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YÖNETİCİ ÖZETİ 

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 vizyonu 

doğrultusundaki kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşımak hedefiyle hazırlanmaktadır. 

Kalkınma planının hazırlık sürecinin önemli unsurlarından birisini Özel İhtisas Komisyonları 

oluşturmaktadır. Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen; kamu kesimi, özel 

kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldiği Özel İhtisas 

Komisyonlarının çalışmalarından elde edilen sonuç, değerlendirme ve öneriler Plan 

hazırlıklarına katkı sağlamaktadır. Bu raporda On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 

kapsamında kurulan Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonunun amacı, 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında ülkemizin lojistik hizmetlerle ilgili 

sorunları ve çözüm önerileri üzerinde çalışmalar yapmak ve Plan’da yer alacak ilke ve 

politikaların belirlenmesine ışık tutmaktır. 

Bu doğrultuda 18 ve 19 Aralık 2017 tarihlerinde iki gün süren birinci aşama ve 10 Ocak 

2018 tarihinde ise bir gün süren ikinci aşama toplantıları düzenlenmiştir. Lojistik Hizmetlerinin 

Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonuna; kamu, lojistik hizmeti alan kurumlar, lojistik hizmet 

sağlayıcı firmalar, üniversitelerimizin lojistik alanında eğitim veren öğretim üyeleri, ulaştırma 

ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren dernekler ve otomotiv sektöründe yer alan dernek olmak 

üzere geniş bir katılım sağlanmıştır. Birinci aşama toplantıda lojistikle ilgili temel alanlarda 

Bakanlığımız tarafından belirlenen konular çerçevesinde bir tartışma ortamı sağlanmıştır. 

Toplantılar esnasında ve toplantıların ardından yazılı olarak toplanan katılımcı görüşleri 

raporlanarak, ikinci tur toplantıdan önce katılımcılarla paylaşılmıştır. İkinci aşama toplantıda 

ise ağırlıklı olarak Plan dönemi hedeflerini kapsayacak şekilde, lojistik hizmetlerin 

geliştirilmesi için mevzuat, kurumsallaşma, altyapı, insan kaynakları ve diğer konularda 

alınması gereken eylemler ve politikalar tartışılmıştır.  

Yük ve yolcu ulaştırma hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, emniyetli 

bir şekilde sağlanması; yük taşımacılığında, kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilerek 

demiryolu ve denizyolu payının artırılması, kalitenin ve güvenliğin yükseltilmesi ve ulaştırma 

planlamasında koridor yaklaşımına geçilmesi Plan hedefleri arasında bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda bu belge öncelikli olarak bir strateji belgesi olarak algılanmalı ve ileride lojistik 

konusu ile ilgili yapılacak çalışmalara destek olarak değerlendirilmelidir. 
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1. GİRİŞ 

Ülkelerin kalkınma seçenekleri, küresel ekonomide aldıkları ihracat rollerinin türüne ve 

yüksek değerli endüstriyel ortam haline dönüşme kabiliyetlerine bağlıdır. Bir ülkenin küresel 

alanda rekabetçi olabilmesi için, endüstrilerinin yabancı rakiplerine eşit veya onlardan daha 

yüksek düzeyde üretim yapabilmesi gereklidir. Düşük maliyetlerle gerçekleştirilen kaliteli yük 

taşımacılığı, üretim zincirlerinin etkinliğini doğrudan etkilemesi sebebiyle ülkelerin ekonomik 

rekabet gücünün temel belirleyicilerinden biridir. Kurumların kârlılığı ve rekabet gücü için 

vazgeçilmez olan düşük stok seviyeleri, kısa temin süreleri ve düşük ulaştırma maliyetleri, 

ulusal lojistik sektörünün rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir. Örneğin; liman bağlantıları 

aracılığıyla iç bölgelerin etkinleştirilmesi, tedarik ve dağıtım ağı maliyetlerini azaltarak, 

firmaların pazara erişimini kolaylaştıracaktır. Bu sebeple, ulusal rekabetin en önemli 

unsurlarından biri iyi işleyen bir lojistik sistemidir. 

