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o. - giriş 

Uluslararası ticaretin gelişmesinde en önemli pay hiç 

kuşkusuz ulaştırma sistemlerinindir. Kal ve hizmet alış veriş¬ 

leri , ulaştırma teknolojilerininde gelişme göstermesine neden 

olmuştur. 

Dış ticareti oluşturan mal kalemlerine göre, ulaşım 

sist.emleri.de değişmektedir. Süratle malların bir yerden bir 

yere taşınmasında en ekonomik ulaşım sistemi erinden biri ola¬ 

rak, karayolları üzerinden yapılmakta elan taşımacılık, ili: 

sırada yer aİnak ta dır. 

Ülkemizde hızla artan dış ticaret faaliyetleri, iş¬ 

letmelerin kara ulaşımına önem vermesine neden olmuştur. Alı¬ 

nan teşvik kararları ile cazip hale getiri’ en bu iş kolunda 

giderek artan 'sayıda işletme yer almıştır. 

Ülkenin coğrafi konumu nedeniyle, Satı ile Ortadoğu 

ülkeleri arasında yoğun bir şekilde duvar etmekte olan transit 

mal taşımacılığı ile ülkemiz limanlarından yine Ortadoğu ülke¬ 

lerine yapılan transit mal taşımacılığa, bu ulaştırma sistemi¬ 

nin gelişmesi yanında, önemli miktarda döviz, girdisi sağlama- 

s ı na ne d e n o 1 mal: t a d ı r . 

Artan iş hacmi karşısında işletmelerd? kapasitelerini 

artırma dururunda kalmışlardır. Teşvik kararları ile ithal izn 

verilen araçlar, yerli üretimin, desteği .i le artan kapasite 

ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. 

Kapasitenin artırılması, işletmeleri şahıs ortaklık¬ 

larından sermaye ortaklıklarına dönüştürmektedir. 
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Tez üç ana bölümden ol uçmaktadır. 

birinci Bölümde ; ulaştırma, ulaştırmanın tarihsel 

gelişimi, ekonomideki yeri, özellikleri, sosyal ve siyasal 

etkileri ile ulaştırma sistemleri konuları genel batlarıyla 

i nee1 en mel: t e d i r . 

İkinci. Bölümde; Uluslararası taşımacılık kavramı ile 

uluslararasında karayolu üzerinden yapılan yolcu ve yük taşıma¬ 

sına değinilmekte, tez konusunun temelini oluşturan uluslararası 

karayolu yük taşımacılığının Türk ekonomisi içindeki yeri araş¬ 

tırılmaktadır . Yine bu bölümde ulusal filomuzun yapısal durumu 

araştırılarak , Teşvik Tedbirlerinin katkıları İncelenmektedir. 

Daha sonra Dış Ticaretimizi oluşturan ürünler üzerinde durul¬ 

makta, filomuzun kuzey ve güney 1 imanlarımızdan çektiği nakli¬ 

ye üzerinde durulduktan sonra ihracatımız ve ithalatımız için¬ 

deki payları araştırılmaktadır. İkinci Bölümün sonunda sektör¬ 

de yer alan işletmelerin sorunları üzerine eğil inmiştir. Bu so¬ 

runlar ikiye ayrılarak teorik ve pratik sorunlar başlıkları al¬ 

tında toplanmıştır. 

Uçüncii Bölümde; Sonuç yer almaktadır. _u bölümde ana 

sorunlar ve bu sorunların doğuş nedenleri, bu nedenlerin orta¬ 

çken kaldırılabilmesi için alınması gerekli olan tedbirler üze¬ 

rinde durulmaya çalışılmıştır. 
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I-ULAŞTIRMAYA GENEL BAKIŞ 

Bu bölümde taşımacılığın kaynağı olan ulaştırma kavramı 

ve ulaştırma sistemleri hakkında genel açıklamalarda bulunula¬ 

caktır . 

I0.-ULAŞTIRMA 

Burada ulaştırmanın tanımı yapılacak, sonrada ulaştırma¬ 

nın tarihsel gelişimi, ekonomideki yeri, sosyal ve siyasal etki¬ 

leri ile özellikleri üzerinde durulacaktır. 

100.-ULAŞTIRMANIN TANIMI 

Çeşitli açılardan tanımı yapılan ulaştırma,em.genfel an¬ 

lamıyla; insanların eşyaların ve haberlerin ver değiştirmesidir.(I) 

Ekonomik açıdan ulaştırma, insan ve eşyanın,ihtilaçları 

karşılamak bakımından, zaman ve yer faydası sağlıvacak şekilde 

ver değiştirmesini olanaklı kılan bir hizmettir. 

0 halde, ulaştırma sadece ve eşyanın bir yerden diğer 

bir yere taşınması anlamına değil, bu taşıma anında zaman ve yer 

faydası sağlaması anlamnada gelmektedir. 

İhtiyaçları arsılamak amacıyla insan ve eşyanın yer de¬ 

ğiştirmesinden ifade edilmek istenen- bu yer değiştirmenin, mal 

vehizmet üretmek amacıyla yapılması, gerekliliğidir. 

Bir başka tanımlamaya göre ise ulaştırma-j-bir yarar sağ¬ 

lamak üzere kişilerin..'ve «•'şyaların elverişli, ekonomik, hızlı ve 

güvenli olarak yerlerini değiştirmesidir. 

(I) BARDA Süleyman, Ulaştırma Ekonomisi, Dec's Notları, s. 5. 
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Bu tanımlamada, ulaştırmanın elverişli, ekonomik, hız]ı 

olması gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Ulaştırma mademki, mal ve hizmet üretmek amacıyla orta¬ 

ya çıkmaktadır, o halde ekonomi ilede yakın ilişki içerisinde bu¬ 

lunmaktadır . 

I01.-ULAŞTIRMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ ' 

Toplumsal olvların temel nedenlerini anlayabilmek için 

Tarihsel yaklaşım an hareket etmek gereklidir. 

Ulaşım, insanların topluluklar halinde yaşamaya başladık¬ 

ları günden bugüne kadar toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası 

olmuş, toplumların gelişmesiyle de aynı paralelde gelişmeler gös- 

termi stir. 

Toplumun en küçük birimi olan aileler halinde yaşayan ilk- 

insanlar, avcılık yapabilmek için patikalardan yararlanmışlar, 

ticaret, savaş ve istilalar nedeniyle doğal voir3fî‘i»kullanarak u- 

zak mesafelerle bağlantı kurmaya başlamışlardır. 

Ticaret, tarım ve hayvancılığı geliştirmiş, dolayısıyla 

üretim alanları genişletilmiştir. Bu durumda emek gücüne olan 

ihtiyaçtan dolayı köleliği başlatmıştır. Köle çalıştırmanın yay¬ 

gınlaşması sonucunda feodalizme geçilmiş, bu arada tekerlekli 

araçların kullanılışıLile ilk yollar ortaya çıkmıştır. İsviçre- 

nin göl köyleri sokakları ve Roma volları ilk yollardan sayılmak¬ 

tadır . (I) 

Itf-92' de Amerika kıtasının keşfi ile Dünya ticareti büyük 

boyutlara ulaşmış, diğer taraftan İpek ve baharat yollarının ula¬ 

şıma açılması, sömürgelerin çoğalması, tekerlekli araçların geçe¬ 

ceği yolların yapımını hızlandırmıştır. 

(I)KARİKUTAL, Nesim, Kh'ra yo-lTarIBü-It'feni">-1-978’,' Sayı-344. ; 

TÜMERTEKİN, Erol, - Ulaşım ‘Coğrafyacı, İstanbul -1976, s. 2-78 



- 5 -

1789 Fransız ihtilalinden sonra feodalizim yerini kapi¬ 

talizme bırakmış ve makinalaşma tüm dünyaya yayılmıştır, bunun 

yanında buhar gücünün gelişmesi tüm ulaşım sistemlerini etkile¬ 

mekte, ancak ağırlık demir ve deniz yollarında Yoğunlaşmaktadır. 

Euharlı gemilerin ve trenlerin hizmete girmesi ilede şehirlerin 

gelişmesinde ve ulaştımada yeni bir çığır açılmaktadır, demir ve 

kömür madeni bol olan Ingiltere başta olmak üzere bir çok ülkede 

endüstri hızla ilerlemektedir. 

19. yüzyılda İngiliz Thomas Telford ve John Mc Adam'm 

"makadam** adını verdiği yo 13ar ve daha sonrada stabilize yollar 

hızla çoğalmış (I), bunları tekniğe uygun asfalt yollar izlemiş¬ 

tir. 

Bövlece deniz,demir, karayolu; 20. yüzyıl başlarındada 

hava yolu ulaştırması önem kazanmaktadır. " Bugünkü motorlu taşıt¬ 

lar , tekerlekli taşıtlardan sayıldığn gibi, pervanelerde eli sel 

tekerlekler kabül edilerek vapurların, uçakların da tekerlekli 

araçlardan sayılabileceği görülmektedir." (2) Böylece ulaştır¬ 

manın 5.000 yıldan fazla bir süre ile tekerlek çağını yaşadığı 

ve ancak tepkili uçaklar,uzay araçları, nükleer enerjinin kullar 

nıldığı araçlarla yeni bir dönemin başladığı görülmektedir. 

102.-ULAŞTIRMANIN EKONOMİDEKİ YERİ 

Ulaştırmanın, tanımı itibariyla üretken olma niteliği, 

fayda yaratmasından kaynaklanmaktadır. Yaratılan fayda zaman ve 

yer faydasıdır. 

Ulaştırmanın zaman faydası, .insanların ve eşyaların iste¬ 

nildi anda-, istenildiği yerde bulundurulabilmesi sonucunda meyda¬ 

na gelmektedir. 

(1) TÜMERTEKİN, Erol, a.g.e., s. 283. 

(2) KUTİİÎ* Kemal, Trafik Tekniği, İstanbul, 1976, s. 7. 
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Birçok malın faydası zaman unsuruyla ölçülebilmektedir. 

Taze sebze ve meyvelerin tazeliklerini koruyabilmeleri, ekonomik 

değerlerinden kaybetmemeleri, ancak zamanında bir yerden (Tarla¬ 

dan) başka bir yere (pazara) taşınmasıyla mümkündür. 

Toplu üretim vapılan sanayilerde üretim, yan sanayi ürün¬ 

lerinin zamanında ana üretici iş yerlerine ulaştırılabilmesiyle 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumun tersi meydana geldiğinde 

kaybedilen zamanın neden olduğu zararlar, ulaştırmanın önemini 

ortaya çıkarmaktadır. 

Ekonominin temel amaçlarından biride,mevcut ve kıt olan 

kaynaklar( Üretim faktörleri) i Te sonsuz olan insan ihtiyaçları¬ 

nı karşılamak, onun refah düzeyini yükseltmektir. Buda ancak üre¬ 

timle mümkü nd :.i r . 

Üretimin ana öğesi hammaddedir. Hammaddelerin doğal kay¬ 
naklarında bulunuşu, onlara ulaşmayı gerektirmektedir. Hammadde¬ 

lerin kaynaklarından almip, mamul hale getirilip pazara gönde¬ 

rilmesi, ulaştırma faaliyetleriyle bu maddeler.üzerinde yaratılan 

yer faydasını belirtmektedir. 

Yaratılan bu iki fayda sayesinde, insanlar ihtiyaç duy¬ 

dukları malları, arzu ettikleri zaman ve yerde elde edebi İnmekte¬ 

dirler c 

Sanayileşmenin hızlanmasında yine en etkili öğe ulaşımdır. 

Üret-jm yerlerinin, hammadde, yakıt-ener ji, alet ve makina, pazar- 
ı 

lar ve insan gücü ile olan sıkı işbirliğinde ve bunların yanında 

hükümet politikası, maliye, milli savunma, haberleşme ve yayın 

ile üretim, dağıtım tüketim arasında ulaştırmanın ne dererece 

önemle bir rol oynadı herjtez, tarafından bilinmektedir. 
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Ulaştırma ve ekonomi hem birbirlerini tamamlayıcı, hem de 

birbirlerini teşvik edicidir. Şöyleki; ulaştırma ekonomivi hızlan¬ 

dırmakta, ekonomik gelişmede ulaştırma sistemlerini teşvik etmek¬ 

tedir. 

Yukarıda açıklamaya çalışılan sanayi- ulaştırma ilişki¬ 

sini şu şekilde göstermek mümkündür. (I). 

(I) CEYHUN Ekrem, Türkiye’de Ulaştırma Sorunları"» UKİ, Sayı I, 
Kasım 1973, s.3. 
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İngilizlerin bir ata sözü vardır: " Ticaret , bayrağın 

peşinden gider." Burada bayrak, bir anlamda (gemi için söylenmiş 

olmasına karşın ) ulaştırmayı simgelemektedir.Dolayısıyla, tica¬ 

retin varlığı ve etkinliği Ulaştırmayla Bağımlıdır. 

Ulaştırma bir anlamda ekonominin dinomosudur. Ulaştırma 

dış ticareti etkilediği gibi, veni pazarların bulunmasına ve mevT 

cut pazarların kurulmasına yardımcı olur. 

Ulaştırma sistemleri çeşitli ve yeterli olan ekonomiler 

dış ticaretlerini sürekli geliştirirler, nitekim İngiltere, Al¬ 

manya, Hollanda gibi ekonomiler-; n pazar sayışındaki üstünlükleri 

değişik ve yeterli ülaşim sistemlerine sahip olmalarında yatmak¬ 

tadır . 

Dış ticaretini geliştirmek isteyen her toplum, önce ye¬ 

terli, seçenekli, dış pazarlara dönük, sürekli, düzenli ve düşük 

malipetli ulaşım ağı oluşturmak zorundadır. Ulaşım ağı yeterli 

düzenli ve seçenekli vo sürekli olan ekonomiler, pazarlardaki 

fiyat dalgalanmalarını (ulaşımdan dolayı) en aza indirebilmekte¬ 

dirler (I). Örneğin İngiltere de ulaşım seçeneklerinin yeterli 

düzeyde olması, Ulaşım sistemlerinden birinde bir fiyat artış e- 

ğilimi olması halinde, diğer sistemlerin devreye girmesine neden 

olmakta ve fiyat dalgalanmaları anında önleneb|lmektedir. 

Günümüzde büyük bir pazar payı savaşı süre gitmektedir. 

(I) AKTEN- Necmettin, " Yeterli Ulaşım ihraç Malını En İyi Şekil¬ 
de Değerlendirir " İstanbul Ticaret Odası Mecmuası >- 

Ocak- Mart, 1978, s.70. 
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Pazar payını ele geçirmenin asgari koşulunun, sürekli, ucuz ve 

güvenilir ulaştırma olduğu, toplumlar tarafından artık kabül edil¬ 

miş durumdadır. 

Dış ticaretin önemli bir bölümünle bilindiği gibi ihracat¬ 

tır. İhracatın uluslar arası nitelik taşıması, ulaştırma hizmet¬ 

lerinin de aynı nitelikte olmasını gerektirmektedir. 

103.-ULAŞTIRMANIN SOSYAL ETKİLERİ 

Ulaştırmanın ekonomik etkileri yanında , sosyal etkileri- 

de bulunmaktadır. Bu sosyal etkiler;, 

-Nüfus yayılmasına, 

-Kültür düzeyinin yükselmesine, 

-Hayat düzeyinin, yaşama şeklinin değişmesine, 

neden olmaktadır. (I) 

Ulaştırmanın sistemli şekilde gelişmesi, nüfusun ülke i- 
\ 

çinde hareket etmesini sağlamakta, köyü şehire yaklaştırmaktadır. 
Kültür, fikir ve düşünce alış-verişi artmaktaticaret dolayısıy¬ 

la sosyal ilişkiler gelişmekte, şehirleşme hızlanmaktadır. Top 

üretim, düşük fiyat, gQniş dağıtım, hayat standardını yükseltiRek- 

tedir. -on zamanlarda turizmin canlanmasmdada ulaşımın yaygın¬ 

laşmış oıması büyük rol oynamakta, buda kültür düzeyinin, ulus¬ 

lar ârâSl ilişkilerin arzu edilen yönde gelişmesini sağlamaktadır. 

104- ULAŞTIRMANIN SİYASİ ETKİLERİ 

Yukarıda sayılan sosyal ve ekonomik etkileri yanında 

ulaştırmanın siyasi etkilerininde olduğu bilinen bir gerçektir. 

