denizyolu veri ve istatistikleri hem yurt içi hem de yurt dışı

veri ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamaktadır. Denizyolu istatistikleri konusunda en

büyük sorun, limanlara gelen yüklerin ne kadarının, hangi türle sevk edildiği bilgisine

ulaşılamamasıdır. Bu verinin derlenmesi hususunda DTGM ve Tehlikeli Mal ve

Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün gerekli çalışmaları yürütmesi

gerekmektedir.

• Kentiçi Ulaşım İstatistikleri: Kentiçi ulaşım veri ve istatistikleri yerel yönetimler

tarafından sürekli veya planlama çalışmalarında doğan ihtiyaçlara bağlı olarak belli

zamanlarda toplanıp derlenmektedir. Sürekli toplanan veri genellikle trafik ile ilgili

çeşitli sayım ve ölçümlerden oluşurken, bireylerin ulaşım tercihlerine ait veriler

yalnızca ulaşım planlaması çalışmalarının gerçekleştirildiği dönemlerde anketler ile

toplanmaktadır. Ancak, kentiçi ulaşım sektöründe veri konusuyla ilgili ulusal bir

politika mevcut değildir. Kentiçi ulaşımda, dünyada da gündeme gelmeye başlayan, veri

toplamada teknoloji desteği ile süreklilik sağlama konusu ülkemizde de

değerlendirilmelidi
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4.6. Önemli Projeler 

Ülkemizin 2023 yılına kadar gerçekleştireceği projelerde ülkelerarası işbirliği 

anlaşmaları yapılmak suretiyle finansal açıdan kaynak yaratılması ve işin tamamlanma süresini 

kısaltması sağlanabilecektir. Bu kapsamda Orta Koridorun Çin ile işbirliği şeklinde hazırlanan 

mutabakat zabıtlarının 6791, 6792 ve 6796 sayılı kanunlarla onaylanması, bu modelin işlerliği 

açısından önemlidir. 

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun hizmete girmesi ile birlikte ülkemizin İpek Yolu 

projesinin önemli güzergâhlarından birisi olan Orta Koridor ile bağlantısı sağlanmıştır. Bu 

koridor üzerinden Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi geçişi ile Orta Asya Ülkeleri’ne ve Çin 

Halk Cumhuriyeti’ne demiryolu taşımacılığı gerçekleştirilebilecektir. İpek Yolu projesinden 

daha yüksek pay alabilmemiz için halen devam eden lojistik merkez projeleri tamamlanmalıdır. 

Bunun yanında, Marmaray projesi, Ankara-İstanbul ve Ankara-İzmir YHT hatlarının da 

katılımıyla ülkemiz Avrupa'dan Asya'ya transit yük taşımacılığında önemli bir rol oynayacaktır. 

Denizyolu sektörü açısından önemli projelerden ikisi Çandarlı Limanı ve Mersin Ana 

Konteyner Limanı projeleridir. İzmir ve Mersin bölgesinde ana aktarma limanı olarak hizmet 

verecek ve Yeni İpekyolu güzergâhına demiryolu ile bağlanacak büyük ölçekli iki ana liman 

olan bu projeler Türkiye'nin konteyner taşımacılığında önemli bir transit merkez haline 

gelebilmesi ve dünya konteyner taşımacılığında rekabet gücümüzün artması açısından 

gereklidir. Buna paralel olarak, transit taşımacılıktan daha fazla pay almak için Akdeniz, Ege 

ve Karadeniz’de aktarma limanları kurulmalı ve bu limanların lojistik merkezleriyle bağlantısı 

sağlanmalıdır. Yine limanlar açısından geliştirilmesi önemli projelerden birisi de Marmara’da 

Avrupa, Ege’de Adalar ve Doğu Akdeniz’de Ortadoğu coğrafyasına yönelik hizmet verecek en 

az üç adet ana liman statüsünde kruvaziyer liman inşa edilmesidir. Bu projeler ile eşgüdümlü 

olarak, kruvaziyer limanların bulunduğu bölgelerdeki tarihi ve turistik bölgelere kolay erişim 

olanakları sağlanması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

Denizcilik sektöründe bölgesel güç olmamız açısından hayata geçirilmesi gereken bir 

başka proje ise Aliağa bölgesinin büyük denizcilik şirketlerinin ve devletlerin ilk etapta 

gemilerini söktürecekleri bölge haline getirilmesidir. Bu amaçla bölgenin kuru havuz, rıhtım ve 

kaldırma/taşıma sistemleri gibi teknik donanım yatırımları yapılmalıdır. 