Fiziksel nesnelerin günümüzdeki üretim, nakliye, elleçleme, tedarik ve kullanım şekilleri 

ekonomik, çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir yapıda değildir. Bilgi ve iletişim 

teknolojileri alanında geçtiğimiz birkaç on yıl içinde yaşanan dönüşüme benzer olarak, bundan 

en çok birkaç on yıl sonra dünyada lojistik işlemleri çok farklı şekillerde yapılıyor olacaktır. 

Gelişmiş ülkeler standartlaştırılmış paket birimlerinin, esnek olarak yapılandırılabilen 

bağlantılı küresel lojistik ağları üzerinde hareket ettiği inter-modal ve senkro-modal taşımacılık 

sistemlerine geçiş hazırlığını yapmaktadır. Dünyadaki bu gelişmelerin paralelinde, Türkiye’nin 

rekabet gücünü koruması ve gelişen dünya ticaretinden yüksek pay alabilmesi için, ulusal ve 

uluslararası yük taşımacılığı koridorlarının maliyet, hız ve kalite açısından küresel ve bölgesel 

kapsamda gelişen standartlarda veya bu standartların üzerinde etkinlik göstermesi gereklidir.  

Bu rapor, On Birinci Kalkınma Planı Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas 

Komisyonu üyelerinin katılımıyla 2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilen iki 

toplantı sonucunda, komisyon üyelerinin de katkıları ve görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Dört 

bölümden oluşan çalışmada; ilk bölümde dünyada lojistik sektöründeki gelişmeler ve eğilimler 

ile Türkiye’deki lojistik sektörünün mevcut durumu ve 2023 yılına kadar gerçekleştirilecek olan 

önemli projeler ve hedefler ele alınmıştır. İkinci bölümde; dünyada ve Türkiye’de sektörün 

mevcut durumu, yakın geçmişteki gelişmelerin sektöre etkileri ve Onuncu Kalkınma Planı 

döneminin kısa bir değerlendirilmesi sunulmuştur. Bu bölümde ayrıca, lojistik sektörünün 

farklı alanlarda karşılaştığı sorunlar ve engeller konusunda komisyon toplantıları sırasında 
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toplanan görüşler derlenerek özetlenmiştir. Üçüncü bölümde sektöre ilişkin dünyada ve 

Türkiye’deki gelişme eğilimleri uluslararası bir çerçeve içerisinde açıklanmıştır. Bu bölümde 

ayrıca ülkemiz lojistik sektörü için önem arz eden hedefler, politikalar ve projeler belirtilmiştir. 

Dördüncü ve son bölümde ise; dünyadaki gelişmeler ışığında ülkemiz lojistik sektöründe 

sürdürülebilir bir rekabet ortamının oluşturulabilmesi, sektörün uluslararası arenada rekabet 

edebilecek güce erişebilmesi, stratejik bir bakış ile geleceğe hazırlanmasına ilişkin olarak 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. 
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2.  MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2.1 Dünyada Genel Durum ve Gelişme Eğilimleri 

2.1.1 Ekonomik Büyüme, Sanayi ve Ticaret Eğilimleri 

Teknolojik gelişmeler ve politik risklere karşı alınan önlemlere rağmen, lojistik sektörü 

ekonomik ve politik koşullardan doğrudan etkilenmektedir. Onuncu Kalkınma Planının 

yayımlandığı 2013 yılından itibaren lojistik sektörünün gelişimini belirleyen birçok 

makroekonomik değişiklikler yaşanmıştır. Bunlardan ilki küresel çapta gözlenen, ekonomik 

büyümedeki yavaşlamadır. Özellikle 2009 krizinin ardından 2010 ve 2011 yıllarında gözlenen 

hızlı büyüme oranları, 2012 yılından itibaren kriz öncesi duruma göre daha düşük bir oranda 

sabitlenmiştir. Hem küresel krizin, hem de bölgesel politik koşullarının etkileri sonucunda 