(I) BARDA Süleyman, a.e.g. s.97 
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Milli birliğin kuvvetlendirilmesinde ve milli savunmanın saklan¬ 

masında ulaşımın rolü tartışılamayacak kadar büyüktür. Mal ve 

hizmet üretimi, işbölümünü, uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Coğ¬ 

rafi işbölümünün, serbest ticaret ve sanayinin gelişmesi, sosr 

yal dayanışmayı geliştirmekte ve sonuç olarak rasyonel ulaştır¬ 

ma sistem ve sistemleri milli birliği kuvvetlendirmektedir. 

Özellikle savaş anlarında, Milli Savunmanın sğlanabilmesi için ge¬ 

rekli olan askeri malzeme ve askeri birliklerin, belirlenen yer¬ 

lere en kısa sürede ulaşabilmesi yine ulaştırma sistem veya sis¬ 

temlerinin durumuna bağlıdır. 

105.- ULAŞTIRMAMIN ÖZELLİKLERİ 

Tüm diğer sektörler gibi ulaştırma sektörüde bazı temel 

özelliklere sahip bulunmaktadır. Bu özellikleri 3ana grupta top¬ 

lamak mümkündür.(I) 

1050.- Altyapı özelliği, 

1051.- Taşıt özelliği, 

1052.- Talep özelliği, 

3u özellikleri kısaca görelim: 

1050.- ALT YAPI ÖZELLİĞİ 

Ulaştırma sektörünün alt yapısını, demir yolları, kara¬ 

yolları, hava yolları ,hava limanları, deniz limanları, köprüler ile 

diğer tesisler oluşturmaktadıro 

Sayılan bu sabit tesislerin yapımı oldukça pahalıdır ve 

bazı istisnalar dışında devlet tarafından gerçekleştirilebiimek- 

tedir. 

(I) SEZGİN Orhan, Sanayileşme-ulaştırma ilişkisi veTürkiye’de 

Karayolu-Demir yolu Ulaşımı, Doçentlik tezi, İstanbul, 1980, 
s.I. 
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Ulaştırma sektörünün altyapıları diğer sektörlerle karşı- 

|aştırılamacak kadar uzun ömürlüdür. Bu tesislerin son dere¬ 

ce uzun yaşam sürelerine sahip olması, bunların ekonomik an¬ 

lamda eskimelerinden önce teknollojik yönde eskimelerine ne¬ 

den olmaktadır. 

Bir ulaştırma alt vapısının ekonomik yönden eskimesi, 

ancak o altyapının yerine yapılacak olan yenisinden büyük 

üstünlükler bekleniyorsa söz konusu olmaktadır. Üstünlük sağ¬ 

lanamayacak ise, tesisin ekonomik açıdan eskimiş olmasından 

söz edilemez. 

Ulaştırma altyapılarının alternatif kullanımları az¬ 

dır yada hiç yoktur . 

Bu alt yapı tesislerinin başka amaçlarla kullanılması 

özellikle demir yollarında imkansızdır, belirtilen bu nedenle 

adı geçen yatırımların, gerekli alanlara yapılması için özen 

gösterilmesi zorunludur, aksi halde bu yatırımlardan geri dön¬ 

mek, hatalı kurulan bir işletmeyi (fabrikayı ) kapatmak kadar 

kolay olmayacaktır. 

Bir alt vapının, ulaştırma sektörü dışındaki sektörler¬ 

de sonradan genişletilme bulunabilmesine karşın, ulaştırma 

sektöründe bu genişletilme işlemi ya çok pahalı yada imkansız¬ 

dır.Oha] de bu tür yatırımlar, özellikle gelecekteki ulaştır¬ 

ma talebinin karşılanabilmesi için gerekli olan kapasite dik¬ 

kate alınarak yapılmak zorundadır. 

I051.- TAŞIT ÖZELLİĞİ 

Ulaştırma sektörü, bilindiği gibi bu hizmetini gemi, 

tren, uçak, kamyon ve benzeri araçlarla yerine getirmektedir. 

Bu araçlar hareketli tesisler olarak nitelendirilmektedir. 
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Ulaştırma sektörünün hareketli tesisleri, alt yapı te¬ 

sislerinin tam tersi, özellikleri taşımaktadır, hareketli te¬ 

sislerin yapım maliyetleri, alt yapı maliyetleri karşısında 

ihmal edilebilir niteliktedir. Sabit tesislerin realize edil¬ 

mesini devlet üstlenebilirken, hareketli tesisleri( Otomobil, 

uçak, tekne v.b. ) insanoğlu kendi olanaklarıyla elde edebil¬ 

mektedir. bu hareketli tesislerin ömürleri, alt yapı tesisle¬ 

rine göre son derece kısadır. Asırlık alt yapı tesislerinin 

yanında, hareketli tesislerin ömürleri karşılaştırılamayacak 

kadar önemsiz bulunmaktadır. 

Fırsat maliyetleri açısından avantajlı olan yine hare¬ 

ketli tesislerdir. Çünkü,bu araçların kendilerine ihtiyaç du¬ 

yulmayan yerlerden talep edildikleri yerlere geçme imkanları 

bulunmaktadır. 

T052.-TALEP ÖZELLİĞİ 

Ulaştırmada talep, mal ve hizmet talebinden farklı ola¬ 

rak, toplam trafik hacminin, alternatif ulaşım türleri arasın¬ 

daki dağılımı yansıtmaktadır.(I) 

Kişinin mevcut ulaşım türleri arasından birini diğerine 

tercih etmesinin nedeni, sadece kişinin satın alma gücü ve/veya 

sunulan hizmetin, alternatifleri karşısındaki fiyatı değildir. 

Çünkü, kişinin hizmet karşılığında ödemeye razı olduğu maliye¬ 

te ek olarak, zaman,güvenlik, konfor, gibi öğeleride göz önüne 

alacağı kesindir. 

Ulaştırma talebini belirleyen öğeler genel olarak 4'e 

ayrılmaktadır.(2) 

(1)SEZGİN, Orhan, a.g.e., s. 7. 

(2)SEZGİN, Orhan, a.g.e., s. 9. 



- Fiyat, 

- Gelir düzeyi ve nüfus, 

- Kullanıcı ( tüketici ) maliyeti , 

- Diğer değişkenler. 

Fiyatın talep üzerindeki etkisi , talebin fiyat değiş¬ 

meleri karşısında gösterdiği esneklik derecesi ölçülmektedir. 

Mevcut ulaştırma sistemleri içinde, aynı hizmeti sağ¬ 

layan sistemlerden birindeki fiyat değişikleri doğal olarak 

diğer sistemlere olan talebi etkileyecektir. Yan£ rakip sis¬ 

temlerden (demiryolu- kara yolu ) birine olan talep, diğer 

veya diğerlerine olan talebi düşürmektedir. Ancak yinede kı¬ 

sa dönemde Fiyatlar talebi etkileyemez; aradan belirli bir 

sürenin geçmesi gerekmektedir. Buda kısa dönem fiyatın talep 

üzerindeki etkisinin önemli olmadığını göstermektedir. 

Uzun dönemde ise talep daha esnektir. Çünkü, uzun dö¬ 

nemde faaliyet türlerinin veya teknolojinin değişmesi olası¬ 

lığı daha fazladır. Örneğin, ulaştırma güçlüğü ve t yüksek röa- 

Ş,iyetler karşısında, insanlar işyerlerine yakın yerlerde otur¬ 

mayı tercih etmektedir1 er„ 

Gelir düzeyi venüfus miktarınmda ulaştırma talebi üze 

rinde etkileri bulunmaktadır. Gelir düzeyinin artması sonucun 

da ekonomik ve toplumsal faaliyetler gelişmekte ve ulaşım biz 

metine talepartmaktadır. Gelir düzeyinin artması bir olguyu 

daha ortaya koymaktadır. BUda, gelir artıkça bazı alt sistem¬ 

lere olan talebin azalmasıdır. 

Ulaştırma ile nüfus birbirlerini karşılıklı olarak et 

ki temektedir. 
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çünkü, ulaştırma hizmetinin yeterli düzeyde olması nüfusun 

belirli alanlarda toplanmasına, nüfusun artması da ulaşım ta¬ 

lebinin artmasına neden olmaktadır. 

Kullanıcının (tüketicinin) ulaştırma maliyetine ek ola¬ 

rak zaman kaybı, tehlike ve rahatsızlık gibi öğelerden oluşan 

kullanıcı maliyetinede katlanması gerekınektedirski, bu kulla¬ 

nım maliyeti ulaştırma talebini belirleyici bir nitelik taşı¬ 

maktadır. (I) Kullanıcı maliyetleri, bu hizmetlerden yararla¬ 

nanlara farklı şekilde etki etmek t e dolaylı olarak kullanıcı¬ 

ların çeşitli ulaştırma sistemlerine olan talepleri değişik¬ 

lik göstermektedir. Çünkü kimi kullanıcı için hız öğesi önem 

taşımakta iken kimi için güven ve ucuzluk öğeleri ön planaçık- 

maktadır. 

Ulaştırma hizmetleri talebine;, 

-Ülkenin askeri, ekonomik ve diğer politikaları, 

-Yerin konumu„ 

gibi öğelerde etki etmektedir. Ancak, bu tür öğelerin 

ulaştırma talebi üzerindeki olumlu yada olumlu a? etkilerini ölç¬ 
mek imkansız bulunmaktadır. 

II-ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 

Ulaşıma konu olan objelerin bir yerden rdiğer bir yere 

ulaştırılması görevi,çeşitli sistemler yardımıyla gerçekleş¬ 

tirilmiş veteknolojik gelişmelerle birlikte günümüzdede gerç 

çekleş±irilmektediro Ulaştırma sistemleri , ulaştırma ihtiya¬ 

cının ortaya çıktığı andan itibaren var olmuş ve giderek çe¬ 

şitleri artmıştır. 

insan, eşya ve haberlerin şehir içinde, şehirler ara¬ 

sında ve uluslar arasında yer değiştirebilmesi ancak bu tür 

sistemlerin varlığıyla mümkündür. Kara ve deniz üzerinde 

(I) THOMSON, J.M. , a0g.e.,s. 20. 
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yapılabilen ulaştırma faaliyeti, daha sonra havadan da yapı¬ 

labilmiştir. 

Ulaştırma sistemleri şu şekilde sınıflandırılabiliri(îŞ. 

I-IO.- Demir yolu Ulaştırması, 

111.- Deniz yölu Ulaştırması, 

112.- Kara yolu Ulaştırması, 

113.- Hava yolu Ulaştırması, 

114.- Boru hattı Ulaştırması, 

115.- Diğer ulaştırma sistemleri. 

Tezin konusunu teşkil eden karayolu ulaştırmasının 

dışında yer alan ulaştırma sistemlerini kısaca özetliyelim: 

II0.- DEMİR YOLU ULAŞTIRMASI 

Demiryolu ulaştırması, Richard Trevitchich in 1801 

ve 1802 yıllarında imal ettiği, bugünkü trene benzeyen loko¬ 

motifle başlamıştır. Bu lokomotif saatte ancak 8 km. yapabil¬ 

mekteydi. asıl gelişme , 1830 yılında George Stevenson'un in¬ 

şa ettiği lokomotifle olmuş, Ulaştırmada yeni bir çığır açmlg 

mış ve dünya ülkelerinin ekonomik, sosyal ve siyasal polika- 

larına göre gelişmeler göstermiştir. 

Yolcu ve yük taşımacılığında giderek önem kazanan de¬ 

miryolu ulaştırması, bazı avantajlara sahip bulunmaktadır s 

- Demiryolları her yerde inşa edilebilmekte, 

fakat kara yollarına göre pahalıya mal olmaktadır. 

- Demiryolu taşımacılığında, diğer sistemlerin araçlı¬ 

larına göre daha az güç ile daha fazla hız elde edilebilmek - 

tedir. 

-Demiryolu, boru hattı ( pipe line ) hariç, dıger u- 

laştırma sistemlerine göre, iklim koşullarından en az etkilen¬ 
mektedir . 

(I) BARDA,.Süleyman, a.g.e., s. 100-230. 
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Demiryollarının bu avantajlarının, hava ve kara yollarında son 

senelerdeki gelişmeler dikkate alındığında, azaldığı gözlen 

mektedir. ancak tüm bu olumsuz etkilere karşın demiryolu ulaş

tırması, büyük çaptaki yüklerin taşınmasında zorunlu olarak 

tercih edilmektedir. Büyük çaptaki yüklerle ifade edilmek 

istenilen, özellikle kömür, maden cevheri, demir çelik, keres

te vb. geniş yer tutan önemli maddelerdir. 

Kıtalararası deniz seferleri hariç, yük taşımacılığın

da bütün dünyada en yüksek taşıma potansiyeli gösteren demir 

yolu ulaştırması, altyapı tesisleri çok pahalı olan bir sistem

dir. bu nedenle bu ulaştırma türü devlet kontrolü altındadır. 

ABD hariç, dünyanın büyük ülkelerinin hemen hepsinde demir 

yollarında mülkiyet ve işletme doğrudan doğruya devletin elin

dedir. yani işletmeler devlet bütçesinden finanse edilmektedir. 

Bunun dışında devletin, hattın mülkiyetine sahip olupta işlet

meyi özel teşebbüse bıraktığı şekiller bulunmaktadır. 

Almanyada tüm demiryollarının %83.6'sı 
f 

Avusturya'da " %89.6’sı, 

Fransa'da " %92.0’sı, 

Ingiltere'de " %95.1^‘i, 

Japonya 'da " %76.0'sı, 

devlet demir yollarıdır.(I) 

Devletin zorunlu olarak müdahalesine neden olan olgula

rın bazıları şunlardır: 

- ilk tesis masrafları yüksektir. 

- Özel teşebbüsün temel amacı kar maksimizasyonu oldu

ğu için, karlılığı az fakat siyasi ve sosyal yönlerden ulaşıl

masında zorunluluk bulunan yörelere, demiryolunun uzatılması 

imkan dahilinde olmaya bilmektedir, ancak devletin müdahalesi 

(I)LEEQHNER, Karl, Verkehrsbetriebslehre, Stuttgart, 1963, s.21. 
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ile bu durum önlenebilmektedir. Çünkü, demiryolu ulaştırmasıy¬ 

la yaratılan hizmettir. Talep azda olsa, ulaştırma servisi, 

insan ve eşya ile yapılmak zorunluluğundadır. Büyük masraflar 

gerektiren bu sistem, genellikle zararına veya ancak gelirleri 

masrafları karşılıyabilecek bir düzeyde çalışmaktadır. 

III.- DENİZ ULAŞTIRMASI 

Dışticaretle birlikte gelişerek günümüzde dünya tica¬ 

retinin ?o95 • ni tek başına üstlenir hale gelen denizyolu ta¬ 

şımacılığının geçmişi çok eski yıllara kadar uzanmaktadır. 

Uzak seferler yanında kıyıdan kıyıya seferler, tramp 

(düzensiz) seferler -/anında düzenli seferler (I) gibi türleri 

bulunan deniz taşımacılığına devletler çeşitli nedenlerle mü¬ 

dahale etmektedir, bu nedenleri şu şekilde kısaca açıklamak 

mümkündür: (2) 

- devletlerin ekonomik vesiyasi itibarının sağlanması, 

- Dış ticaretin gelişmesi ve döviz girdilerinin sağ¬ 

lanması , 

- Ticaret filolarının gelişmesinin askeri vönden de 

önemli olması. 

Denizyolu alt yapılanda (limanlar, antrepolar vb.)’ 

devlet tarafından gerçekleştirilmekte fakat bu alt yapılardan 

denizcilikle uğraşan özel teşebbüsler de faydalanmaktadır. 

Devlet, özellikle düzenli sefer yapan işletmeleri finanse et¬ 

mektedir. Özel teşebbüs finansmanı ise, tramp (düzensiz) se¬ 

ferler, yani şilepçilik anlamında yaygın bulunmaktadır. 

(1) LECHNER, Kari, a.g.e., s. 15. 

(2) BARDA, Süleyman, a.g.e.,s. 201 
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Denizyolu taşımacılığı, kıyı şehirlerinin gelişmesine, 

dolayısıyla iç bölgelerle bu şehirler arasında demiryolu ve 

kara yolundan bağlantılar kurulmasınada neden olmaktadır. 