Türkiye’deki önemli karayolu projeleri değerlendirildiğinde, ülkemizde halen yapımı 

devam eden otoyol uzunluğunun 1.000 km’nin üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca, Yüksek 

Planlama Kurulu (YPK) kararı alınarak ihaleye hazır hale gelmiş olan ve YPK kararı beklenen 
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çeşitli projeler de bulunmaktadır. Ülkemizin 2023 ve 2035 otoyol proje hedefleri; Avrupa’yı, 

Kafkaslara, Ortadoğu'ya ve Orta Asya’ya bağlayan, köprü konumundaki Türkiye’nin, batıdan 

doğuya kesintisiz ulaşım imkânını sağlayacak otoyol ağının oluşturulması ihtiyacı ile 

belirlenmiştir. Buna göre 2023 yılına kadar toplam uzunluğu 2.744 km olan 12 proje hayata 

geçirilecektir. Bu projelerin hayata geçmesi ile birlikte toplam otoyol uzunluğu 5.034 km’ye 

ulaşacaktır. 2023 sonrasında ise 2035 hedef yılı için toplam uzunluğu 3.214 km olan sekiz proje 

planlanmaktadır. Böylece, 2035 yılında 8.248 km uzunluğunda bir otoyol ağı elde edilmesi 

beklenmektedir (UDHB, 2017). 

4.7. Mali Yükü ve Finansmanı 

Ulaşım alt sektörlerinin kamu üzerindeki mali yükleri farklılıklar içermektedir. 

Ülkemizde, uzun yıllar boyunca gerek altyapı yatırımları gerekse işletmecilik olarak kamusal 

bir hizmet olarak yürütülmekte olan demiryolu sektörü kamu üzerinde sürekli bir mali yük 

oluşturmaktadır. Serbestleşme ile birlikte yapılan yeni düzenlemeler ile demiryolu sektörü özel 

sektörün de hizmet ürettiği bir yapıya bürünmeye başlamaktadır. Kamu üzerindeki mali yükün 

azaltılması açısından ise aşağıdaki unsurların önemli olduğunu söylemek mümkündür: 

• Ülkemizde yasal düzenlemesi tamamlanan altyapı ve tren işletmecilerinin birbirinden

bağımsız olması

• Teknolojik gelişmelere paralel olarak bakım-onarım giderlerinin düşürülmesi ve insan

gücüne olan ihtiyacın azaltılması

• Demiryolu ağının geliştirilmesi, demiryollarının hizmet kalitesinin ve taşımacılıktaki

payının arttırılması ile gelirlerin de arttırılması

• TCDD hizmetlerinde fiyatlandırma etkisi ve yetkisi bulunan kurumlara ve bakanlıklara

kamuya yüklenen ek maliyetlerin yansıtılması

Demiryolları altyapı erişim fiyatları açısından değerlendirildiğinde, serbestleşme sürecini 

tamamlamış ülkelerdeki erişim ücretlerinin, ülkemizin uyguladığı erişim ücretlerine göre daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Ülkemizde altyapı erişim ücretlerinin daha düşük olmasının 

amaçları arasında, özel sektörün de demiryolu taşımacılığına katılımının teşvik edilmesi ve bu 

katılım sürecinin hızlandırılması yer almaktadır. Sektördeki gelişmeler sonucunda beklenen, 

demiryolu taşıma paylarının hedeflenen düzeylere yaklaşmasıyla beraber altyapı erişim 

ücretlerinin en azından TCDD’nin bakım ve işletme maliyetlerini karşılayacak seviyeye 

çıkarılmasıdır. 
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Finansman açısından değerlendirme yapıldığında, bu konu gemi inşa sanayiindeki en 

büyük sorunlardan biridir. Ülkemiz tersaneleri, Avrupa ve uzak doğu tersaneleri ile 

kıyaslandığında ölçek olarak küçük ve orta büyüklükte, aile tipi işletmeler olarak kalmaktadır. 