Türkiye’de büyüme oranlarında daha büyük dalgalanmalar gözlenmiştir. Bu duruma rağmen, 

Şekil 1’de verilen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) büyüme tahminlerine göre, 

Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme hızı önümüzdeki birkaç yıl içinde 

Dünya ortalamasının yaklaşık bir puan üstünde olacaktır. Türkiye’nin yanı sıra, Çin, Hindistan, 

Brezilya, Meksika, Rusya ve Endonezya’yı içeren E7 ülkelerinin 2050 yılına kadar dünya 

ekonomisinin öncüleri olacağı öngörülmektedir. Yapılan tahminlere göre 2050 yılına kadar G7 

ekonomilerinin yıllık ortalama %2,1 büyüme hızına karşılık E7 ekonomileri ortalama %3,8 

hızla büyüyecektir1. 

Şekil 1 - Ekonomik büyüme tahminleri2 

1 Hawksworth ve Chan (2015) 

2 OECD (2017) 
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Küresel Ticaret ve Yük Taşımacılığının Durumu 

2008 yılındaki küresel kriz sonrasında ivme kaybeden dünya ticaret hacmindeki artış 

hızının, 2017 yılında yükselmesi beklenmektedir. Küresel talepteki canlanma ve ticaretteki 

ivmelenmeyle, dünya ticaret hacminin 2017'de yüzde 4,2, 2018'de ise yüzde 4 artacağı 

öngörülmektedir.  

  Şekil 2 - Ticaretin GSYH Esnekliği3 

Uzun vadede ise küresel ticaretin yıllık ortalama %3,5 değerinde artması beklenmektedir. 

Buna göre, dünya ticaretinin büyüme hızının küresel GSYH büyüme hızından daha yüksek 

olması beklenmesine rağmen, bu değer kriz öncesi %6,9’luk büyüme hızıyla 

karşılaştırıldığında, ticaretin GSYH esnekliğinin kalıcı olarak azalacağı öngörülmektedir4.  

Bu değişimin sebeplerini açıklamak için hem döngüsel hem de yapısal nedenler ortaya 

atılmıştır5. Döngüsel nedenler, yavaşlamanın sebebini kriz sonrası küresel ekonomide ortaya 

çıkan durum üzerinden açıklamaktadır. Bu açıklamaya göre, kriz başta Avrupa Birliği (AB) 

olmak üzere, gelişmiş ekonomilerdeki talep ve yatırım mekanizmalarını bozarak küresel 

aktivitelerin azalmasına yol açmıştır. Bu açıklama küresel ticaretin artışında yaşanan yavaşlama 

için geçerli olmasına rağmen, ticaret esnekliğinde uzun vadede gözlenen azalmayı 

3 Dünya Ticaret Örgütü, 2017 Dünya Ticaret Raporu 

4 ITF (2017) 

5 OECD (2016) 
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açıklayamamaktadır. Ticaret esnekliğin azalmasının temel sebebi diğer uzun dönemli yapısal 

değişikliklerdir. 

Gelişmekte olan ülkeler, değer zincirinde yükselerek, ihracatta yurtiçi katma değer payını 

arttırmaktadır. Bu nedenle, önümüzdeki elli yıl içinde ihracat tarafından yönlendirilen 

büyümenin geçen yıllara göre daha düşük olacağı öngörülmektedir. Bu durum ayrıca, ürün ve 

süreçlerin bölünmesindeki fiziksel sınırlarından dolayı, küresel değer zincirlerinin dağılım 

yoğunluğunun yavaşladığını da yansıtmaktadır.6 

Denizyolu; sınır aşımı olmaksızın ulaşım kolaylığı, en güvenli taşıma şekli olması, bir 

defada en büyük miktardaki yükü en çabuk şekilde ulaştırması ve bunların avantajlarının 

oluşturduğu ucuzluk nedeni ile en çok tercih edilen ulaşım şeklidir. Dünya taşımacılığının 