Özellikle okyanusaşırı ticarette tek ulaşım aracı olan 

gemiler, yüzyıllar öncesindeki önemini aynı şekilde korumakta¬ 

dır. Yavaş seyrine karşın, taşıma kapasitesinin büyük ve gü¬ 

venli oluşu, deniz yolu ulaştırmasını vazgeçilemeyen bir ulaş¬ 

tırma sistemi haline getirmiş bulunmaktadır. 

112.- KARA YOLU ULAŞTIRMASI 

Ulaştırmanın önemli öğelerinden olan hız, konfor, kapı¬ 

dan kapıya ulaşım, kara yollarının bu günkü düzeye gelmesinin 

başlıca nedenleri olmuştur. Motorlu araçlardaki teknik geliş¬ 

melerde, karayolunun diğer ulaştırma sistemlerine göre önemini 

artırmış bulunmaktadır. Kara yolları sayesinde ülkelerin her 

köşesine ulaşılmış, demir, deniz ve hava yollarının eksik ka¬ 

lan hizmetleri tamamlanmıştır, bu tamamlayıcı özelliklerden 

dolayı kara yolları, diğer sistemlerle rekabete girişmiş ve 

ve genellikle de üstünlük sağlamıştır. 

Sadece şehiriçi ve şehirlerarası ulaşımda değil, ulus¬ 

lararası taşımacılıkta da karayolları, özellikle son yıllar¬ 

da gittikçe önem kazanmıştır. 

Ulaştırma alt yapılarından yollar, köprüler, oto yollar 

devlet tarafından yapılmakta, ancak üzerinde hizmet gören araç¬ 

lar genellikle kişilere ait olabilmekte ve diğer ulaştırma 

türlerine göre daha az sermaye yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Karayollarında taşıma hizmetini yerine getirenler arasında tam 

rekabet sistemi uygulanmakta, buda fiyat tesbitinde önemli bir 

öge olmaktadır. 
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Kara yollarının yapımında ekonomik, sosyal ve siyasal 

politikalar etken olmaktadır. 

Kara yolu taşımacılığının gelişmesinde ; 

- Araçların hareket kabiyetlerinin yüksek olması, 

- Ulaşım hızının fazla olması, 

- Araçların gittikleri yerlerden yüklü olarak dönebil¬ 

mesi , 

gibi öğeler rol oynamaktadır. 

Karayolu taşımacılığı ileride ayrıntılı olarak ince¬ 

leneceği için burada daha fazla bilgi vermekte yarar görül¬ 

memektedir. 

113.- HAVAYOLU ULAŞTIRMASI 

İlk ticabı hava §eferi 1919 yılında Fransa da başlamış¬ 

tır. ABD de ise 1926 yılında hizmete giren uçaklar, taşımacı¬ 

lık alanında, özellikle yolcu taşımacılığında zamandan sağla¬ 

dığı tasarruf nedeniyle, yepyeni bir gelişme ortaya çıkarmakta¬ 

dır. Zaman tasarrufu yanında güvenli ve rahat oluşu tercih 

edilmesinin en önemli nedenleridir. Ancak, hava koşullarından 

etkilendiği için düzenliliği ve dakikliği zaman zaman aksaya- 

bilmektedir. Ekonomik faktörlerin başında büyük şehirlere ya¬ 

kınlık gelmektedir. Büyük şehirlere yakın olarak kurulması 

gerekli olan hava limanlarında, özellikle uçakların seferle¬ 

riyle ilgili olan tesislerin bulunması gerekmektedir. Hava 

limanları ağırlıkları yüzlerce tonu bulan uçakların çeşitli 

şekillerde kullandıkları birçok beton pistler, radar ve ışık¬ 

lı işaretler gibi teknik tesislere sahiptir. Bunların yanında, 

süratli şekilde yakıt ikmali, transit geçişlerde gecikmelerin 

enaza inmesi için gerekli olan tesislerin de bulunması zorun- 

1 ud ur. 
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Büyük yatırım isteyen hava yolu ulaştırmasında, özellik¬ 

le hava limanlarının yapımı ve bakımı hemen tamamen devlet 

tarafından finanse edilmektedir. Yakın zamanlarda, özellikle 

gelişmiş ekonomilerde hava yolu' ulaşımında özel sektörün kat- 

kılarıda görülmektedir. ABD ve Kanada havayoları işletmelerin¬ 

de özel teşebbüsler, devlet işletmeleriyle aynı oranlara ula¬ 

şabilmişlerdir. Avrupa ülkelerinde ise devlet, ağrlığını koru¬ 

makla beraber, özel işletmelerde gittikçe önem kazanmakta ve 

bir çeşit karma finansman sistemi benimsenmektedir.(I) 

Havayolu ulaştırması çeşitli avantajları beraberinde 

getirmektedir. (2) 

- Hızlı taşımacılık, 

- Ambalajlamada ucuzluk, 

- Giriş - çıkış formalitelerinin hızlı ve basit oluşu, 

- Çabuk yükleme, 

- Depo masraflarından tasarruf. 

114.- BORU HATTI ULAŞTIRMASI 

Ulaştırma sistemlerindeki enson gelişmelerden biride, 

boru hatlarıyla yapılan taşımacılıktır. Bu tür taşımacılığın 

hızla gelişmekte olması, kuşkusuz, ulaşım faaliyetlerinde, 

özellikle enerji kaynağı taşımada çok önemli bir olaydır. 

Boru hatlarından, uzun süre, petrol yataklarında elde edilen 

petrolün çoğunlukla kıyılarda yer alan rafinerilere taşınma¬ 

sında yararlanılmıştır, zamanla başta petrol olmak üzere , 

birçok sıvı maddeler bu ulaşım sistemiyle taşınmaya başlanmışr 

tır. Hernekadar çeşitli maddeler taşınmaktaysada, sistemin 

(1) TÜMERTEKİN, Erol, a.g.e.,s. 83-84. 

(2) LECHNER, Kari, a.g.e., s. 19. 
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yükünün çoğunluğunu petrol ve doğal gaz oluşturmaktadır. 

Günümüzde petrol ve doğal gazın yanında bazı sıvı yada 

yarı sıvı hale getirilmiş sert maddelerle birçok sıvı madde¬ 

ler yine bu ulaştırma sistemi yardımıyla taşınmaktadır. (I) 

Bunların arasında demir ve bakır cevherleri, kireç taşı, ma¬ 

den kömürü ve odun hamuru (özellikle ABD de ) , kimyevi mad¬ 

deler (ABD. de) sayılabilmektedir. 

Petrolün, rafinerilere yada doğrudan doğruya ihraç 

edileceği limana ulaştırılmasında boru hatları baş rolleri 

oynamaktadır, petrol üreten ülkelerde boru hatları çoğu za¬ 

man" Çıkarım ünitesi " işlevini de yerine getirmektedir. Sa¬ 

nayi ülkeleri, geniş pazar olanakları bulunduğu için petrol 

ve petrol ürünlerini tüketim alanlarına sevkeden boru hatla¬ 

rına sahip bulunmaktadırlar. Ayrıca, kendi petrolleri yanında 

başka ülkelerdende petrol ithal ederek onları kullanmakta 

olan gelişmiş ülkeler ise, ithal ettikler* petrol yada doğal 

gazı kendi ülkeleri içinde dağıtacak olan çeşitli uzunluklar¬ 

daki boru hatlarını kurmuşlardır. 

Gelişmiş ülkelerde, sanayi tesislerinin ülke içinde 

gihtikçe yayılması, petrol boru hatlarının, yine sanayinin 

ve bunun yanında ev ihtiyacının artmakta olması da doğal gaz 

boru hatlarının hızla çoğalmasına yol açmaktadır. 

Özellikle ABD, Kanada ve Rusya'da boru batlarıyla pet¬ 

rol ve doğal gaztaşımacılığı, avrupa ülkelerine oranla geliş¬ 

miş durumdadır. Bu olguya, anılan ülkelerdeki petrolve doğal 
(I)TÜMERTEKİN - Erol, a.g.e., s, 365-357. 
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gaz kaynaklarının bolluğu neden olmaktadır. 

Boru hattı ulaştırması alt yapısı, diğer ulaştırma sis¬ 

temlerinin alt yapılarına oranla, basit teknikleri gerektirme¬ 

si nedeniyle daha ucuza mal olmaktadır. Ayrıca boruhattı, yol 

ve nakliye araçlarının işlevlerinide üstlenmektedir. 

Boru hatlarındaki yatırımda en büyük payı borular oluş¬ 

turmaktadır. Toplam maliyetlerin %70-%75'i borulara, geri ka¬ 

lan %25-%30'u ise pompa istasyonlarına ve petrol tanklarına 

isabet etmektedir.(I). Toplam maliyetler ise boruların çapla¬ 

rına, davanıklıklarına, pompa istasyonlarının sayısına bağlı 

olarak değişmektedir. Bu maliyetler genellikle devletler tara¬ 

fından karşılanmaktadır. 

Araştırmalar, boruhattı ulaştırmasının diğer ulaştırma 

sistemleriyle rekabet edebileceğini göstermektedir.(2). Gelir¬ 

leri kok kömür gibi malların taşımacılığına bağlı bulunan 

tüm ulaştırma sistemlerinin varlıkları, bu yeni sistem tara¬ 

fından tehdit edilmektedir, 

115.- ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 

Yukarıda kısaca açıklamaya çalışılan sistemlerin dı¬ 

şında bir de su yollarından yararlanılarak yapılan taşımacılık 

türü bulunmaktadır, nehir göl ve kanallar üzerinden yapı¬ 

lan ulaşım hizmetlerine, uluslararası ulaştırma suyolları ta¬ 

şımacılığı adı verilmektedir. - 

(1) TÜMERTEKİN, Erol, a.g.e., s.367. 

(2) SALIN, Edgard, Die Entwicklung des Internationalen Verkehrs, 
1964, s. 53. 
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Suyolları ikiye ayrılmaktadır: 

- Doğal suyolları ( Nehirler, Göller ) , 

- Yapay suyolları ( Kanallar, kanalize edilmiş nehirler). 

Ozelteşebbüs finansmanının en yaygın olduğu ve en elve¬ 

rişli bulunduğu ulaşım sistemidir. Genellikle nehirler, göller 

ve kanallar şebekesi, büyük teknik ilerlemelere karşın, hala 

serbest ve küçük işçilikle çalışan, maliyeti ucuz olan, büyük 

çapta taşımayı sağlıyan sistemler halindedirler. 

'* Doğal yollar üzerinde, genellikle yük taşımacılığı ya¬ 

pılmakta ve bu işleri yapan küçük) işletmeler yanında büyük 

şirketlerde bulunmaktadır. Günümüzde göller üzerinden ulaşım 

en çok Kanada ve ABD4öe uygulama alanı bulmuştur. Bu iki ülke 

dışında Fransa, Almanya, İsviçre t Hollanda kanal nakliyeciliği 
sayesinde kıyılarını ülkenin iç sanayi sahalarına bağlıyabil- 

mişlerdir. Özellikle kömür, kereste, demir gibi hacımları ge¬ 

niş olan malların taşınmasında su yolları demir yollarına kar¬ 

şı rekabet edebilmektedir. Ayrıca bu taşımacılığın turizm amşş- 

lı bölümü, nehir ve göl taşımacılığında ustaca kullanılmakta 
dır. (I) 

Uluslar arası düzeydede yapay su yollarından faydala¬ 

nılmaktadır. Bunun en somut örnekleri, Süveyş, Panama kanalla- 

rıdırki bu kanallar açık deniz taşımacılığı yallarını oldukça 

kısaltmakta ve deniz ulaştırmasının daha ekonomik olabilmesi¬ 

ne yardım etmektedir. 

(I) PAMUKOĞLü- Salih Zeki,"Türk Deniz Taşımacılık Hizmetleri" 

Yeni İş Dünyası, Eylül 1982, s. 73. 
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2"ULUSLARARASI KARAYOLJ YÜK TAŞIMACILIĞI" VE TÜRKİYE 

Tezin bu ikinci kısmında, Uluslararası taşımacılık kav¬ 

ramından söz edilerek, ulaştırma sistemlerinin Dünya ticaretinin 

gelişmesi ile birlikte uluslararası düzeye ulaşması kısaca açıkla¬ 

nacak, daha sonra da tüm ulaştırma sistemleri yerine tez konu¬ 

sunun temelini teşkil eden uluslararasmda karayolları üzerin¬ 

den yapılan özellikle yük taşımacılığına değinilecektir. Burada 

son yıllardaki ihracat gelirleri üzerinde durularak, kara ulaş¬ 

tırmasının bu gelirimiz içindeki payı incelenecek, günümüze ka¬ 

dar geçen süre içinde TIR filomuzun geçirdiği evreler araştırı¬ 

larak, problemleri ve dar boğazları ele alınacaktır. 

20.- ULUSLARARASI TAŞIMACILIK 

Ulaştırma sistemleri, ulusal oldukları kadar uluslar¬ 

arası bir nitelikte taşımaktadır. 

Dünya ticaretinin yaklaşık bin yıllık bir geçmişi 

bulunmaktadır. Gelişme, açık depolama sahalarının şehir ve li-: 

manlarda oluşması, denizaşırı taşımaların başlaması ile hareket¬ 

lenmektedir. Amerika’nın 1492 yılında keşfedilmesinden sonra 

Dünya ticareti büyük boyutlara ulaşmış ve ülkeler karşılaştır¬ 

malı üstünlüğe sahip oldukları ürünlere yeni pazarlar arama 

gereğini duymuşlardır. 0 zamanların ticaret ağırlığını, Akdeniz 

den Atlantiğe yapılan deniz taşımaları çekmekteydi (I). Ulaş¬ 

tırma o denli gelişmiştirki, 15. yüzyıldaki taşımalar, günümüzde 

(I) PİR, Mehmet II., "Taşımacılık Sektörünün Dünü ve Bugünü" , 

Rapor Gazetesi, 19.10.1981, s.16. 



bulunan konşimento, depo makbuzu, taşıma seneti gibi kıymetli 

evrakı kullanmışlardır. 18.yy.* da artık sigorta işlemleri de 

yapılmaktadır. 

1802'de ilk buharlı lokomotif, 1807’de ise buharlı gemi 

devreye girmekte ve uluslararası ulaştırmada yeni bir çığır 

açılmaktadır. Artık limanlardan ülke içlerine yapılan taşıma¬ 

lar atlı arabalardan, demiryoluna kaymaktadır. Çok geçmeden 

deniz ulaştırmacılığında bir adım daha ileri gidilmiş ve büyük 

gemiler inşa edilerek, buhar gücüyle çalışan vinçler kullanı¬ 

larak, yükleme boşaltma işlemleri eskiye oranla daha kısa za¬ 

manda gerçekleştirilmeye başlamıştır. 

20. yüzyılın başlarında Zeplin*in bulunuşu ile hava 

ulaştırmasıyla taşımacılık artık hayal olmaktan çıkacaktır. 

İkinci diinva savaşından sonra dünya çapında devamlı 

hava ulaştırması sağlanmış, yolcu taşımacılığı yanında kargo 

denilen yük taşımacılığı da pahalı olmasına karşın büyük ilgi 

görmeye başlamıştır (I). 

Taşımacılık tarihindeki en son gelişme de 1950 yılından 

sonra karayolunda kendini göstermektedir. Özellikle yük taşıma¬ 

cılığında halen dünya üzerindeki 80.000.000 adet kamyonla kara¬ 

yolu ulaştırması diğer ulaştırma sistemlerine göre büyük bir 

patlama yapmıştır(2). 

Uluslararası karayolu taşımacılığının önemine paralel 

olarak, bir tür deniz taşımacılığı olan RO-RO taşımacılığıda 

güncellik kazanmaktadır. 

(1,2) PİR, Mehmet H., " Taşımacılık Sektörünün Dünü ve Bugünü*' 

Rapor Gazetesi, 19. 10. 1981, s. 16. 
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RO-RO taşımacılığı, tekerlekli taşımacılıktır. Sistemin 

özünde taşıtların yada tekerlekli taşıyıcıların gemiyle taşın¬ 

ması yatmaktadır. 1966 yılından teri hizmet gören RO-RO gemi¬ 

lerinin yükleri şunlardır?(I) 

- Şasili treylerler (Çekicili, Çekicisiz) , 

- Kamyon, araba, otobüs gibi tekerlekli yükler, 

- Forklift vb. ile yiiklenip-boşaltılan yükler, (Konteyner), 

- Eirimleştiriİmiş paletli yükler (kereste gibi), 

- Uz un ve geniş parça1ar. 