Bu durum, 2008’den itibaren yaşanan ekonomik krizde nispeten avantaj yaratmış, 

tersanelerimizin hızlı kararlar alarak ve esnek bir strateji izleyerek, bakım-onarım, diğer büyük 

çelik konstrüksiyon işleri gibi alanlara yönelerek krizi en az zararla atlatma gayretlerini 

kolaylaştırmıştır. Tersane büyüklüklerinin fazla olmaması ve seri üretim yapılmaması, krizle 

gelen finansal sıkıntıları bertaraf etmemekle birlikte sert bir şekilde azalan gemi inşa talebine 

finansal olarak uyum sağlamayı kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte, gemi inşada ana sorunun 

finansal kolaylıklar olduğu gerçeği değişmemiştir. Gemi inşa talebinde yukarı yönde bir 

hareketin başlamasıyla gemi inşasına yönelik sağlanabilecek finansal kolaylıklar, 

tersanelerimizin pazardan alacağı payın artmasını sağlayacaktır. Son dönemde, tersanelerimizin 

irtifak haklarının tekrar 49 seneye çıkarılması, kira yerine devlete cirodan binde bir pay ödemesi 

kararları, tersanelerimizin finansal olarak daha güçlü hale getirilmesini sağlarken özellikle dış 

yatırımcıların dikkatlerini ülkemize çekmede zemin teşkil etmiştir. 

Finansman açısından karayolu sektörü değerlendirildiğinde ise, özellikle büyük 

projelerde YİD modeli ön plana çıkmış ve otoyol inşaatlarında 2010 yılından başlayarak bu 

yönteme geçilmiştir. Ülkemiz karayolları için 2035 yılına kadar yapılan planlamalar dikkate 

alındığında; projelerin %27,8’inin milli bütçe, %72,2’sinin ise YİD modeli ile 

tamamlanmasının planlandığı görülmektedir. Bu durum, ileriki yıllarda da YİD modeli ile 

finansmanın ağırlığının yüksek olacağının bir göstergesidir.  

YİD modeli, büyük projelerin hayata geçirilmesine olanak tanımakla birlikte; projenin 

fizibilite durumuna göre çeşitli garantiler verilmesi zorunluluğunu da beraberinde 

getirmektedir. Ülkemizde son yıllarda hizmete açılan Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde tecrübe edilen bu durum, kamu üzerinde ek mali yükler 

oluşmasına neden olmaktadır. Söz konusu tecrübeler de dikkate alındığında, ülkemiz ulaştırma 

sektöründe alternatif finansman modelleri konusunun önemi ortaya çıkmaktadır. Ulaştırma 

yatırımlarının kamu hizmeti özelliği de bu önemi arttırmaktadır. Dünyadaki finansman 

modellerine bakıldığında, aralarında YİD’in de olduğu Kamu-Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) 

modellerinin örneklerine rastlamak mümkündür. Ancak ülkemizdeki YİD uygulamaları için, 

bahsi geçen ek yüklerin varlığının, ülkemiz için yeni yaklaşımları zorunlu kıldığı da ortadadır. 

Finansman modelleri için önerilebilecek yaklaşımlar arasında, devletlerin ulaştırma 

yatırımları için özel fonlar oluşturması yer almaktadır. Örneklerinin Amerika Birleşik 
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Devletleri (Highway Trust Fund) ve Yeni Zelanda (Transfund) görülebileceği bu uygulamayla, 

tümüyle ulaştırma projelerinde kullanılmak üzere fonlar oluşturulmaktadır. 