2008-2017 yılları arasındaki yüzdelik dağılımı tablosunda 2016 yılında denizyolunun payı %84 

olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılı için de öngörülen değer yine % 84’tür. Dünya Ticaret 

Örgütü ve OECD verilerine göre küresel ticaret ve uluslararası yük taşımacılığındaki artış, 2008 

yılı öncesine kıyasla belirgin şekilde düşüktür. Dünya ticaretinde gözlenen bu yavaşlama, artan 

korumacılık politikaları ve son yıllardaki filo ve gemi büyüklüklerinin artışı, denizcilik 

sektöründe yaşanabilecek bir krizin izlerini göstermektedir. Özellikle uluslararası deniz 

taşımacılığında artan kapasite dolayısıyla, yük taşımacılığı maliyetleri çok düşük seviyelere 

gerilemiştir. Fakat azalan maliyetlerin beklenenin aksine denizyolu ile yük taşımacılığı talebini 

arttırmaması sonucu gemicilik endüstrisinde büyüyen borçlanma ve iflaslar gözlenmeye 

başlamıştır. Konteyner taşımacılığında ise, artan gemi büyüklükleri sektörde birleşmeleri 

yoğunlaştırmış ve birlikte çalışmaya dayalı işbirliklerini arttırmıştır. 

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 

kayıtlarına göre dünya deniz ticaret hacmi ilk defa 2015 yılında 10 milyar tonu aşmıştır. Buna 

rağmen, 2016 yılında deniz yolu ile yapılan gönderiler sadece yüzde 2,6 oranında büyüyerek, 

geçen on yılda kaydedilen tarihsel ortalamanın gerisinde kalmıştır. Tanker taşımacılığı 2008 

yılından bu yana en iyi performansını göstermesine rağmen, uluslararası denizyolu yük 

taşımacılığının yaklaşık %70’ini kuru yük taşımaları oluşturduğu için, dökme mallar ve 

konteyner ticaret malları dâhil olmak üzere, kuru yük sektöründe büyüme beklentilerin altında 

kalmıştır.  

6 Fontagné ve Fouré J. (2013) 
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2.2 Türkiye’de Genel Durum 

Türkiye Dış Ticaretinin Değerlendirilmesi 

2008-2017 yılları arasında Türkiye’nin dış ticaret hacminin gelişimi Şekil 3’te 

gösterilmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında makroekonomik ve politik sebeplerden düşen dış ticaret 

hacmi, 2017 yılında tekrar yükselişe geçmiştir. 2017 yılında ihracat ve ithalat artış oranları bir 

önceki yıla kıyasla yüzde 10,4 ve yüzde 16,6 olarak gerçekleşmiştir. 2013-2017 yılları arasında 

dış ticaret açığı yaklaşık dörtte bir oranında azalmıştır.7 

Şekil 3 – Yıllara Göre Dış Ticaret 

  Kaynak : TÜİK (2017) 

Türkiye ihracat ve ithalat taşımaları, taşımacılık yolları itibarıyla değerlendirildiğinde 

deniz yolu ve karayolu ile ihracatın ağırlıklarını korudukları görülmektedir. 2009-2013 yılları 

arasında ortalama  %52,4 olan denizyolunun ihracat içindeki payı, 2017 yılında %58 seviyesine 

çıkmıştır. Diğer yandan, denizyolunun ithalat içindeki payı ise 2014-2016 yılları arasında %69 

seviyelerinde iken, 2017 yılında %65 seviyelerine gerilemiştir. Son beş yıl içindeki en büyük 

pay değişikliği karayolu taşımacılığında gözlenmiştir. Karayolu ile ihracat taşımalarının payı 

2009-2013 yılları arasında ortalama %37,5 seviyelerinden, 2017 yılında %29 seviyelerine 

düşmüştür.  Benzer şekilde, karayolu taşımacılığının ithalat içindeki payı %22,5’tan, %18 

7 TÜİK (2017) 
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seviyelerine gerilemiştir. Bu değişikliğin temel sebebi, yaygınlaşan RO-RO taşımacılığı ile 

yükün denizyolu taşımacılığına kaymasıdır.  