Böylece üreticinin bağında, tarlasında fabrikasında 

üretilen ürün, konteyner veya treylere konulmakta, oradan li¬ 

mana getirilerek gemiye (RO-RO) yüklenmektedir. 

RO-RO gemileri kısa ve orta menzilli taşımalar için 

ekonomik olmaktadır. Pu ulaştırma türü, özellikle Ortadoğu 

ülkelerinde olduğu gibi, yük akımının fazla, liman tesisleri¬ 

nin yetersiz olduğu bölgeler için ideal bir ulaştırma türüdür. 

RO-RO gemileri,kİasik taşımalara (kırkanbar) göre, taşıma 

maliyetlerinde %45, limanlarda beklemelerden dolayı ödenen 

zamlardan ?bI7.5 tasarruf sağlamaktadırlar (2). 

Ro-RO gemileri ayrıca yükleme ve boşaltma gibi liman 

hizmetlerinde de tasarruf sağlamaktadır. 

Uluslararası taşımacılıkta yukarıda belirtildiği gibi 

tüm ulaştırma sistemlerinden mümkün olan düzeyde yararlanılmasına 

(1) AKTENy Necmettin,RO-RO Taşımacılığı, İstanbul Ticaret Oda¬ 

sı Yayını, Şubat 1982, s. 10. 

(2) Bkz. RO-RO: Vital Link in the Trasport Chain, Hac Gregor 

News No: 75 March 1976, s.2. 
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karşın, dünya ticaretinin yaklaşık %944ü deniz yolu, %I'i hava 

ylu, %5'i ise demiryolu ile gerçekloştiriİmektedir. 

Tezin konusu karayolu yük taşımacılığı ve bu yoldan el¬ 

de edilen gelirlerin milli gelirimiz üzerindeki etkileri oldu¬ 

ğu için , çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde diğer taşıma¬ 

cılık sistemlerine değinilmeyecektir. 

21.- ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 

Uluslararası karayolu taşımacılığı, kısaca " insan ve 

eşyanın bir yerden diğer bir yere hareket etmesi” (I) olarak 

tanımlanan ulaştırma tanımından hareketle, şu şekilde ifade 

edilebilmektedir."Uluslararası karayolu taşımacılığı, uluslar¬ 

arası ticarete konu olan insan ve eşyaların, karayolları ara¬ 

cılığı ile uluslararasmda yer değiştirmesidir." 

Bir hizmet üreticisi olan karayolu taşımacılık sektörü, 

diğer taşıma sistemlerinde de olduğu gibi, insan ve eşyanın 

amaca uygun olarak ver değiştirmesini sağlamaktadır. 

210.- ULUSLARARASI KARAYOLU YOLCU (İNSAN ) TAŞIMACILIĞI ... 

Bu kavram insan unsurunun, karayolu üzerinden uluslar- 

arasında ticari ve turistik amaçla, yer değiştirmesini ifade 

etmektedir. 

Çok sayıda turizm işletmeleri yardımıyla gerçekleştiri¬ 

lebilen bu taşımacılık türü, konumuz çerçevesi dışında kaldığın¬ 
dan, burada ayrıntılarına girilmeyecektir. 

(I) BARDA, Süleyman, a,gee. s. 20 
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211 o- ULUSLARARASI KARAYOLU YÜK (EŞYA) TAŞIMACILIĞI 

Bu taşımacılık, türü, uluslararasında karayoluyla yük 

taşımasını ifade eden, Batı Avrupa ülkelerinin 15 Ocak 1959 

tarihinde Cenevre'de imzalıyarak, 7 Ocak I960 tarihinde yü¬ 

rürlüğe koydukları TIR ( Transport International Routier ) 

sözleşmesi gereğince yapılmakta olan taşımacılık türüdür. 

Yukarıda da belirtildiği gibi 1950 li yıllarda giderek 

önem kazanmış olan bu taşımacılık türünün gelişmesine neden 

olan öğeler nelerdir? 

Bu öğeleri kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Yaş sebze ve meyva, balık gibi çabuk bozulabilen 

ürünler- için zaman çok büyük anlam taşımaktadır. Bu ürünlerin 

(gıda maddeleri) ekonomik değerlerini kaybetmemeleri için müm¬ 

kün olan en kısa sürede, gideceği pazara ulaştırılmaları ge¬ 

rekmektedir . 

İhracatın, özellikle günümüzün gelişmekte olan ekonomi¬ 

lerinin en önemli gelir kaynağı olduğu göz önüne alınırsa, 

pazar kaybetmemek için, maliyetler ne kadar yüksek olursa ol¬ 

sun, bu gibi ürünlerin taşınmasında- karayolu tercih edilmekte¬ 

dir . 

- Sanayi ürünlerinden bazılarıda, özellikle küçük parça¬ 

lar halinde ve fazla hırpalanmadan süratle kullanıcıya ulaştı¬ 

rılmak zorundadırlar o Örneğini hassas cihazlar, makinalar vb. 

Ulaşım sistemleri arasında, taşman yükler üzerinde en az iş¬ 

lem yapılanı TIR taşımacılığıdır. Çünkü, treyler denilen araç¬ 

lar, taşıyacakları yükleri üretim yerinden almakta ve hiç bek¬ 

leme yapmaksızın(zorunlu olanlar dışında) teslim edilecek 

yere taşımaktadırlar. Yani kapıdan kapıya taşıma söz konusu 
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olmaktadır. Deniz, demir ve hava yolları taşımacılığında ol¬ 

duğu ğibi, belirli noktalara bağlı kalınması zorunluluğu yok¬ 

tur . 

- Uluslararası karayolu taşımacılığı ihracatçıyı, ma¬ 

lını hazırlayabildiği anda sevkedebilme olanağına kavuştur¬ 

makta (I), küçük partiler halinde mal göndermeler için araç 

bekleme sorununu ortadan kaldırmaktadır.Deniz ve demiryolları 

taşımacılığında olduğu gibi günlerce gemi veya trenin yükle¬ 

me yapması beklenmemekte, zaman kaybına fırsat verilmemektedir. 

İhracatçıya yararı yanında, ithalatçıyı ihtiyacı olan 

maddeleri kısım kısım ve küçük partiler halinde getirebilme 

imkanına kavuşarak büyük finansman güçlüklerinden kurtarmak¬ 

tadır . (2) 

- Uluslararası karayolu taşımacılığının diğer bir 

avantajıda, karayolu dışındaki ulaştırma sistemlerine göre, 

iklim şartlarından daha az etkilenmesidir. Örneğin; sis, yağ¬ 

mur, fırtına, deniz ve.hava ulaşımını durdurma derecesinde 

etkilese bile, karayolu ulaştırmasını ancak yavaşlatmaktadır. 

İşte bu belirtilen nedenlerle TIR sistemiyle taşımacı¬ 

lık önem kazanmıştır ve kazanmaya devam etmektedir. 

22.- TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI 

Batı Avrupa ülkeleri tarafından imzalanan 7 Ocak I960 

tarihinden itibaren yürürlüğe giren TIR (Transport Internati¬ 

onal rout.ier) sözleşmesi Türkiye tarafından 22 Aralık 1965 

(1,2) DBYKP Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 97 
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tarihinde kabül edilerek, 24 Mayıs 1966 tarihinden itibaren 

yürürlüğe konulmuştur (I). Eu TIR sözleşmesi ( 6/7051 sayılı 

Bakanlar Kurulunun kararı olarak 8.10. 1966 tarih ve I242I 

sayılı resmi gazetede yayınlanan 1959 TIR sözleşmesi ) 1975 

yılında günün koşullarına göre revize edilmiştir. Revize e- 

dilen TIR sözleşmesiyle; 

- TIR deyimi, 

- Taşıt Kombinasyonları, 

- Konteyner, 

- Ağır ve havaleli eşya tanımı, 

- Kefil Kuruluş tanımı tariflenmiştir (2) . 

1970'li yıllardan başlıyarak Türk uluslararası kara 

yolu taşımacılığı hızla gelişme kaydetmektedir. 1970’li yıl0* 

lara gelininceve kadar geçen süre içerisinde parmakla sayıla¬ 

bilecek kadar az işletme, ki bugün ancak birkaç tanesi faali¬ 

yetini devam ettirmektedir, taşımacılık işlevlerini sadece 

birkaç yüz araç ile gerçekleştirmekteydiler. 

Özellikle, 1969 yılında Dünya bankası kanalıyla Türki¬ 

ye, treyler ithaline başlamış ve frigorifik araçların ithali¬ 

ne izin verilerek, 1975 yılma kadar gelinmiştir. Yıllık Pro¬ 

gram Kararname'lerinin eki Genel Teşvik Tablolarında 1974, 

1975 ve 1976 yılları içindede Hizmet Ulaştırma Sektörü baş¬ 

lını altında ” En az 10 birimlik filolar halinde frigorifik 

(1) UNAL, H. ,"TIR Sözleşmesi ve Türkiye’deki Uygulamaları", 

Milletlerarası Karayolu Taşımacılığı ve Türkiye, İktisadi 

Araştırmalar Vakfı (İAV), İstanbul 1976 içinde, s. 91. 

TIR Sözleşmesi, Gümrük ve Teke] Bakanlığı, Ankara I971, s.9. 

(2) H. AVNİ, Sağesen. Karayoluyla Uluslararası Taşımacılık 

Ankara, 1983, s. 299c 
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frigorifik treyler ve çekiciler yatırımı." şeklinde yer almış 

ve bu yatırımlara; 

- Gümrük Muafiyeti, 

- Gümrük Taksitlendirmesi, 

- Yatırım İndirimi , 

- Orta Vadeli Kredi, 

- Faiz Farkı İadesi teşviklerinden yararlanma hakkı 

tanınmıştır, bu uygulama 1978 yılına kadar devam etmiş ancak 

T978 yılı Program Kararnamesi eki Genel Teşvik Tablosundan 

çıkarılmıştır.(I) 

Kısaca özetlersek; 

- 1976 yılı sonuna kadar, Yurdumuzun dayanıksız gıda 

maddelerinin ihracatında hizmet vasıtası olarak kullanılacak 

araçlar, Frigorifik (soğutmalı) taşıt olmak kaydıyla, %I00 

Gümrük Muafiyeti ve diğer bütün teşviklerden istifade ettiril¬ 

miştir . 

- Mevcut filo kapasitesi ve daha önce teşviklerle sağ¬ 

lanan filo kapasitesiyle geçmişte tasarlanan Türk İhraç Ma¬ 

mullerinin taşınması talebini karşılayacağı varsayılarak, 

%I00 Gümrük Muafiyet Ve dolayısıyla Frigorifik olma şartı 

kaldırılmış, 5 yıl Gümrük Taksitlendirmesi getirilerek bu ha¬ 

liyle teşvike devam olunmuştur. T977 yılında sözkonusu yatı¬ 

rıma bir entegrasyon getirilmiş ve Soğuk hava Deposu ile pa¬ 

ketleme- Sarım evi dahil edilerek ithal olunacak "Frigorifik 

Taşıtlar" için /oIOO Gümrük Muafiyeti uygulanmaya başlanmış, 

(I) 30o II. 1977 tarih ve I6I25 sayı Mükerrer Resmi Gazete 
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yinef 1977 yılındaki Genel Teşvik Tablosuna, Orta ve Uzun Va¬ 

deli Krediler için %6 nisbetinde Faiz Farkı İadesi Teşviki 

ilave edilmiştir o 

1978 yılı için, ikinci defa Genel Teşvik Tablosu 

yayınlanmış, budefa "sadece taşıtlar ithali" yatırımından 

Orta Vadeli Kredi teşviki kaldırılmış, entegre (soğuk zincir) 

yatırım teşvikleri bir önceki yılda olduğu gibi aynen öngörül¬ 

müştür . 

1975- 1980 yılları arasında Türk uluslararası karayolu 

taşımacılığı sektörü bir duraklama dönemi geçirmiştir. 1981 

yılından itibaren bu yıla ait Program Kararnamesi eki Genel 

Teşvik Tablosu içinde yer almaya başlamıştır. (I) 1982 ve 

1983 yılları Genel Teşvik Tabloları içerisindede devam ede- 

gelmiştir.(2) 

T975- I960 yılları arasındaki duraklama sürecinde ya¬ 

bancı ülkeler, özellikle Bulgaristan, Avusturya, Hollanda 

bu iş kolunda atılımlar yapmışlar ve araç sayılarını büyük 

oranlarda artırarak, Türkiye* nin Avrupa pazarlarındaki pa¬ 

yının belirli ölçüde düşmesine neden olmuşlardır. 

1981 yılındaki Teşvik Tedbirleri ile çekici ve 

frigo rifik araç ithaline devam edilmekte, ayrıca yerli mon¬ 

taj çekiciler ile kamyonlar da ( Ulaştırma Bakanlığından izin 

almış olan) uluslararası taşıma faaliyetlerinde bulunmakta¬ 

dırlar . 

Resmi Gazete, 19.12.1982 tarih ve 17897 Mükerrer sayılı 

(2) Resmi Gazete, 19 Mart 1982 tarih ve 17638 s.53. 



Türkiye’de 1975 yılından günümüze kadar yurtiçi Trey¬ 

ler çekicisi üretimi şu şekildedir (I): 

YILLAR ADET/YIL 

1975 397 

1976 729 

1977 925 

1978 624 

1979 434 

1980 266 

1981 573 

1982 740 

Genel Toplam 4689 

Yük taşıtlar ı ürün sınıflarının toplam yük Laşıkli 

içindeki or anları i se söyledir (2): 

YILLAR ORTA KAMYON BÜYÜK KAMYON TE EYLER CEKİCİ Dİ YEKLER. 

1975 

o/ 
/O 

33.2 

O/ 
/O 

3.8 T "> 
j- • 

O/ 
/O 

61.8 

1976 38.7 2.5 1.3 57.0 

1977 43.8 2.0 2.7 51 .5 

T978 48.0 5.8 3.1 42.1 

1979 41 .8 4.1 1.9 52.2 

1980 36.7 2.7 I .7 58.9 

1981 45.0 5.9 3.2 45 „ 9 

1982 44.0 8.4 4.5 43 d 

(l-2)V0Plan Dönemine Qirerken Ticari Yük ve Yolcu Taşıtları 

Tahminleri, Nisan 1983 s.8ı Yayını. 
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220- ULUSLARARASI TAŞIMA YAPAN ULUSAL FİLOMUZUN 

YAPISAL DURUMU 

1982 yılı sonu itibarıyla uluslararası taşıma yapan 

( C-2 yetki belgesine sahip ) kurulu firma adeti 682'dir. 

Bu filonun kuruluşu şeyledirî 

- Çekici sayısı 5009 

- Yarı römork sayısı 5240 

- Kamyon sayısı 1266 

TOPLAM II.515 araç 

- Toplam kapasite 123.999 ton 

Yukarıda belirtilen yarı römorkun 1252 adeti ise Frigo¬ 

rifik araçtır. Bu frigorifik araçların kapasite toplamı ise 24.985 

tonu bulmaktadır. 

22 Nisan 1982*de yürürlüğe giren "KARA YOLUYLA YOLCU VE 

EŞYA TAŞIMALARI HARKINDAKİ YÖNETMELİK" 200 ton kapasite mecburiyeti¬ 

ni getirirken "C Kartı"nı kaldırmış bunun yerine "Sözleşmeli Araç" 

kullanılmasını zorunlu kılmıştır. 

Bu nedenlerle yukarıda sözünü ettiğimiz yönetmelik ge¬ 

reği, daha önce kiralık olarak kullanılan ve bugün de firmalara 

sözleşmelerle bağlanan ve uluslararası taşımalarda kullanılan araç 

sayısı şöyledirs 

- çekici sayısı 3.236 

- Yarı römork sayısı 3.271 

- Kamyon sayısı 15.000 

TOPLAM 

Toplam Kapasite 

21.507 araç 

503.603 ton 
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Sonuç olarak 1982 yılı sonu itibarıyla taşıma yapan 

milli filomuzu şu şekilde özetliyebiliriz: 

- Çekici sayısı 8.245 

- Yarı römork sayısı 8.511 

- Kamyon sayısı 16.911 

TOPLAM 33.667 araç 

Toplam kapasite 627. 607 ton (I). 