Alternatif finansman modelleri için bir başka uygulama ise, ulaştırma projeleri sonucunda 

ortaya çıkan arazi gelişimlerinden gelir elde edilmesidir. Bu uygulamada, ulaştırma yatırımı ile 

değişen arazi kullanımı sonucunda ortaya çıkan ekonomik faydalardan devletin de pay alması 

(örneğin vergiler yoluyla) sağlanmaktadır.  

4.8. Plan hedef, amaç ve politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle 

İlişkisi ve Uyumu 

Bölüm 2.5’de de açıklandığı üzere, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) tamamı 

için ulaştırma sektörünün doğudan veya dolaylı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu 

sorumluluklar içerisinde 4. (Nitelikli Eğitim), 9. (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı), 11. 

(Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları), 12. (Sorumlu Üretim ve Tüketim), 13. (İklim Eylemi) 

ve 17. (Hedefler için Ortaklıklar) hedeflerde ulaştırma sektörünün doğrudan rol oynaması 

beklenmektedir. Ulaştırma sektörü ile doğrudan ilişkisi olan bu altı SKH ile Bölüm 4.2’de 

ulaştırma alt sektörleri için verilen 2023 yılına yönelik temel hedef ve politikaların 

eşleştirilmeleri aşağıda sunulmuştur. 

Demiryolu sektörü için belirlenen toplam beş hedef bulunmaktadır (Bölüm 4.2.1). Bu 

hedefler ile altı SKH’nin eşleştirme matrisi Tablo 4.2’de verilmiştir.  

Tablo 4.2. Demiryolu sektörü hedeflerinin altı SKH ile eşleştirilmesi 

SKH 

HEDEF 4 9 11 12 13 17 

Hedef 1 X X 

Hedef 2 X X 

Hedef 3 X 

Hedef 4 X X 

Hedef 5 X 

Tablo 4.2 incelendiğinde, demiryolu sektörü 2023 hedeflerinin ağırlıklı olarak 9. ve 11. 

SKH ile uyumlu olduğu, 4., 12. ve 17. SKH’lere katkı sağlayan birer hedefin yer aldığı 13. 

SKH’nin ise desteklenmediği görülmektedir. Sayılan SKH uyumlarının, söz konusu hedeflerin 

politikaları arasında; demiryolunun taşımacılıktaki payının arttırılması, rekabette ve bütçe 

kullanımında adalet ve sürdürülebilirlik, uluslararası koridorlarla entegresyon ve eğitim ve 

araştırmaların arttırılması konularının yer alması sayesinde sağlandığını söylemek mümkündür. 

Denizyolu sektörü için belirlenen toplam sekiz hedef bulunmaktadır (Bölüm 4.2.2). Bu 

hedefler ile altı SKH’nin eşleştirme matrisi Tablo 4.3’de verilmiştir. 
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Tablo 4.3. Denizyolu sektörü hedeflerinin altı SKH ile eşleştirilmesi 

SKH 

HEDEF 4 9 11 12 13 17 

Hedef 1 X X X 

Hedef 2 X X X X 

Hedef 3 X X X 

Hedef 4 X X X 

Hedef 5 X X X 

Hedef 6 X 

Hedef 7 X 

Hedef 8 X X 

Tablo 4.3’ten de görülebileceği üzere, denizyolu sektörü 2023 hedefleri 9., 12. ve 13. 

SKH’lerde yoğunlaşmakta, diğer SKH’lere de belli oranda katkı sağlanmaktadır. Bu SKH’lara 

yönelik katkılar; denizyolu sektörünün idari yapılanmasının geliştirilmesi, denizyolunun türün 

taşımacılıktaki payının arttırılması, sektörün altyapı olanaklarının geliştirilmesi vb. politikalar 

ile sağlanmaktadır. 

Havayolu sektörü için belirlenen toplam altı hedef bulunmaktadır (Bölüm 4.2.3). Bu 

hedefler ile altı SKH’nin eşleştirme matrisi Tablo 4.4’te verilmiştir. 