Dış ticarette zaten çok düşük düzeyde olan demiryolu taşımacılığı kullanımı 2013-2017 

yılları arasında yarı yarıya azalmıştır. Bu tarih aralığında gözlenen kayda değer bir diğer 

değişim yük taşımacılığında havayolunun artan payıdır. Havayolu kargo taşımacılığının payı 

ihracatta %20, ithalatta ise %40 artmıştır. 2016 yılı sonunda Türkiye genelinde havayolu ile 

taşınan 1.032.943 ton kargo yükün, %88’inin İstanbul Atatürk Havalimanı, %6’sının ise Sabiha 

Gökçen Havalimanı üzerinden iletildiği göz önüne alınırsa, İstanbul Yeni Havalimanının 

faaliyete başlaması ile havayolunun dış ticaretteki payının daha da artacağı öngörülebilir. 

Şekil 4 - Yollara Göre Dış Ticaret 

Kaynak : TÜİK (2017) 

Geçtiğimiz beş yıl içerisinde, Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi 

Sınıflamasına (ISIC Rev.3) göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı ortalama 

%93 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı 

içindeki payı 2017 Ekim ayı itibariyle %3,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %34,2’ye 

yükselmiştir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı 

ihracattan çok daha yüksektir. 2017 yılı Ekim ayı itibariyle yüksek ve orta yüksek teknolojili 

ürün ithalatı, toplam imalat sanayi ithalatının yaklaşık  %56’sını oluşturmaktadır. Bu durum 

Türkiye’nin teknolojik dış bağımlığının sürmekte olduğuna işaret etmektedir. Genel olarak 

imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yaklaşık %82’dir. 
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Tablo 1 - Teknolojik ürün sınıfına göre dış ticaret 

2013 2014 2015 2016 2017 

İhracat Pay İhracat Pay İhracat Pay İhracat Pay İhracat Pay 

(Milyar $) % (Milyar $) % (Milyar $) % (Milyar $) % (Milyar $) % 

Yüksek 

Teknolojili 

Ürünler 

4.789 3,4% 5.020 3,4% 4.899 3,6% 4.683 3,50% 4.643 3,8% 

Orta yüksek 

teknolojili 

ürünler 

44.540 31,5% 46.517 31,6% 42.725 31,8% 44.240 33,1% 41.456 34,2% 

Orta düşük 

teknolojili 

ürünler 

43.329 30,7% 42.984 29,2% 39.696 29,5% 37.878 28,3% 34.756 28,7% 

Düşük 

teknolojili 

ürünler 

48.700 34,5% 52.636 35,8% 47.070 35,0% 46.853 35,1% 40.429 33,3% 

Toplam 

İmalat Sanayi 
141.358 100% 147.157 100% 134.390 100% 133.654 100% 121.284 100% 

Kaynak : TÜİK (2017) 

Türkiye’nin ihracatının ülke gruplarına göre dağılımı değerlendirildiğinde son beş yıldır 

en iyi ihracat performansının Avrupa Birliği pazarında yaşandığı görülmektedir. Türkiye’nin 

Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı 2013 yılına göre yüzde 8,4 artmıştır.  

Şekil 5 – Ülke gruplarına göre dış ticaret8 

İHRACAT İTHALAT 

8 TÜİK (2017) 
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Avrupa Birliği ekonomisindeki yeniden büyümenin ithalat talebinde yarattığı artış 

Türkiye’nin ihracatını da olumlu etkilemiştir. Benzer şekilde, Kuzey Amerika ülke 

grubuna yapılan ihracat yüzde 12,5 artmıştır. 