Milli filomuzun oluşmasında teşvik tedbirlerinin geniş 

katkısının olduğunu dah.a önceki paragraflarda belirtmiştik. Bu kat

kının ne oranlarda olduğunu sayısal olarak şöyle ortaya kovabiliriz: 

( Teşvik Belgesi aldıktan sonra Muafiyet Belgesi alarak gerçekle

şen yatırımlar konu alınacaktır.) 

1981,1982 ve 1983 YILLARINDA GERÇEKLEŞEN TEŞVİKLİ 
TIR YATIRIMLARI 

YATIRIM TIR ADEDİ ÇEKİLEN TIR ADEDİ TOPLAM FOB 

YILI ADETİ ÇEKİCİ TREYLER ÇEKİCİ FRİGORİFİK TENTE (?) 

1981 58 975 149 764 93 47.235. 313.-

1982 153 1879 929 1549 183 _ 93.138. 504.-

1983 55 629 175 483 80 32.584. 787.- (X) 

TOPLAM 266 3483 1253 2796 361 172.958. 604.- (II 

(I)UND, ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ, 1982-1983 Faaliyet Raporu,S.3,5. 
(X)1983-yılı verileri ilk sekiz aya ait verilerdir. 

'('II)DPT, Teşvik Uygulama Başkanlicğı arşivlerinden elde edilen verilere göre 
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Yukarıda belirtilen sayılar .firmaların Teşvik belgesi 

aldıktan sonra bu belgelere istinaden alınan uygulama belgelerin¬ 

den olan Muafiyet Belgelerinde yer alan Çekici ve Treyler miktar¬ 

larını göstermekte olup, yine aynı tabloda gümrükleme işlemleri 

bitirilerek üretime katılanlarıda ayrıca görme imkanı vermektedir. 

1978 yılı sonu itibarıyla yerli imalat ve ithalat yoluy¬ 

la temin edilen toplam TIR filomuz 4278.:-adet cir. Oysa 1930 yılında 

TIR yatırımlarının (Şenel Teşvik Tablolarında yer almaya başlamasıy¬ 

la birlikte 1983 yılı ilk sekiz ayı dahil olmak üzere üç yıl için¬ 

de toplam filomuza yakın bir oranda ( °'8I oranında ) toplam 

3483 TIR Çekicisinin filomuza katılması sağlanmıştır. Gerçekleşen 

bu TIR yatırımları için toplam 172.958.604.-# Dolar döviz çıkı¬ 

şı hesaplanmıştır. Merkez Bankası verilerine göre ise T981 yılı 

içerisinde Çekici ve Treyler alımları için 800 projeye 2.6 mil¬ 

yar liralık, 1932 yılının eylül ayı sonuna kadar I27Ö projeye ise 

4.5 milyar liralık orta ve uzun vadeli reeskont uygunluğu çeşit¬ 

li aracı bankalara verilmiştir. 

I981 ve 1982 YILLARINDA MERKEZ BANKASINCA 

ÇEKİCİ VE TREYLER ALIMI İÇİN VERİLEN ORTA 

VADELİ REESKONT UYGUNLUKLARI 

1981 YILI 

ADET 

800 

MİKTAR(Bin TL.) 

2.618.441 

1982 YILI 1270 4.464.705 (X) 

TOPLAM 2070 7.083.146 

(X) 1932 yılı ilk dokuz aylık verilerine göre 
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Özetle diyebilirizki aralık 1980 yılından eylül 1982 

yıl sonuna kadar toplanı 2070 TIR çekicisi ve Treyler yatırımı pro¬ 

jesi için Merkez Bankasından toplam 7.083.146.000.-TL Orta ve 

Uzun Vadeli çeşitli aracı■bankalara reeskont uygunluğu verilmiş, 

böylece Balkanlarda yepyeni , genç ve dinamik bir TIR filosu ger¬ 

çekleştirilmiştir. Ancak burada vurgulanmadan geçilmemesi gerekecek 

bir noktada şu olmalıdır; tablolardada sergilendiği üzere filomuz 

daha ziyade tek yönlü kuru yük taşımacılığına yönelik oluşmuş , 

bunda en önemli etkende frigorifik vagonlara Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığımızca içte yerli sanayinin korunması amacıyla taleplerin 

ancak %50’si kadar döviz tahsisi vermesinden kaynaklanmıştır. Bu 

durum 1978 yılında yaş sebze ve meyve taşımacılığı anında düşülen 

dar boğazın yeniden doğmasına 1983 yılında neden olmuştur. Filomuz 

bu nedenlede çok yönlü yük taşımacılığında esnek olabilme key¬ 

fiyetini kazanamamıştır. 

Tablolarda özellikle son üç yılda görülen sayısal artış, 

sadece sektörel kârlılıktan veya devletin teşviklerinden kaynaklan-, 

mamakta, uluslararası ticaretin gelişmesinden de etkileninektedir. 

karayolları taşımacılığının özellikle Türkiye’de giderek 

kendini kabul ettirir nitelikte iş görmüş olması ve ihracatın kara¬ 

yollarından taşınması zorunluluğu da bu artışı etkilemiştir (I). 

221- 1972 YILINDAN GÜNÜMÜZE KADAR TIR FİLOMUZA EKLE¬ 

NEN KAPASİTELERE TEORİK BİR YAKLAŞIM 

Burada 1972 yılından itibaren yerli üretimle birlikte 

ithal edilen TIR çekicilerinin kümülatif toplamları alınarak %5 

trafik dışı kalma marjı bırakılarak filomuzun transit taşıma 

(I) EKİNCİ, Hayri, "Karayolları Taşımacılığı ve Türkiye». • nin 
Durumu", Düşünenlerin formu, Milliyet Gazetesi, 20.1. 1976, 
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dışında toplara taşıraa kapasitesine teorik olarak yaklaşılmaya ça¬ 

lışılacaktır. 

KÜMÜLATİF %5 trafik KÜMÜLATİF 

YILLAR YERLİ İTHAL. TOPLAM DIŞI KAL. AN 

1972 439 22 417 

1973 148 250 815 41 774 

1974 173 130 I .077 54 I .023 

1975 397 412 I .832 92 T .740 

1976 729 24 2 .493 125 2.363 

1977 926 31 3.325 166 3.159 

1978 624 10 3.793 190 3.603 

1979 434 
__ 

4.037 202 3.8 35 

1980 266 4 .101 205 3 .896 

1981 573 764 5.233 262 4.971 

1982 740 I .549 7.250 363 6.897 

I 98 3 680 43 3 8.060 403 7.657 (X) 

Türkiye'deki İstatistiki bilgi organizasyonunun zayıf¬ 

lığı nedeniyle bazı kuruluş ve yayın organlarının bulduğu sayılar 

birbirinden farklılıklar arz etmesine rağmen yukarıda elde edilen 

sayı diğer organlarca verilen miktarlarla uyum göstermektedir. 

Bir taşıtın taşıma kapasitesi ortalama 20 ton civarında¬ 

dır. Bir TIR aracı ortalama ayda. 1.5 çıkıştan yılda 18 sefer yapa¬ 

bilire gücüne sahiptir. Puna göre; 

7657 X 20 ton _ 153.140 ton 

153.140 ton X 18 Çıkış - 2o756.520 ton 

(X) 1983 Yılı verileri ilk sekiz aya ait verilerdir. 
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Elde ettiğimiz sonuca göre, mevcut TIR filomuz tran¬ 

sit taşımalar dışında 1977 yılına göre 1983 yılı itibarıyla TIR 

çekicisi olarak %242 artışla 3.159 dan 7.657 adete »tonaj itibarıy¬ 

la %22I artışla 1.244.880 tondan 2.756.520 tona ulaşmıştır. 

222- ULUSLARARASI KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞININ TÜRK 
EKONOMİSİNDEKİ YERİ 

Türk uluslararası karayolu taşımacılığının, özellikle 

ihracatın artması ile, Türk ekonomisi içindeki yeri giderek belir¬ 

ginleşmektedir. 

Önemli bir döviz kaynağı olan bu hizmet sektörünün ana 

amacı} Türkiye'nin coğrafi konumu da alındığında, ithalat ve ihra¬ 

catın tamamen Türk taşıyıcılar tarafından gerçekleştirilmesi, Av¬ 

rupa ile Asya arasında ( Batı ülkeleri-Ortadoğu Ülkeleri ) bir u- 

laştırma köprüsü kurarak, bu hizmetlerin başka ülkelere kaptırıl- 

mamasıdır. 

Ortadoğu ülkeleri artan petrol gelirleri ile ihtiyaç 

duydukları tüm malları ithal yoluyla karşılamaktadırlar. 0 halde 

Türkiye Ortadoğunun bu taleplerinden yararlanmak zorundadır. 

Birincisi bu ülkelere ihracat yapmak, İkincisi, başka pazarlar¬ 

dan alman malların transit taşımacılığını yapmaktır. 

Bilindiği gibi Türkiye’de uluslararası karayolu taşıma¬ 

cılığı 4hat üzerinden gerçekleştir!lmektedir<(I) 

(I) TURHAN, Doğan, Nakliye Sektöründe Aranan Dzkaynak Limiti Düşü¬ 

rülmeli", Rapor Gazetesi, I9.I0.I98I. s.2. 
Turhan ayrıca Kombina Taşımacılığı da ekliyerek bu hatların sayı¬ 

sını 5'e çıkarmaktadır. 
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Türkiye ile batı ülkeleri arasında ihraç ve ithal 

mallarının taşınması, 

Türkiye*n|n ihraç mallarının Ortadoğu ülkelerine ta¬ 

şınması , 

Türkiye demir ve denizyolu limanlarına gelen malla¬ 

rın Ortadoğu ülkelerine transit taşınması, 

Avrupa ülkelerinden Ortadoğu ülkelerine transit mal 

taşınması. 

Türkiye'nin, tüm uluslararası taşımacılık kapasitesini 

kullandığı takdirde 1981 yılında elde edebileceği döviz geliri in¬ 

celendiğinde yaklaşık şu değerler ortaya çıkmaktadır. (I) 

- Avrupa ülkelerine ithal-ihraç malı 

taşınmasından 200 Milyon £ 

- Ortadoğu ülkelerine ihraç malı 

taşınmasından 200 Milyon S 

- Türk limanlarına gelen malların , 

Ortadoğu ülkelerine transit 

taşınmasından 500 Milyon 2 

- Avrupa ülkelerinden Ortadoğu ül¬ 

kelerine transit mal taşımacılığından 100 Milyon 2 

Toplam Imilyar lık döviz geliri, döviz dar boğazı 

içinde olan Türkiye ekonomisi açısından hiçte küçümsenecek bir tu¬ 

tar değildir. 

(I) SELAMOGLU, M.Emin, "Uluslararası Taşımacılık Sektörü ve Geliş¬ 

tirilmesi", Rapor Gazetesi, 19.10.1981,s.2. 
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Diğer bir döviz kaynağı olan turizmden elde edilen net 

döviz gelirlerine bakıldığında, gerçek daha açık olarak gözler önü¬ 

ne serilmektedir. 

YILLAR TURİZM GELİRLERİ (NET) 

1978 145 Milyon % 

1979 136 Milyon % 

1980 212 Milyon 0 

I931 277 Milyon % 

Kaynak : İktisadi Rapor 1982, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz 

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Ankara 

1932, s. 204. 

Türkiye gittikçe artan bîr ihracat potansiyeline sa¬ 

hiptir. Gelişmekte olan ülkelerden olduğu için de ithal girdile¬ 

rine büyük oranda ihtiyacı vardır. 

Türk dış ticaretinde ulaştırma sistemlerinin payları 

aşağıdaki gibidir. 

Ulaştırma Sistemlerinin Türk Dış ticaretindeki payları(taşman Kg) 
İTHALAT 

YILLAR DEMİRYOLU DENİZYOLU KARAYOLU HAVAYOLU 

1976 %I %91 C, 'O %0.2 

1977 %I %9Q /ol %0.I 

1978 %2 %97 %ı %0.I 

1979 %2 %95 %3 %0.2 

1980 %I %94 %5 o • H 

Kaynak: Başbakanlık D.İ•E; (Devlet İstatistik Enstitüsü), 1980. 
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İHRACAT 

YILLAR DEMİRYOLU DENİZYOLU KARAYOLU HAVAYOLU 

1976 %4 %80 YI5 %0.2 

1977 %9 Y32 % 9 *0.3 

1978 %6 %16 %18 *0.1 

1979 %3 %76 %2I %0.2 

1930 °'2 %72 /o26 *0.2 

Kaynak: Başbakanlık D.İ.E. (Devlet İstatistik Enstitüsü ), 1980 

Tablo incelendiğinde tüm dış ticaret hacmi içinde ka¬ 

rayolunun payı ilk bakışta az gibi görülebilir. Ancak ortadoğu 

ülkelerine ve Avrupa ülkelerine yapılan gıda maddeleri ihracının 

yaklaşık *80-90'ı karayolu ile yapılmaktadır. 

Türkiye, Avrupa ve İskandinav ülke pazarlarlarına ö- 

zellikle hızla ulaştırılması gereken gıda maddeleri ihraç etmek¬ 

tedir. Dunlar içinde İstakoz, salyangoz, kurbağa bacağı, tatlısu 

vedeniz balıkları, yaş meyve ve sebze, ilaç, dondurulmuş meyve 

gibi gıda maddeleri bulunmaktadır. 

13u tür maddelerin taşınması, yılın altı ayında yoğun 

bir şekîİde yapılmakta (Temmuz-Aralık), Ocak-Haziran ayları ara¬ 

sında ise kapasite ortalama %40 dolaylarına düşmektedir. 

Yukarıda sayılan ihraç ürünleri, taşımada özen gerek¬ 

tirmektedir. Bu gereklilik, ürünlerin ekonomik değerlerini kısa 

bir süre sonra yitirmelerinden yani bozulabilmelerinden doğmak¬ 

tadır. Bunedenle butür gıda maddelerinin pazarlara ulaştırılma¬ 

sında deniz ve demiryolu yerine karayolu tercih edilmektedir. 

Çünkü karayolu taşımacılığı ile süratli, aktarmasız ve en kısa 
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zamanda pazara ulaşılabilmektedir. 

■p. Karayolu taşımacılığının, denizyolu taşımacılığına 

oranla daha pahalı olduğu ortadadır. Yapılan hesaplamalar göster- 

mektedirki, bir yükün deniz yoluyla bir kilometre yada bir mil 

taşınması 0.8 birime mal olurken, karayoluyla taşımada bu mali¬ 

yet 3.8 birime yükselmektedir (I). 

Ne varki, ekonomik değeri yüksek, seri bir ulaşım sa¬ 

tın almak isteyen mal için, kara yolu taşımacılığı önemli bir se¬ 

çenek olmaktadır. 

Yapılan taşımacılıktan elde edilen gelirler içerisin¬ 

de ilk sırayı, Ortadoğu ülkelerine yapılan transit taşımacılık 

almaktadır. Bu olgunun nedeni, Yılın 12 ayı boyunca transit taşı¬ 

macılığın devam edebilmesidir. 

Türkiyenin belli başlı ihraç ürünleri, bilindiği gibi 

belirli mevsimlerde Türk işletmeleri tarafından dış pazarlara 

sevkedilmekte, ithal ürünlerinin taşınması ise genellikle yaban¬ 

cı işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. İhraç ürünleri-; 
nin sevkiyatmın azaldığı zamanlarda naki1 araçlarının hareketi 

yavaşlamakta ve ithal mallarının ülkeye taşınmasında yabancı iş¬ 

letmeler buişlevi yerine getirmektedirler. Bu işletmelere ödenen 

navlun bedelleri, 1981 yılının ilk 9 ayında 72 milyon fi dır(2). 

(1) AKTEN, Necmettin, "İhracat-Nakliye İlişkileri ve Nakliyeci¬ 

lerin sorunları" Açık oturum, Rapor Gazetesi, I9.10.1981,s.100 

(2) ULJSOY, Saffet, "9 Ayda Nakliye İçin Yabancılara Ödenen Dö¬ 

viz 72 Milyon Doları Buluyor", Rapor Gazetesi, I9.10.I98I,s.4. 
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Türkiyenin coğrafi konumundan faydalanıp transit taşı¬ 

macılık gelirlerini artırması gerekmektedir. Buda kuvvetli bir 

treyler filosuna sahip olmakla mümkündür. İhtiyaç duyulan araç 

tipi frigorifik araçlar ve çekicilerdir. Özellikle frigorifik 

araçların sayısının artırılması, gıda ürünlerinin ihracı için 

zorunluluk yaratmaktadır. Halen mevcut frigorifik araç sayısı 

1000'dir (I). Bunlardan 350-400 adeti transit taşımacılıkta kul¬ 

lanılmaktadır. Avrupa ülkelerine ihraç ürünleri taşıyan frigori¬ 

fik araç adeti ise 550-500*dür. Bu sayı, yoğun ihraç mevsimlerin¬ 

de yeterli olmamakta, maalesef yabancı işletme araçlarının devre¬ 

ye girmesine izin verilmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Ortadoğu ülkelerine limanlarımızdan yapılan transit 

taşımada, Ulaştırma Bakanlığı*nm verdiği, C yetki belgesine sa¬ 

hip 30.000 adet kamyon .faaliyet göstermekte ve bu sayı yeterli 

olarak kabül edilmektedir (2). 