Tablo 4.4. Havayolu sektörü hedeflerinin altı SKH ile eşleştirilmesi 

SKH 

HEDEF 4 9 11 12 13 17 

Hedef 1 X X X X 

Hedef 2 X X 

Hedef 3 X X 

Hedef 4 X 

Hedef 5 X X X 

Hedef 6 X 

Tablo 4.4 incelendiğinde, havayolu sektörü 2023 hedeflerinin 9. SKH’de yoğunlaştığı, 

11., 12., 13. ve 17. SKH’lere belli oranda katkı sağlandığı, 4. SKH’nin ise desteklenmediği 

görülmektedir. Bu SKH’lara yönelik katkılar; ulusal havacılığın geliştirilmesi, 

havalimanlarının kentsel planlarla uyumu, havayolunun ulusal ve uluslararası taşımacılıktaki 

payının arttırılması, havayolu sektöründe çalışanların çalışma koşulları ve çevresel etkiler 

konularındaki politikalar ile sağlanmaktadır. 

Karayolu sektörü için belirlenen toplam beş hedef bulunmaktadır (Bölüm 4.2.4). Bu 

hedefler ile altı SKH’nin eşleştirme matrisi Tablo 4.5’te verilmiştir.  
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Tablo 4.5. Karayolu sektörü hedeflerinin altı SKH ile eşleştirilmesi 

SKH 

HEDEF 4 9 11 12 13 17 

Hedef 1 X X 

Hedef 2 X X 

Hedef 3 X X 

Hedef 4 X X X 

Hedef 5 X 

Tablo 4.5 incelendiğinde, karayolu sektörü 2023 hedeflerinin 9. SKH’de yoğunlaştığı, 

12., 13. ve 17. SKH’lere belli oranda katkı sağlandığı, 4. ve 11. SKH’nin ise desteklenmediği 

görülmektedir. Bu SKH’lara yönelik uyumun; karayolu sektörünün idari yapılanmasının 

geliştirilmesi, üstyapı performansının ve dolayısıyla karayolunun hizmet kalitesinin 

arttırılması, çevresel etkiler vb. konulardaki politikalar ile sağlandığını söylemek mümkündür. 

Kentiçi ulaşım sektörü için belirlenen toplam yedi hedef bulunmaktadır (Bölüm 4.2.5). 

Bu hedefler ile altı SKH’nin eşleştirme matrisi Tablo 4.6’da verilmiştir.  

Tablo 4.6. Kentiçi ulaşım sektörü hedeflerinin altı SKH ile eşleştirilmesi 

SKH 

HEDEF 4 9 11 12 13 17 

Hedef 1 X 

Hedef 2 X X 

Hedef 3 X X X 

Hedef 4 X X X 

Hedef 5 X 

Hedef 6 X X X 

Hedef 7 X 

Tablo 4.6’dan da görülebileceği gibi, kentiçi ulaşım sektörü 2023 hedeflerinin 9. ve 11. 

SKH’de yoğunlaştığı, 12. ve 13. SKH’lere belli oranda katkı sağlandığı, 4. ve 17. SKH’nin ise 

desteklenmediği görülmektedir. Bu SKH’lara yönelik uyum; kentiçi ulaşım sektörünün idari 

yapılanmasının geliştirilmesi, ulaşım türleri arasındaki dengenin sağlanması, kentlilerin yaşam 

kalitesinin arttırılması, kentlilerin erişilebilirliklerinin arttırılması, kentlilerin toplu taşıma 

sistemlerini kullanmaya teşvik edilmesi, kentlerimizin etkin ve sistematik olarak planlanması 

vb. konulardaki politikalar ile sağlandığını söylemek mümkündür. 
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5. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME  

On Birinci Kalkınma Planı döneminde ulaştırma sektöründe aşırı büyüme yerine 

ulaştırma modlarının uyumlaştırılması, kalite ve etkinlik odaklı bir büyüme modeli 

benimsenmelidir. Dış ticareti ve üretimi destekleyecek ulaştırma yatırımlarına öncelik 

verilmelidir. Ulaştırma sistemlerinde altyapı, ekipman ve araç yatırımlarında ve işletmecilikte 

yerli ve milli kaynaklar azami ölçüde kullanılmalı, özel sektörümüz yerli ve milli girişimlere 

özendirilmeli ve teşvik edilmelidir. 