2013-2016 yılları arasındaki ihracat değişim oranları incelendiğinde, AB ülkelerine 

yapılan ihracat artışının Almanya, İngiltere, İsviçre gibi gelişmiş ülkelere yapılan ihracat 

artışından kaynaklandığı görülebilir. Küresel üretim eğilimlerinin paralelinde, son beş sene 

içinde batı ülkelerinden yapılan ithalat miktarı azalmış, karşılığında Çin, Japonya ve Güney 

Kore gibi Asya ülkelerinden ithalat değerleri artmıştır. Ortadoğu ülkeleri ile yapılan ticaretin 

büyük bir kısmını enerji ithalatı oluşturmaktadır. Toplam enerji ihtiyacının büyük bir 

bölümünün bu ülkelerden temin edilmesinin stratejik öneminin yanı sıra nakliye maliyetleri 

açısından sağladığı avantajlar bulunmakla birlikte, petrol ve doğalgaz için yapılan ödemelerin 

ikili ticaret hacimleri içindeki ağırlığı bu ülkelerle gerçekleştirilen ticarette sürekli açık 

verilmesine sebep olmaktadır. 

Tablo 2 - Ülkelere göre dış ticaret 

İhracat İthalat 

Değişim (%) 

(2013-2016) 

Değer 

(Bin ABD $) 

Değişim (%) 

(2013-2016) 

Değer 

(Bin ABD $) 

Almanya 2,16 13 998 653 Çin 3,06 25 441 433 

İngiltere 33,02 11 685 790 Almanya -11,20 21 474 989 

Irak -36,09 7 636 670 Rusya Federasyonu -39,51 15 162 386 

İtalya 12,84 7 580 837 ABD -13,72 10 867 793 

ABD 17,43 6 623 347 İtalya -20,69 10 218 387 

Fransa -5,55 6 022 485 Fransa -8,85 7 364 715 

BAE 8,89 5 406 993 Güney Kore 4,86 6 384 242 

İspanya 15,10 4 988 483 Hindistan -9,59 5 757 246 

İran 18,45 4 966 176 İspanya -11,51 5 679 305 

Hollanda 1,45 3 589 432 İngiltere -15,30 5 320 237 

Suudi Arabistan -0,61 3 172 081 İran -54,74 4 699 777 

İsrail 11,54 2 955 545 Japonya 14,20 3 943 604 

Mısır -14,61 2 732 926 BAE -31,26 3 701 153 

İsviçre 163,80 2 676 266 Polonya 1,87 3 244 193 

Romanya 2,10 2 671 249 Belçika -16,72 3 200 764 

Polonya 28,74 2 650 505 Hollanda -10,80 3 000 336 

Belçika -0,99 2 548 240 Çek Cumhuriyeti -2,50 2 561 652 

Bulgaristan 20,91 2 383 500 Ukrayna -43,59 2 547 636 

Çin -35,35 2 328 044 İsviçre -74,05 2 502 961 

Cezayir -13,30 1 736 371 Romanya -38,88 2 195 728 

Kaynak : TÜİK verileri ile hazırlanmıştır.
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Türkiye Lojistik Sektör Analizi 

Türkiye'de lojistik sektöründeki firmaların sayısı yetki belgesi almamış olanlar nedeniyle 

kesin olarak bilinmemektedir. Bunun yanı sıra, lojistik sektörünü hangi şirketlerin oluşturduğu 

konusunda da belirsizlik vardır. Örneğin dağıtıcı şirketler, boru hattı işletmecileri ve 

gümrükleme şirketlerinin sektöre dâhil edilip edilmeyeceği net değildir. Benzer şekilde 

genellikle büyük çaplı imalatçı firmaların lojistik işlemlerini kendilerinin gerçekleştirmesi ve 

lojistik faaliyetlerinin üretim faaliyetleriyle bütünleşik yapıda olması sebebiyle, lojistik 

sektörünün boyutunun tam olarak bilinmesi mümkün değildir. Buna ek olarak, veri eksikliği 

dolayısıyla Türkiye’de lojistik sektörünün büyüklüğü konusunda bazı varsayımlara dayalı 

çıkarımlardan daha fazlasını elde etmek ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Özet itibarıyla 

lojistik sektörü için bir tanımlama ve sınıflandırma standardının geliştirilmesi ihtiyacı 

bulunmaktadır. 