Türkiyenin çıkarları açısından İhtiyaç duyulan araçla¬ 
rın sağlanabilmesi amacıyla »Hükümet Program kararnamelerine ek 

Genel Teşvik Tablolarına Çekici ve Frigorifik araçlarıda ilave 

ederek teşvikini sağlamıştır. 

Bu Teşviklerden yararlanarak nekadar Çekici ve Frigori¬ 

fik araç getirildiği daha önce belirtilmişti. 

(1) UND'nin 1982 tahmini. 

(2) GÜRKAN, Taner, "İhracat-Nakliye İlişkileri ve Nakliyecilerin 

Sorunları" Açık oturumu, Rapor Gazetesi, I9.I0.I98T, s.8. 

UND’nin 1982 tahmini 60.000 adettir. 



- 45 -

223.- TÜRK İHRAÇ VE İTHAL ÜRÜNLERİ 

Yurdumuz genelde bir tarım ülkesidir. 1970 yılından 

günümüze doğru yıllar itibarıyla ihracatımızı oluşturan ana ka¬ 

lemlerinin tarım ürünleri olduğunu görürüz. Tarım- Sanayi mamulle¬ 

ri arasındaki miktar ve değer olarak farkın özellikle son üç 

yılda sanayi mamülleri yönünde hız la kapanmaktadır• 

İthalat ve İhracatımız 1970 yılından günümüze kadar 

şu değerlere ulaşmıştır;(I) 

İHRACAT İTHALAT 

YI T, L AR (Milyon 0) (Milyon 0) 

1970 588.476 947.605 

I 971 676.602 I.170.341 

1972 884.969 I.562.554 

1973 I .317.082 2.086.215 

1974 I.532.182 3.777.559 

1975 I.401.075 4.738.558 

1976 I.960.214 5.128.547 

1977 I.753.025 5.796.277 

1978 2.288„I63 4.599.024 

1979 2 .261 .195 5.069.431 

1980 2.910.122 7.909.364 

I 981 4.702.934 8.933.374 

1982 5 .745.973 3 .734 .415 

(I)T'icaret Bakanlığı verilerine göre 
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Yıllar itibariyle gerçekleşen ihracat değerleri ile 

programlanan ihracat değerleri arasındaki oranlar ise şöyledirj(l) 

PROGRAMLANAN GERÇEKLEŞME PROGRAMI, ANAN GERÇEI- 

YILLAR İHRACAT ORANI İTHALAT % ORANI 

1970 500.000 98 .1 880.000 107.7 

I 971 640.000 105 .7 I.045.000 112 .0 

1972 690.000 128.3 I.300.000 120.2 

1973 900.000 146.3 I.650.000 126.4 

1974 1.400.000 109.4 2.550.000 148 .1 

1975 2 .000,000 70.1 4.000.000 118 .5 

1975 2 .100.000 93.3 5.900.000 102 .6 

1977 2.500.000 70.1 5.800.000 99.9 

1978 2 .550.000 39.7 5.000.000 92 .0 

1979 2.750.000 32.2 5.000.000 - I0I.4 

1980 3.500.000 83.1 7.000.000 II 3.0 

ı98I 3.500.000 I 34 .4 9.000.000 99.3 

1982 5.850.000 98.2 10.000.000 81 .3 

1971 yılından 1975 yılma kadar ihracat gerçekleşme¬ 

leri program hedeflerinin üzerinde seyretmiştir. 1978 yılı hariç 

I931yılma kadar program hedeflerine ulaşılamamış ancak alman 
köklü ekonomik kararlarla (24 Ocak ve sonrasında alman ekono¬ 

mik kararlar) son üç yılda ihracatta büyük sıçramalar sağlanmış¬ 

tır. 

(I) Ticaret Bakanlığı? Dış Ticaret Genel Müdürlüğü verileri. 
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BİR EVVELKİ YILLA İHRACAT GERÇEKLEŞMELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI:(I) 

YIL İHRACAT YIL IHRACAT FARK FARK74 

1978 2.288.163 1979 2.261 .195 -26.93 -1.2 

1979 2.261.195 1930 2.910.122 64.8 .927 28 .7 

1980 2.910.122 1931 4.702.934 I.792.812 61 .6 

I 931 4.702.934 1982 5.745.973 I.043.039 22 .2 

Yukarıda yer alan tablonun incelenmesi halinde görü¬ 

leceği üzere 1978 yılı ihracat değeri 1979yıİma göre yüksek 

olarak gerçekleşmiştir. 1980 yılında %28.7 bir artış sağlana¬ 

rak 048.927.000. -# Dolar'a ulaşılmıştır. 1932 yılı 

ihracat değeri 5.745,973.000.-# olup 7081 yılı ihracat değeri 

olan 4.702.934.000.-# dolardan 1.043.039.-# dolar daha fazla¬ 

dır. Bu artış bir önceki yıla göre 7-22.2 daha yüksektir. 

Son üc yıl içinde ihracat gelirlerimi? içinde özellik¬ 

le sanayi mamulleri ağırlık taşımaya başlamıştır. 

224.- İHRACATIMI 2j_ Oi/JŞr URAH 

SEKTÖRLER 

çpvcT TO FI 11' 

TARIM GRUBU 

MADENCİLİK CR'JBU 

S A MA Yİ GRUP II 

1981 YILI 
T O ı\/ ?ON/YIL 

9.702.034 4 .7 n ° . 9 3 ’ 

2.570.671 2.219.409 

I.603.267 193.406 

5 .056 .392 2 .290.120 

EMLER 

I982 YILI 
T OM /'•'IT # 

'2.709.771 5.745.973 

2.951,002 2.140.505 

1.353.529 175.320 

8.399.241 3.430.148 

(I) Ticaret Bakanlığı, Dış ticaret Genel Müdürlüğü 
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TARIM GRUBU: 

BİTKİSEL ÜRÜNLER 2. 445.910 1.922.630 2.764.832 I .693.794 

HAYVANCILIK ÜRÜN. 107.875 253.210 172.183 339.661 

STJ ÜRÜNLERİ 12.011 25.602 10.664 23.993 

ORMAN ÜRÜNLERİ 3.873 II.957 3.324 28.052 

MADENCİIİK VE TAS OCAKÇILIĞI ÜR ÜNLERİ: 

MET ATİK OLMAYANÜRüN I .179.483 161.483 I.010.065 
149.214 

MADEN CEVHERLERİ 418 . 902 31 .64 3 337.989 25.190 

YAKIT MADDELERİ 50 9 4 .514 681 

DİĞERLERİ 4 .827 255 950 2 35 

SANAYİ GRUBL: 

TARIMA DAYALI ÜRÜN 383.404 411 .557 779.630 568.552 

İŞLENMİŞ PETROT. 324.025 106.972 I .470.543 34 3.910 

SANAYİ MAMÜI I.EPİ 4 .343.963 I .771 .4 81 6.14 9.018 2 .517 .676 

TARIM GRUBU-ETKİ SEL Ü •RÜNI..ER s 

HUBUBAT 523.059 110.425 750.195 130.224 

BAKLAGİLLER 447.972 215.632 507.604 207.098 

YAĞLI TOHUMLAR 11.282 12.721 13.895 14.512 

SANAYİ BİTKİLERİ 395.686 774.568 388.622 686.064 

MEYVE!ER 713.224 735.051 583.140 576.101 

SEBZELER 213.945 60.055 367.647 72.251 

TOHUMLAR 40.070 12.746 43.043 II.039 

DİĞER BİTKİLER 56S I .382 630 I .422 

TARIM GRUBU - IIAYVANC :ILIK ÜRÜNI ERİ : 

CANLI HAYVANLAR 99.944 2 33.275 

YÜN-KII. 3.725 IS. 155 

154.953 351.207 

4.388 18.245 
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IIAM DERİLER 20 187 13 83 

DİĞERLERİ 4.188 6 .591 12.829 20.125 

TARIM GRUBU SU ÜRÜNE ERİ : 

YENİLEBİLİR SU ÜRÜNT ERİ 10.969 20.164 9.901 20.453 

DİĞER SrJ ÜRÜNLERİ 1.042 6.438 763 3.546 

SANAYİ GR JB U- SÂNAYİ MA?ÜT LERİ : 

ÇİMENTO 3.444 .45 7 198.469 4 .124 .826 206.619 

KİMYA SANAYİ 169.698 93.787 42 8 . 935 147.929 

LASTİK PLASTİK 34.936 71 .792 44.100 60.437 

DERİ KÖSELE I . 384 82.055 I . 909 III.374 

ORMAN ÜRÜNLERİ 42 .080 19.660 21.915 33.378 

DOK UMACILIK 137.925 802.313 176.935 I.056.672 

CAM-SERAMİ K-T UGLA 2 4 2 . t 16 102.125 2.94 .197 103.747 

DEMİR-ÇE1 ,İK 181 .112 100.169 899.543 362.069 

P/PVTT? nf CJ 10.04 3 29.838 13 . 810 44.602 

MADENİ EŞYA 5.054 20.245 7.970 27.253 

MAKİNA SANAYİ 22 .521 64 .767 31 .^53 115.738 

ELEKTRİKLİ EŞYA I .379 26.145 21.046 75 .200 

TAŞIT ARAÇI ARI . 23.192 117.516 2 9 .2 Q2 110.235 

DİĞER MAMÜII ER 21.866 42.100 37.399 52.424 

TARIM GRUBU- OLMAN I TÜNLERİ: 

YONTULMUŞ AĞAÇ 
_ 

4 . 307 21.737 

DİĞERLERİ 3 .873 7.660 3.324 6.315 

SANAYİ GRMEU-SANAYİ MAKÛLLERİ: 

GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİ 

GIDA SANAYİ YAN ÜRÜN. 

363.044 366.817 721.363 497.193 

725 536 24.657 4,150 
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İŞLENMİŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİ 22 135 0 47 

İŞLENMİŞ ORMAN ÜRÜNLERİ 3.251 7.889 2.748 14.128 

İŞLEM GÖRMÜŞ ELYAFLAR 21.361 36.289 30.905 53.003 

Türkiye ihracatının %64 nü kendi araçlarıyla geri kalan 

kısmını ise önem, sırasına göre; 

- Bulgaristan 3.091 araç 

- Avusturya 2.414 " 

- F. Almanya 1.204 araçla bu ülkeler taşımış olup 

ihraç ürünlerimizi taşıma oranları bir önceki yıla göre artış 

göstermektedir. 1932 yılında Avrupa’ya yönelik olarak yapılan 

taşımalarda dolu çıkış yapan araç sayımız 26.600 adettir. Bu 

miktar T901 yılma göre yüzde 28 oranında artmıştır. 

Turda getirilen ithal mallarında ise Türk filosu bu 

taşımanın yüzde 53'ünü gerçekleştirmiştir. 

Transit taşımalar daima Avrupa'dan Ortadoğu ülkele¬ 

rine doğru olmuştur. 1982 yılındaki Transit taşımalarında 

(04.003) T°8I yılma nazaran yü.zde 16 oranında bir artış 

(12.752 araç) gözlenmiştir. 3u 84.003 araçtan 7.359 adedi Türk 

plakalı araç olup I98T zilma nazaran yüzde 33'lük bir artma 

söz konusudur.I902 yılında Kuzey ve Güney limanlarımızdan 

Ortadoğu ülkelerine yapılan transit, taşımalar şeyledir; (I) 

-Kuzey limanlarından: 

-Samsun limanı 118.840 " 

-Trabzon limanı 239.702 " 

-’-Topa limanı 103.970 ” 

TOPLAM 467.512 ton 

(T) UND. Uluslararası Nakliyeciler Birliği, 1982-1983 Faali¬ 

yet Raporu,s.6. 
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- Güney Limanlarından: 

-Hersin Limanı ' T. 650.000 ton 

-İskenderun Limanı 1.373.888 " 

-İsk. Demir-Çelik Limanı 222.719 " 

TOPLAN 3.246.607 ton 

T982 yılında•limanlarımızdan yapılan transit nakliya¬ 

tı bir önceki yıla oranla Güney limanlarında yüzde 70 düşer¬ 

ken, Kuzey limanlarımızda yüzde 300 artmıştır. 

Türkiye'den 1982 yılı içinde Ortadoğu ülkelerine yapı¬ 

lan ihracat,ortalama 700-800 bin ton civarındadır, I98lyılında 

670 milyon dolar olarak gerçekleşen navlun gelirine karşılık 

1982 yılında navlunlardaki artışlar ve döviz kurlarındaki de¬ 

rişmeler bu yılın değerinde düşüşe neden olmuştur. Bunedenler¬ 

le gerçekleşen navlun değeri 565 milyon dolar olarak tesbit 

edi1 mist ir. 

225.-YÜK TAŞIMACILIĞIMDA TÜRK İŞLETMELERİ VE SORONLARI' . 

Türkiye’dede genellikle tüm mal ve hizmet sektörlerin¬ 

de olduğu gibi, uluslararası taşımacılık sektöründe de bazı 

sorunlar bulunmaktadır. Fu sorunları iki bölüm halinde incc- 

1 e m ek m ümk i i n d ’’ i r. 

225T. Teorik sorunlar 

225 2. Pratik sorunlar 

2251. Teorik sorunlar 

3u tür sorunların başında bürokrasinin yavaş işleyi¬ 

şi ve aksayan yanlarının bulunmasından gelmektedir. 
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Bilindirii gibi uluslararası taşımacılık işleriyle ilgilenen 

üç resmi kuruluş bulunmaktadır: . 

- Ulaştırma Bakanlığı 

- Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

- Türkiye Odalar Birliği 

- Ulaştırma Bakanlığı: Taşımacılara gerekli belgeleri 

vermektedir. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik 

Uygulama Başkanlığı tarafından Teşvik ve buna dayalı Uygula¬ 

ma Belgelerini alan Taşımacılara Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaş¬ 

tırması Genel müdürlüğü kanalıyla"C2-Karayolu ile Uluslararası 

Eşya Taşıma Yetki Belgesi"tanzim edilerek,bu yetki belgesi 

kapsamında yer alan taşıtların uluslararası eşya ve yük taşı¬ 

malarına müsade edilmiş olur. 

- Gümrük ve Tekel Bakanlığı: Araçların ülkeye giriş 

çıkışlarını kontrol etmekte, gerekli olan Uygunluk Belgeleri¬ 

ni vermektedir. 

- Türkiye Odalar Birliği: Uluslararası taşımacılık 

yapan işletmelerin gerçekleştirdikleri seferler için I.R.V. 

( International Reutier Union ) ya karşı kefil olmaktadır. 

Bu üç kuruluş arasında •-'İması gereken koordinasyon, 

henüz yeterli düzeye ulaşamamıştır. Taşımacılar formaliteler¬ 

den dolayı zaman kaybına uğramaktadırlar. 

İkinci sorun, "Transit Geçiş Ücretleri" nin varattığı 

haksız rekabettir. 

Türkiye üzerinden yapılmakta olan transit taşımaları 

düzenlemek amacıyla, TO.II.1975 tarih ve 7/10792 sayılı ka¬ 

rarname ile "Türkiye Üzerinden Karayeluyla Transit Taşımalar 
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ile Türkiye'den Transit Eşya Taşırra Esasları" yürürlüne konul¬ 

muştur (T ) . 

Bu kararnameye göre, Türkive ile "Karayolu Taşıma An¬ 

laşması" olan ükeler (2) araçları ve Türk plakalı araçlardan 

taşınan yükün tnnxkm'sinden 25 kuruş, anlaşma olmayan ülke 

araçlarından 40 kuruş, boş transit geçişlerinden istiab haddi¬ 

ne göre araç x km üzerinden ücret alınması öngörülmektedir. 