On Birinci Kalkınma Planı ulaştırma sektörü özel ihtisas komisyonu farklı ulaştırma alt 

türleriyle iştigal eden ve farklı disiplinlerden çok sayıda uzman, araştırmacı ve akademisyeni 

bir araya getirmiştir. Her bir ulaştırma sisteminin diğer ulaştırma sistemine göre avantaj ve 

dezavantajları bulunmaktadır. Birbirlerinin yerine ikame edilebildikleri lokasyon ya da 

güzergahlar olduğu gibi teknik ve ekonomik sebepler nedeniyle bir ulaştırma sisteminin 

diğerinin yerine kullanılmasının mümkün olmadığı alanlar da mevcuttur. Ulaştırma sistemleri 

arasında entegrasyonun sağlanması, en uygun ulaştırma siteminin kullanılabilmesi için gerek 

ve temel şarttır. Bu kapsamda, tüm ulaştırma sistemlerini kapsayan kombine taşımacılığın 

geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Özelikle yükün ulaştırma sistemleri arasında daha 

kolay aktarılabilmesini sağlayacak lojistik merkezlerin kurulması ulaştırma alt türleri 

arasındaki dengesizliği azaltacak, taşımaların daha hızlı, ekonomik, güvenli ve çevreci 

gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.  

Dış ticaretin belirleyici unsurlarından birisi uluslararası ulaştırma koridorlarıdır. 

Ulaştırma koridorları üzerinde bulunmak veya ulaştırma koridorlarını kullanabilmek sadece 

transit yükler için değil dış ticaret taşımacılığı için de büyük avantaj sağlamaktadır. Birçok ülke, 

ana gemilerin uğrak yapması için yeterli yükü olmamasına rağmen, yalnızca ana gemi 

güzergâhları (ulaştırma koridorları) üzerinde bulundukları için dış ticaret yüklerini geniş bir 

coğrafyaya makul maliyetlerle ulaştırma olanağı bulabilmektedir. Öncelikli olarak, Uzakdoğu 

ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayacak olan Yeni İpek Yolu sadece bir ulaştırma koridoru 

değil aynı zamanda gelecek on yılın en büyük ulaştırma projesidir. Orta kuşak üzerinde yer alan 

ülkemizin, Yeni İpek Yoluna ve mevcut uluslararası ulaşım ağlarına entegrasyonunu sağlaması, 

gerek aktarma yüklerinden pay alabilmemiz ve gerekse dış ticaretimiz açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu kapsamda, yurt içi taşımalarımızda ulaştırma etkinliğinin ve verimliliğinin 

arttırılması ve uluslararası ulaştırma koridorlarına entegrasyonumuzun sağlanabilmesi için 

ulaşım altyapı standartlarımızın yükseltilmesi, darboğazların giderilmesi ve özellikle 

demiryollarında yük taşımacılığını odağa alan bir yaklaşımın benimsenmesi gereklidir. 
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Ulaştırma sektöründe hizmet veren özel sektör işletmecilerinin ulaşım altyapısına da yatırım 

yapmalarını sağlamak üzere özel teşvikler geliştirilmelidir. Bu sayede, devletin altyapı 

yatırımlarındaki yükü azaltılacak ve özel sektörün finansman olanakları ile diğer 

kabiliyetlerinden de ulaştırma sektöründe istifade edilebilecektir.  

Ülkemiz Akdeniz ve Karadeniz limanlarına giden aktarma yükler için uygun bir coğrafik 

konumda bulunmaktadır. Gerekli altyapı eksiklerinin tamamlanması ve yapısal değişiklikler ile 

limanlarımız konteyner taşımacılığında transit bir merkez haline gelebilecektir. Bu kapsamda, 

inşaat çalışmalarında aşama kat edilen Çandarlı Limanı tamamlanmalı, etüt-proje çalışmaları 

tamamlanan yeni Mersin Konteyner Limanının ise inşaatına başlanmalıdır. Uluslararası başarı 

sağlayabileceğimiz bir diğer alan ise tersanecilik faaliyetleridir. Gemi inşa sektörünün stratejik 

sektörler içine alınması, gemi inşa ve bakım-onarım tersanelerinin önünü açacaktır. Bu 

kapsamda, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere yeni tersane yatırımlarının özendirilmesi, tersane 

kurulma koşulları açısından uygun seçeneklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Günümüzde 

ülkemizde özellikle gemi inşa tersaneleri bir durgunluğa girmiştir. Bu dönemde yeni tersane 

yatırımı için tahsis edilen sahalar korunmalı, amaç dışı yatırımlara izin verilememelidir. 

Doğal dengenin bozulması kasırgalar, sel felaketleri gibi aşırı meteorolojik olaylar 

hissedilebilir oranda arttırmıştır. Küresel ısınmanın devam etmesi, sera gazlarına olan 

duyarlılığı sadece çevre ile ilgili kuruluşların değil toplumun gündemine de sokmuştur. Hiç 

şüphesiz, önümüzdeki yıllar çevre ile ilgili konuların daha çok konuşulduğu ve kamuoyu 

baskısının tüm sektörleri yasal önlemler almaya zorladığı bir dönem olacaktır. Önümüzdeki beş 

yıl içinde ülkemiz de, ulaştırma sistemlerinde demiryolu ve denizyolu gibi çevre dostu 

ulaştırma sistemlerine, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan altyapılara 

ve elektrikli araçlar gibi enerji verimi yüksek araçlara geçişi hızlandırmalıdır. 

Karanlık fabrikalar, insansız liman ve araçlar 4. sanayi devriminin beklenenden daha kısa 

sürede sanayi ve ulaştırmada hayatımıza gireceğini göstermektedir. Bilişim ve otomasyon 

sistemlerinin gelişmesi yüksek maliyetli iş gücü yerine, ilk yatırım bedeli yüksek ancak işletme 

maliyeti düşük yeni teknolojilere geçilmesini hızlandırmıştır. Ulaştırmada büyük verinin 

kullanılması, yüksek teknolojiye geçilmesi, bilgi teknolojileri ve akıllı ulaştırma sistemlerinin 

kullanılması; etkin bir planlamanın yapılabilmesi ve sağlıklı çalışan sürdürülebilir bir ulaştırma 

sisteminin tesis edilebilmesi için zorunludur. Ulaştırma sistemlerinde sürdürülebilirlik ancak 

yüksek teknolojinin geliştirilmesini hedefleyen Ar-Ge çalışmaları ile mümkün olabilecektir. Bu 

kapsamda ulaştırma sistemleri için önümüzdeki beş yıl içerisinde Ar-Ge merkezleri 

kurulmalıdır. Ar-Ge çalışmalarının temel girdisini ulaştırma ile ilgili istatistiklerin ve yıllara 
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sari verilerin oluşturmasından dolayı; Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek, ulaştırma 

sistemlerinde gerek yatırım gerek işletme aşamasında faaliyet gösteren özel ve kamu kurumları 

ile akademi dünyası ve araştırmacıların çalışmalarını sağlıklı yapmalarını sağlayacak UDHB 

bünyesinde kurulması gereken bir ulaştırma veri merkezine ihtiyaç vardır. 

Boğaz ve körfez geçişlerinde demiryolu hatlarının tamamlanması ile Avrupa ile kesintisiz 

ve uyumlu demiryolu ulaşımının sağlanması, demiryolu hatlarının üretim merkezlerine ve 

limanlara bağlanması dış ticaretimizin ve ülkemizin rekabet gücünü arttıracaktır. 