Yani, 20 ton yükle transit geçiş yapan bir aracın 1065 

vı 1 ında, 15°° DM, boş dönüşte ise 475 Dİ! tutarında geçiş ücre¬ 

ti ödemesi gerekmekteydi. Bir Türk aracın ise, aynı miktar 

döviz karşılığında TT, ödemesi sez konusu ■İme.k taydı. 7.I.T976 

tarihli tebliğ ile Türk araçlarına % 30 indirir: yapılmış ve 

bu durum 1076 yılına kadar devam etmiştir. 

76 .12.1076 tarihinde ise, yeni bir düzeni eme getiri¬ 

lerek '"ürk araçlarından alman Ur re? kaldırılmış, "abanrı 

plaka 11 araçların geçiş ücrr'i ise c'50 artırılmıştır. 

Bu kararların hareket noktası, petrol üreten ülkelerin, 

özellikle "ran ve Irak’m yatırım ve tüketin mallarını güven¬ 

li, ekonomik vo en kısa güzergah olması nedeniyle, Türkiye üze¬ 

rinden laşımaya yöneldikleri; Sovyet1 er Birliği üzerinden 

(1)A^IKSÖZ, Enoi n, "Türkive Üzerinden Trnnsi t Ta sıma1 avı Dü¬ 

zenleyen Kararnamenin Gerekçeleri, Ana Hükümleri ve Uygula¬ 

ması", Mi 1letlerarası Karayolu Taşımacılığı vo Türkiye, İAV, 

İstanbul 1976 içinde, s. TI3. 

(2)"İkili Karayolu Taşıma Anlaşması" yapılan ülkeler şunlardır: 

Afganistan, Almanya, Avusturya, Belçika»Bulgaristan, Çekos- 

lavakya, Danimarka, Fransa»Yugoslavya, Roman 'a, Macaristan 
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demiryolunu, Basra körfezi Limanlarından yararlanarak karayolu

nu tercih edemeyecekleri varsayımıdır. 

Bu varsayıma dayanılarak yeni geçiş ücretleri belir

lenmiştir .1980 yılı ilk yarısında anlaşmalı ülke araçları dolu 

olarak geçip, boş dönüş yaptıklarında toplam 458 DM ööemeleri-

gerekmektedir. Geçiş ücretlerinin artırılmasına karşın, TL'nin 

sürekli olarak değer kaybetmesi ile elde edilen döviz mikta

rı azalmaktadır. 1930'nin ikinci yarısında 5.6.1980 tarih ve 

8/984 sayılı bir kararname ile "Uluslararası Taşımacılık Esas

ları", 14.7.1980 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Bu kararna

menin 6. maddesine göre, "Karayolu Taşıma Anlaşması" olan ülke 

araçlarından; taşınan eşya ton x km'si için 0,02 DK, boş araç

tan, araç x km'si için 0.1 DM, anlaşma olmayan ülke araçların

dan ise belirtilen ücretlerin 1.5 katı geçiş ücreti alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Bu uygulamalardan sonra, Avrupa'dan Ortadoau ülke

lerine yüklerin taşınması .için mevcut diğer yollar gelişmiş 

ve yeni yollar açılmıştır. Sovyetler Birliği-İran demiryolu 

geliştiri lmiş, de 'liryolu-karayolu bağlantısı sağlanarak, yük

ler Ortadoğu ülkelerine taşınmıştır. Basra körfezi limanları

na yapılan taşımalar hızlanmıştır. Vunanistan-Surive, Yugos-

lavva-Suriye limanları arasında FO-RO hattı işletmece açılmış 

bul unrr ak t a d ı r 

Değişiklik yapılarak yürürlüğe konulan kararnamelerin 

uygulamadaki sonuçları şöyledir; 
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Yıllar Transit Geçen Araç Transit Geçiş Ücretleri 

59.119.118 DM 

51.261.039 DM 

32.240.021 DM 

14 .425 .250 DM 

8.478.750 DM 

1976 85.500 

1977 129.000 

1973 93.000 

1979 48.600 

1930 (x) 71 .500 

x Tahmini 

Kaynak: T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Ulaştırma Genel 

Müdürlüğü (KUGM), T980. 

Yabancı plakalı araçlardan alınmakta olan bu geçiş 

ücretine karşılık, Türk plakalı araçlar da yabancı ülkelere 

geçiş ücreti ödemektedirler. 

Bulgaristan 

Yugoslavya 

Avusturya 

Batı Almanya 

Hollanda 

Belçika 

İtalya 

Fransa 

İngiİtere 

Romanya 

Macaristan 

İran 

TRANSİT GEÇİŞ ÜCRETLERİ (1982) 

Ücret almıyor. 

Ortalama gidiş 250 DM, dönüş 250 DM, 

Gidiş-Dönüş 650 DM. 

Günlük kamyon 25 DM, treyler 75 DM. 

Transit geçiş ücreti almıyor. 
M •« «I II 

Otoban için 300 DM. 

Otoban için T000 km. 300 DM. 

Transit geçiş ücreti almıyor. 
I» II »? tt 

Gidiş-Dönüş 300 DM. 

Transit Geçiş ücreti almıyor. 



- 57 -

Irak Manifesto kullanılmadığı zaman 70 ID. 

Suudi Arabistan Araba başına 40' D. 

Kuveyt " " 40 D. 

Suriye Kalın bedeline göre sigorta parası alıyor. 

Kaynak : Uluslararası Nakliyeciler Derneği (JND). 

Tiirk plakal ı araçların en çok geçmek zorunda oldukları 

ülkelere ödeyecekleri tahmini döviz miktarları ise (gidiş-dö¬ 

nüş toplamı) şeyledir: 

Bulgaristan Ücret almıyor. 

Yugoslavya 9,305.128 DM. 

Avusturya 3.031.644 DM. 

Almanya  5 . 5 GI .383 DM. 
Toplam 17.898.160 DM. 

Kaynak : T.C. Ulaştırma Bakanlığı, KüCM, 1980. 

Alınacağı ve ödeneceği tahmin edilen döviz miktarları 

karşılaştırıldığında, Türkiye’njn kaybı ortaya çıkmaktadır. 

Sonuçta, uygulamaya konular, kararname1 erden bekleni¬ 

len sonuçlar (döviz girdi artışı) elde edilememiş, buna kar¬ 

şılık Türk plakalı araçların daha fazla geçiş ücreti ödeyerek 

(ki, bu ücretler navlun bedeline yansımaktadır) yabancı pla¬ 

kalı araçlar karşısında haksız bir rekabetle karşılaşmala¬ 

rına neden olunmuştur. 

Navlun bedelini önemli ölçüde etkileyen bu geçiş üc¬ 

retleri sonunda, ithal malları taşıması yabancı işletmelerin 

eline geçmiş bulunmaktadır. İthal mallarını Türk araçlarıyla 
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taşıtma zorunluluğu bulunmayan ithalatçı, cloğal olarak ucuz 

taşıyan işletmeleri tercih etmektedir. İhraç malları ise zo¬ 

runlu olarak Türk araçlarıyla taşınmakta, ancak bununda istis¬ 

nası bulunmaktadır. Şöyle ki, Türk ihraç malları, özellikle 

taze sebze ve mevva, mevsimlik değişiklikler göstermektedir. 

İhracatın yoğun olduğu dönemlerde Türk araçları, özellikle 

frigorifik araçlar, yetersiz kaldığında,- bakanlık izniyle ih¬ 

raç malları yabancı plakalı araçlarla taşıttırılabilmektcdir. 

Amaç, malların ekonomik değerlerini kaybetmeden pazara ulaş¬ 

tırıl abi lmesidir. 

Haksız rekabete neden olan tu geçiş ücretleri, I9SI 

ve I9S2 yıllarında yapılan ikili anlaşmalarla karşılıklı olarak 

azaltılmaya veya tamamen kaldırılmaya çalışılmıştır. 

Haksız rekabete ne "’en olan diğer bir konu, üçüncü ül¬ 

ke taşımalarıdır. 

Bilindiği gibi, TIR sözleşmesine göre C.I. (Cn<=t, In¬ 

surance) ithalat veya F.O.B. (Free on Board) ihracatta, itha¬ 

latın yapıldığı veya ihracatın yapılacağı ülke araçlarının 

söz konusu malları taşımaları gerekmektedir. "Karayolu Taşıma 

Anlaşması" yapılmış bulunan 23 ülke araçlarının bazı istisnalar 

dışında, üçüncü ülke taşıması yapabilmeleri, T.C. Flaştırma 

Bakanlığı'nm özel iznine bağlı bulunmaktadır. Yani, ihracatı 

veya ithalatı gerçekleştiren bir araç, sadece ait olduğu ülke¬ 

ye tekrar mal yükleyebilmektedir. Bunun dışında üçüncü bir 

ülkeye mal yüklemesi, ancak özel izinle mümkündür. 

Türkiye ile anlaşma yapmış bulunan ülkeler arasında 

sadece Almanva, İngiltere ve Belçika araçları, bazı şartlarla 
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üçüncü ülke mallarını Türkiye'den alabilmektedir. 

Almanya t Türkiye'ye taşıma yaptığı veya aracın boş girdiği 

burumlarda ve transit dönüş seferinde Almanya normal trafik 

güzergahı olarak seçilmek koşuluyla üçüncü ülkelere yük ala¬ 

bilir (Anlaşma md. S.). Diğer üçüncü ülke taşımaları özel izine 

bağ!ıdır. 

İngiltere : Türkiye'ye taşıma yapmışsa, İngiltere normal tra¬ 

fik güzergahı olarak seçilmek koşuluyla üçüncü ülkelere yük 

alabilir (Anlaşma md. 10). Diğer üçüncü ülke taşımaları özel 

izine bağ!ıdır. 

Belçika : Türkiye'ye taşıma yapan ve Türkiye'yi transit geç¬ 

meden boş gelen taşıtlar, normal güzergahı Belçika'dan tran¬ 

sit geçmek koşuluyla, üçüncü ülkeye yük alabilirler Anlaşma 

md.D). Diğer üçüncü ülke taşımaları özel izine bağlıdır. 

Oysa, gümrük makamlarının gerekli denetimleri yapmama¬ 

ları, navlun bedellerini transfer eden bankaların, ikili an¬ 

laşmaları incelemeden ödeme yapmaları sonucunda, kanunen ya¬ 

saklanmış olan bir olay uygulanmaktadır. Eu da üçüncü ülke 

araçlarının "TR sözleşmesine aykırı olarak taşıma işlevleri¬ 

ni gerçekleştirmeleridir. Sonuçta, hem Türkiye döviz, kaybı¬ 

na uğramakta, hem de navlunun daha ucuz olması nedeniyle, 

Türk taşımacısı asli görevini yerine getiremeyerek, haksız 

bir rekabetle daha karşı karşı-a kalmaktadır. 

2252. Pratik sorunlar; 

Bu hizmet sektörünün pratik sorunlarına kısaca 
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değinilecektir. 

- Uluslararası karayolu taşımacılığı yapmak amacıyla 

bir filo kurmak veya mevcut filosunu genişletmek isteyen -iş¬ 

letmeler, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Teşviş LTy gur¬ 

lama Başkanlığına baş vurarak Teşvik Belgesi ve buna dayalı 

Uygulama Belgelerini almak suretiyle ve belirli koşullarla, 

Çekici ve Frigori ik araç ithal etme imkanına sahiptirler 

Teşvik. Belgesinden Merkez Bankası Reeskont Uygunluğu 

ve Aracı Banka ile olan işlemlerin bitirilebilmesi en az 4-5 

aylık bir bekleme süresini gerektirmektedir.. 

Yatırım aşamasının önemli, sorunlarından biride yatı¬ 

rım maliyetinin %50’sinin öz kaynaktan karşılanması zorunlu¬ 

luğudur. Ortaya çıkan finansman ihtiyacını, ticari bankaların 

orta vadeli kredi için kendi kaynaklarını kullanma eğilimin¬ 

de bulunmamaları ve T.C. Merkez Bankası'nm reeskont kredisi 

için yapılan başvuruları realize edememesi nedeniyle karşıla¬ 

mak oldukça zor olmaktadır(I). 

Bir treylerin 12 milyon TL, bir frigorifik aracın 15 

milyon TL olduğu dikkate alınırsa, J.0 birimlik filo kurarak 

teşvikten yararlanmak isteyecek işletmenin czkaynağının en az 

75 milyon TL olması gerekmektedir. Günümüz Türkiye'sinde bu 

tutarın İn iç de küçümsenecek, kolaylıkla elde edilebilecek 

bir para olmadığı ortadadır. 

(I) TUZCUOĞLU, Ahmet, "Karayolu Taşımacılığı ve Sorunları", 

Rapor Gazetesi, I9.I0.I98I, s.13. 
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- Mevcut araçların yedek parça-lastik sıkıntısı bu¬ 

lunmaktadır. İhtiyaç duyulan, hayati önemdeki parçalar ve 

lastiklerin Türkiye'deki fiyatları yüksektir. Taşıma maliyet¬ 

lerini de olumsuz yönde etkileyen bu tür yedek parçalar, ara¬ 

cısız olarak taşımacıya ulaştırılmalıdır. Bir yabancı araç 

Türkiye'de arıza yaparsa derhal gerekli olan parçayı ülkesinden 

getirtebilmekte ve çok kısa sürede sefere başlıyabilmek- 

tedir. Oysa Türk araçları arıza yaparsa gerekli olan parçalan 

ya yüksek fiyatlarla alacak, ya da taşımacı 'ifadesiyle araç 

yatacaktır. Tekeri dönmeyen her bir TIR aracı maliyetleri 

kabartan bir unsurdur. 

- Taşıma yapılan Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin yak¬ 

laşık 3/4‘ü Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Vizeler 

doğal olarak Türk treyler şoförlerine de etki etmekte, gerek¬ 

li olan vizelerin tamamlanması yüklü araca beklettiği gibi, 

malların pazara kısa zamanda ulaşmasını da engelleyerek, ara¬ 

cın verimli çalışamamasına neden olmaktadır. 

Türkiye'nin çeşitli ülkelerle yapmış olduğu "karayo¬ 

lu Taşıma Anlaşmaları" gereğince, bu ülkeler üzerinden yapı¬ 

lan transit geçişler ve giriş-çıkışlar için, yıllık kotalar 

belirlenmektedir. 

Karayolu Taşıma Anlaşmasına göre 1032 yılı kotaları 

Batı Almanya 12.000 geçiş belgesi (x) 

Avusturva 0.500 geçiş belgesi I(250 gerektiğinde) 

Belçika 1.300 transit, 500 giriş -çıkış. 
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Çekoslavakya 200 transit, 500 giriş-çıkış. 

Danimarka 4.300 geçiş belgesi. 

Fransa 5.000 geçiş belgesi. 

Finlandiya 300 transit, 300 giriş-çıkış. 

Hollanda 6.000 geçiş belgesi. 

İngiltere 7.000 geçiş belgesi. 

İsveç 800 transit, 300 giriş-çıkış. 

İsviçre 7.000 geçi ş belgesi. 

İ talya I .500 transit, 1.800 giriş -çıkı 

Macaristan 4.500 transit, 200 giriş-çıkış. 

Norveç 300 transit, 300 giriş-çıkış. 

Polonya 3.200 geçiş belgesi . 

Romanya 6.000 geçiş belgesi. 

Yugoslavya 13.000 transit, 1.000 giriş-çıkış 

Yunanistan 3.500 transit, 300 giriş-çıkış. 

Kaynak: UND 

(x) Geçiş belgesi: (Transit geçiş i giriş-çıkış). 

Belirlenen bu kotaların aşılabilmesi ise, ancak il¬ 

gili ülkenin yeni kota tahsisiyle mümkündür. Tablo incelendi¬ 

ğinde ve son günlerde TIR araçlarının, bazı ülke kotaları bit¬ 

tiğinden gümrüklerde beklediği haberleri gözönüne alındığında, 

kota sorununun da ivedilikle çözülmesi gerektiği ortaya çık¬ 

maktadır . 

- Tüm sektörlerde olduğu gibi, uluslararası taşımacı¬ 

lık sektöründe de pazarlama en önemli konulardan biridir. 
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- Dış pazarlarda birçok işletmenin irtibat büroları 

bulunmamakta, bu da işletme organizasyonunu olumsuz yende 

etkilemektedir. Zorunlu olarak, irtibat büroları olmayan iş¬ 

letmeler, yabancı işletmelerden yararlanmaktadırlar. Yabancı 

işletmelere, verdikleri hizmetler karşılığında da döviz öden¬ 

mektedir . 

Türkiye'den ihraç malı yüklü bir araç, malını teslim 

edeceği ülkeye varıp, boşaltma işlemini bitirdikten sonra, 

geri dönerken de boş gelmemesi gerekmektedir. Eu da, ancak 

iyi bir organizasyonu devreye sokabilmekle mümkündür ki, irti¬ 

bat bürosu burada önemli rol oynamaktadır. 

özellikle ]imanlarımızdan ortadoğu ülkelerine yapıl¬ 

makta olan transit taşımalarda, aItyapı-ekipman yetersizliği, 

zaman kayıplarına neden olmaktadır. 

- Önemli sorunlardan biride tonaj sınırlamasıdır. Bi¬ 

lindiği üzere tonaj sınırlaması karayollarımızm ahr yükler 

altında zamanından önce yıpranmalarını önlemeye yönelik bir 

tedbirdir. Ye varki bu hususta mevzuatımız iki yönlü bir ted¬ 

bir getirmiştir. Bunlardan birisi DİNGİL AGRLIGI esasına da¬ 

yanan ve Karayolları Trafik Tüzüğü'nün 66. maddesinde ve 8/984 

sayılı kararnamede yer almıştır. Diğeri İSTİAP HADDİ'dir. 3u da 

ruhsatnamelerde gösterilmiştir. Ancak istiap hadleri aynı mar¬ 

ka ve vasıftaki taşıtlarda dahi farklı!ılık arz eden ve tra¬ 

fikçe ruhsatnamelere değişik şekilde yazılan bir uygulamadın 

Esasen tonaj ağırlığının tesbitinde asıl olan amaç 

yolları korumak olduğuna göre çeşitli yolsuzluklara neden 
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olabilen ikili bir uygulama yerine yalnızca bütün Avrupa'nın 

uyguladığı "Dingil Ağırlığı" esasının getirilmesi en uygun 

olanıdır. 

Buarada kalifiye elaman ihtiyacıda dikkati çekmektedir 

Şoförlerin genellikle eğitimsiz oluşu, yabancı dil bilmeme¬ 

leri, yurt dışında karşılaştıkları sorunların çözümünde, çe¬ 

şitli zorluklarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. 

Gümrük kapılarında, Türk araçları gereğinden fazla 

incelemeyle karşılaşmakta dırlax. Oysa ki, TIR Sözleşmesi gere¬ 

ğince, bu taşımalar teminat altında yapılmakta ve hakkında 

her hangi bir ihbar olmadıkça, taşınmakta olan mallara zarar 

vermeden kontrol edilerek ülkece girmesi sağlanmak zorundadır. 

Bu ilkelerin uygulanmasına gereken özen gösteriİmedikc 

araçların gümrük kapılarında zaman kaybetmeleri devam edecek¬ 

tir . 

- Diğer önemli bir sorur, ise-, C.M.R. sigorta sistemi¬ 

nin Türkiye'de henüz uygulamaya konulmamış olmasıdır. 

C.M.R. sigortası, karayolu ile uluslararası ‘Taşımacı¬ 

lık. yapan işletmelerin, bu taşıma işlerine ait hukuki sorum¬ 

luluklarını teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır. 

Gelişmiş ülkeler ihracatlarını evvelce genellikle 

C.T.F. (Cost! Insurance! Freight) satışla yapmaktaydılar. 

Çünkü, bu tür satışlar sonucunda mal bedeline ek olarak si¬ 

gorta ve navlun bedeli ithalatçıdan döviz ol arak alınmaktaydı. 

Ellerindeki mal stokları artan gelişmiş ülkeler, bu 

stokları eritebilmek için, satış şeklini bugün artık F.O.B. 

(Free On Board) a çevirmiş bulunmakta, yani sigorta ve navlun 
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bedelinden vageçerek, sadece mal bedeliyle yetinmektedirler. 

Bu koşullar altında az gelişmiş ülkelerin taşımacılık 

filolarına önem verdikleri görülmektedir. 

Sigorta ve navlun bedellerini kaybeden Avrupa ülkeleri, 

başka bir yola baş vurarak, elden kaçırdıkları dövizleri geri 

almaya başlamışlardır: Adı geçen ülkeler kendi aralarında bir 

konvansiyon imzalamışlar, bu ülkeler arasında ya da en azından 

alıcı ve satıcı pozisyonundaki iki ülkenin bu konvansiyonu 

imza etmeleri koşuluyla, iki ülke arasındaki taşımacılık işin¬ 

de taşımacının sorumluluğunu tarif ederek, teminat altına al¬ 

mışlardır. Bu teminata da C.M.E. sigortası denilmektedir. 

Böylece navlun ve sigorta primleri gelirlerini 'Kaybe¬ 

den Avrupa ülkeleri C.M.R. sigortası yaparak, gelişmekte olan 

ülke taşıyıcılarından milyonlarca dolarlık pirimleri ülkele¬ 

rine çekmeyi başarmışlardır. 

Henüz Türkiye'de uygulamasına başlanmamış olan bu 

sigorta türü için, Türk taşımacısı da dış ülkelere baş vura¬ 

rak kendisini teminat altına almaya çalışmakta, sonuçta Tür¬ 

kiye primleri döviz olarak ödemek zorunda kalmaktadır. 

C.R.R. sigortası taşımacıya şu yararları sağlamaktadır. 

- Genelde taşımacıyı alıcıya karşı korur, 

- ihracatçı ve nakliyecinin, yurda getirmekle yüküm¬ 

lü oldukları dövizin, alıcı tarafından haciz edilmesini önler. 

- Taşımacının ödemekle yükümlü olduğu tazminatın ge¬ 

cikmesi halinde, araca el konulmasını önler. 

Türk taşımacıları, genellikle bu sigorta türünü kulla¬ 

namadıklarından, yabancıülke taşımacılarının sahip oldukları 

güvencelerden,şimdilik kaydıyla yararlanamamaktadırlar. 
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3.- SONUÇ : 

TIR filomuz, Teşvik Tedbirlerinden yararlandırıldığı 

dönemlerde kendisini yeniliyebilmekte, taşıma kapasitesini ar¬ 

tırarak, gerek yurtiçi ve gerekse uluslararası pazarda pazar pa¬ 

yını genişletme imkanı bulmaktadır. 

Teşvik politikasından büyük ölçüde etkilenen TIR fi¬ 

lomuzun ihracat gelirlerimiz içindeki payıda bu politikaya pa¬ 

ralel olarak değişmektedir. Bugün ihracatımızın %64'ünü kendi 

araçlarımızla taşırken ithalatımızın ancak %53'ünü taşıma gücü¬ 

ne erişmiş bulunmaktayız. 

TIR filomuzun en önemli özelliği değişen teknolojiler, 

ülkemizde uyguladığımız himayeci politikalar ve bürokratik en¬ 

gellere çok duyarlı olmasıdır. Filomuz Yurtiçi ve Yurtdışı pi¬ 

yasa koşullarına ayak uydurabilecek esnekliğe kavuşamamaktadır. 

Piyasa koşullarına ayak uydurulamayış nedenleri ola¬ 

rak şu hususlar sıralanabilir; 

- Çekici ve Frigorifik vagon ithalatındaki kı¬ 

sıtlamalar , 

- Bu kısıtlamalar; 

- Teşvik Tedbirlerinden yararlanabilmek için 

asgari 10 birim araç ithalinin getirilmesi, 

- %50 Kredi-Ozkaynak oranının zorunlu tutulması, 

- Uzun süre her 10 birim araçtan 2 birim için 

yerli mecburiyetinin bulunması, 

- Frigorifik vagonla ilgili Döviz Tahsis ta¬ 

leplerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sadece ?.>50’sine 
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müsade edilmesi, 

Kredi ve Gümrükleme İşlemlerinin uzun zaman 

alması, 

- Ülkemizde ihracat gelirlerimizde özellikle Ağus¬ 

tos ayından itibaren yaş sebze ve meyva ürünleri ağırlık kazan¬ 

maya başlamaktadır, 1977 ve 1973 yıllarında uygulamada yapılan 

hatalar, 1980 yılından sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı¬ 

nın en fazla filo gücünün %50’si oranında Frigorifik vagona 

Döviz Tahsisi vermesi nedeniyle sürdürülegelmiştir. Bunun so¬ 

nucu olarak bugün de dar boğazlar doğmuş bulunmaktadır. Male- 

sef bu tip taşımalarda yabancı plakalı araçların ihraç ürünle¬ 

rimizi taşımasına müsade edilmek zorunda kalınmıştır, 

- Nakliyeci emsallerine göre ağır, ısı tedrici zayıf» 

perfonmansı düşük olan vagonların alımma zorlanmış, öte yandan 

Himayeci Politikayla Gümrük Hadlerinde herhangi bir ayarlamaya 

gidilmediği içinde yerli üretici kalite düzeltme zorumluluğuna 

itilememiştir. 

- İşletmeler sermaye birikimleri itibarıyla ufak 

işletmelerdir. Yetişkin personel sıkıntısı mevcuttur. Dışa dö¬ 

nük nakliyatçılık Bankacılık;mevzuatına, Gümrükleme işlemleri¬ 

ne aşina eleman gerektirmektedir. 

- TIR güzergahlarının yeniden gözden geçirilmesinde 

yarar bulunmaktadır. 

Dış temsilcilikler firma bazında zayıftır. Ticaret 

Ateşeliklerimizle firmalar arasında bilgi iletişimi güçlendiril- 

melidir. 
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- Sektörde haberleşme gücünün zayıflığı gözlenmek¬ 

te, firmalar sefere çıkan araçlarıyla haberleşme imkanını kay¬ 

betmektedir. Haberleşme aracı olarak teleks önde gelmekte an¬ 

cak firma talepleri zamanında karşılanamamaktadır. 

- Önemli eksiklerden biri olarakta filolarla en¬ 

tegrasyonu sağlayacak olan sabit tesislerin bulunmayışıdır. 

Son iki yıl içinde kuzey ve güney limanlarımızdan transit 

nakliyatda büyük artışlar vardır. Bu .limanlarımızda kapalı 

alanların azlini, soğuk hava tesislerinin bulunmayışı ihraca¬ 

tımızın zorlanmasına ve dolayısıyla hamulenin başka yollardan 

nakliyesine neden olmaktadır. 

Frigorifik vagonlarımızın çoğunda "Thermograf" aleti 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla bozulacak olan maddenin denetimi 

zorlaşmaktadır. 

- Kamyonlardaki bakım eksikliği ve yedek parça sı¬ 

kıntısı gümrük nedeniyle büyük problem olarak ortaya çıkmaktadır 

Özetle denebilirkij Sektör ihracat ve ithalatla yani 

Dış Ticaretin iki ana kalemiyle iç içedir. Bu sektörün sorunu 

sadece nakliyecinin sorunu değildir. Bu sorunlar bir devamlılık 

arz ederek ithalatçının ve ihracatcınmda sorunu olarak ele 

alınmalıdır, ihracat kendi içinde Nakliyesi, Bankacılık, Güm¬ 

rükleme , Telekominikasyon tesisleriyle bir bütündür. 0 neden¬ 

lerle j Dış ticaret açığının kapanması, ihracatın her geçen gün 

süreklilik taşıyarak artmasına bağlıdır. Bu ise ihracatın ay¬ 

rılmaz bir parçası olan Kara Ulaştırmasının ve diğer ulaştırma 

araçlarının sorunlarının çözülmesi ve özellikle Amortisman 
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payları çok yüksek olan ve her geçen gün teknolojisi değişen 

bu araçlardan kurulu olan filomuzun değişen piyasa koşullarına 

uyabilecek esnek bir yapıya kavuşturulmasıyla mümkün olacaktır. 



4. YARARLANILAN KAYNAKLAR 

AÇIKGÖZ, Engin: "Türkiye Üzerinden Transit Tasımalaları Düzen¬ 

leyen Kararnamenin Gerekçeleri, Ana Hükümleri ve Uy¬ 

gulaması", Milletlerarası Karayolu Taşımacılığı ve 

Türkiye, İAV- İstanbul, 1976. 

AKTEN, Necmettin: "Yeterli Ulaşım İhraç Malını En İyi Şekil¬ 

de Değerlendirir", İTO Mecmuası, Ocak-Mart 1978. 

AKTEN, Necmettin: "İhracat-Nakliye İlişkileri ve Nakliyecile¬ 

rin Sorunları", Rapor Gazetesi, I9.I0.I98I. 

AKTEN, Necmettin: RO-RO Taşımacılığı, İTO Yayını, Şubat 1982. 

BARDA, Süleyman: Ulaştırma Ekonomisi, Ders Notları, İstanbul. 

CEYHUN, Ekrem: "Türkiyede Ulaştırma Sorunları", UKİ, Sayı I, 

Kasım 1973. 

DOĞAN,- Turhan: "Nakliye Sektöründe Aranan Ozkaynak Limiti 

Düşürülmeli", Rapor Gazetesi, 19,10.1981. 

EKİNCİ, Hayri:"Karayolları Taşımacılığı ve Türkiye'nin Durumu", 

Düşünenlerin Formu, Milliyet Gazetesi, 20.1 .1975 . 

GÜRKAN, Taner: "İhracat-Nakliye İlişkileri ve Nakliyecilerin 

Sorunları", Rapor Gazetesi, I9.I0.I98I, 

KARİKUTAL, Nesim: Karayolları Bülteni, Sayı 344, 1978. 

LECHNER, Karl: Verkehrsbetriebslohre, Stuttgart, 1953. 

PAMUKOĞLU, S.Zeki:"Türk Deniz Taşımacılık Hizmetleri", 

Yeni İş Dünyası, Eylül 1982. 

PİR, Mehmet: "Taşımacılık Sektörünün Dünü ve Bugünü", Rapor 

Gazetesi, I9.I0.I93I. 



SELAMOĞLU, M. Emin: "Uluslaarası Taşımacılık Sektörü ve Geliş¬ 

tirilmesi", Rapor Gazetesi, I9.I0.I98I. 

SEZGİN, Orhan: "Sanayileşme-’Jlaştırrr.a İlişkisi ve Türkiye'de 

Karyolu-Demiryolu Ulaşımı," (Doçentlik Tez i ), İstanbul, 

1980. 

THOMSON, J.M.: Modern Transport Economics, 1974. 

TUZCUOGLU , Ahmet: "Karayolu Taşımacılığı ve Sorunları", Rapor 

Gazetesi, I9.I0.I98I. 

TÜMERTEKİN, Erol: Ulaşım Coğrafyası, İstanbul, 1976. 

ULUSOY, Saffet: "9 Ayda Nakliye İçin Yabancılara Ödenen Döviz 

72 Milyon Doları Buluyor", Rapor Gazetesi, I9.I0.X98I. 

ÜNAL, H.: "TIR Sözleşmesi ve Türkiye'deki Uygulamaları", Mil¬ 

letlerarası Karayolu Taşımacılığı ve Türkiye, İAV, 

İstanbul, 1976. 

YÜCE. Rüştü: " Türkiye ve Dış Ülkelerdeki Karayolu Ulaştırma¬ 

sına Toplu bakış-Kıya s1ama ve Öneriler", Türkiyede Kara¬ 

yolu Taşıması ve Trafiği Güvenliği Toplantısı, İstanbul 
1976. 

DBYKP, Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 

DİE, 1932 Yılı İstatistik Yıllığı 

DİE Aylık istatistik Bülteni 

UND: Faaliyet Raporları,I980-ı93I , I93I-ı982 ve 1982-1983 . 

İKTİSADİ RAPOR: 1981. 

İKTİSADİ RAPOR: 1982. 

PROGRAM KARARNAMESİ 1981. 
PROGRAM KARARNAMESİ 1982. 



İADE r A R t H İ 

IX 

)■ 

JT 

•v" '*■ 

i 
1 
t 

- .1 
T 1 

i 
1 

' 



- ' .-.a . v-

388*1'09561 YER ARASI £ ^ “ft. ■ ""* 
- ft• I ' 

- - ' 

  ‘' I* -.. 
. ;s 

*.■ \ ••• 

z üzerindeki 
* . .. ■ 

 ... - -

i' 

” *-j *“ 

«**■ ADI t»***» 

  



IIIHHIHIII 
0009541 