Mevcut ve yeni yapılacak lojistik merkezler ile OSB ve limanların Yeni İpek Yolu projesi 

ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, liman ve OSB’lerin demiryolu 

bağlantılarının güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, deniz filomuz ile demiryolu 

çeken-çekilen araçların modernizasyonu, talebe bağlı olarak demiryollarının çift hatta 

çıkarılması, sinyalizasyonun ve elektrifikasyonun bütün hatlarda tamamlanması gerekmektedir. 

Ulaştırma sektörü dış etkilere açık bir sektördür. Ekonomik krizler, terör, bölgesel 

istikrarsızlıklar vb. gelişmeler sektör üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Günümüze kadar 

yaşanan tecrübelerden yararlanarak, oluşabilecek tüm olumsuzlukları dikkate alan acil eylem 

planları hazırlanmalıdır. Daha geniş bir coğrafya ile ticaret yapacak ulaşım ağları kurulmalı, 

ihracatçılar yeni pazarlara açılma konusunda özendirilmelidir. 

Türkiye çok dinamik bir ülkedir. Hazırlanan ana planlar ya kısa sürede güncelliğini 

yitirmekte ya da özellikle arz-talep öngörüleri tutmamaktadır. Bu nedenle T.C. Kalkınma 

Bakanlığının koordinasyonunda, dinamik ulaştırma modelleri oluşturulmalı; elde edilen yeni 

veriler doğrultusunda yatırımlar ve öncelikleri sürekli güncellenmelidir. 

Çevreci hizmet sunan yeşil limanların yaygınlaştırılması ve yurt içi yük taşımacılığında 

deniz arterleri oluşturulması sağlanmalı, liman yönetim modelinin oluşturulması, deniz 

gümrüğü, limancılık ve transit işlemlerin basitleştirilmesine yönelik yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

Havayolu taşımacılığında geçmiş dönemlerde önemli başarılar elde edilmiştir. Rekabet 

şartlarının ağırlaştığı günümüzde, havayolu filomuzun rekabet gücü arttırılmalıdır. Havayolu 

taşımacılığında etkinliğin arttırılmasına yönelik lojistik merkezler kurulmalı, diğer ülkelere 

olan doğrudan uçuş bağlantıları yaygınlaştırılmalıdır. Gerek çevre ve gerekse ulaşım maliyetleri 

göz önüne alınarak, yurt içi hatlarda da doğrudan uçuş güzergâhlarının kullanılmasına yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. Havayolu kullanımının yaygınlaştırılması için havaalanlarının diğer 

ulaşım sistemlerine özellikle de kentiçi ulaşım sistemlerine entegrasyonu sağlanmalıdır. 
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 Ulaşım sektörü halen emek yoğun bir sektördür. Bu kapsamda sektörün en önemli eksiği 

yetişmiş insan gücüdür. Ara personel açığının giderilmesi özel önem taşımaktadır. Ayrıca, her 

seviyede eğitim veren kurumlarımızın eğitim kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. 

On Birinci Kalkınma Planı Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında 

üretilen 2023 yılı hedeflerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumu dikkate 

alındığında, bu hedefler ulaştırma sektörünün doğrudan rol oynaması beklenen 4. (Nitelikli 

Eğitim), 9. (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı), 11. (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları), 12. 

(Sorumlu Üretim ve Tüketim), 13. (İklim Eylemi) ve 17. (Hedefler için Ortaklıklar) hedeflere 

belli oranlarda katkı sağlamaktadır. Genel değerlendirme yapıldığında ise, göreceli olarak en 

çok katkının 9. ve 11. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik olduğu ve bu katkıların da 

ağırlıklı olarak, türler arasında dengenin sağlanması ile özellikle kentlerde erişilebilirlik, 

motorsuz ulaşım türleri gibi konuların ön plana çıkarılması ile gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Bu doğrudan katkıların yanında, ulaştırma sektöründeki olumlu gelişmelerin, istihdam 

piyasalarına ve pazarlarına erişimi arttıracağı ve böylece aralarında 1. (Yoksulluğa Son) ve 2. 

(Açlığa Son) hedeflerin de yer aldığı diğer hedeflere ulaşılmasına da olumlu destek sağlayacağı 

açıktır. 
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