Lojistik sektörüne en yakın İktisadi Faaliyet Sınıflamasına (NACE-Rev 2) sahip sektör 

olan “Ulaştırma ve Depolama” sektörünün Türkiye GSYH içindeki payı %8-9 aralığında 

değişmektedir. Ulaştırma ve depolama sektörüne ait genel makroekonomik göstergelerin 

Türkiye ekonomisi içindeki payları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3 - Ulaştırma ve Depolama faaliyetlerinin ekonomideki payı 

% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GSYH Oranı 9,9 8,9 8,4 9,2 9,0 9,0 8,9 

İşyeri sayısı 16,4 17,7 16,4 15,9 15,6 15,4 15,0 

Çalışan sayısı 9,7 9,1 8,6 8,4 8,4 8,1 7,9 

Ücretli çalışan 

sayısı 
7,0 6,7 6,5 6,5 6,7 6,3 6,3 

Maaş ve 

Ücretler 
9,1 8,9 8,9 8,3 8,4 8,0 7,9 

Kaynak : TÜİK verileri ile hazırlanmıştır. 

Bu tabloya göre, sektördeki işyeri sayısının payının, sektörün ekonomiye katkısının 

hemen hemen iki katı olduğu görülmektedir. Bu durum sektörde fazla sayıda küçük çaplı 

kuruluşun bulunmasından kaynaklanmaktadır. Genel olarak küçük ölçekli kuruluşlar, büyük 

ölçekli kuruluşlara göre daha düşük verimlilikle çalıştıkları için, sektörde kar marjları düşüktür.  

Sektördeki istihdam rakamları, sektörün ekonomi içindeki payına uygundur.  
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Sektör, Türkiye içindeki coğrafi dağılımına göre Marmara bölgesinde yoğunlaşmıştır. 

Türkiye’de kayıtlı yaklaşık 4.700 civarında uluslararası karayolu taşımacılık yetki belgesi 

bulunan firmanın yaklaşık 1.000 tanesi İstanbul ve çevre bölgesinde bulunmaktadır. Yurtiçi 

taşımacılık yetki belgeli yaklaşık 313 bin firmanın ise 105 bin tanesi İstanbul bölgesinde 

bulunmaktadır. Benzer şekilde, Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne kayıtlı 1.079 adet üyenin 

306 tanesi İstanbul’da, 37 tanesi Ankara’da, 32 tanesi İzmir’de, 23 tanesi ise Kocaeli ve 

Gebze’de yer almaktadır.  Kayıtlı üyelerin 29 tanesi demiryolu, 49 tanesi denizyolu, 37 tanesi 

havayolu, 766 tanesi karayolu ve 27 tanesi inter-modal/kombine taşımacılık hizmetleri 

vermektedir. Benzer bir şekilde, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri 

Derneğine (UTİKAD) bağlı 447 adet lojistik firmanın 363 tanesinin merkezi İstanbul’da 

bulunmaktadır.  

Yük taşımacılığı için hayati önem taşıyan ulaştırma altyapısının son dört yıl içindeki 

gelişimi Tablo 4’te gösterilmiştir. 2013 yılından itibaren yapılan yeni yatırımlarla otoyolların 

uzunluğu 2.244 km’den, 2.542 km’ye, bölünmüş yolların uzunluğu ise 18.524 km’den 19.790 

km’ye çıkmıştır. Demiryolları alanında yapılan yatırımların genelde yolcu taşımacılığı odaklı 

olması sonucunda, artan demiryolu uzunluğuna rağmen yük taşımacılığında düşüş 

gözlenmektedir. Dünya denizyolu taşımacılığında yaşanan krize rağmen,  denizyolu ile taşınan 

yük miktarı %14 artmıştır. Havayolu yük taşımacılığındaki artış ise %18 seviyesindedir.  
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Tablo 4 - Ulaştırma altyapısı için seçilmiş göstergeler 

Ulaşım Altyapısı 2013 2014 2015 2016 

Karayolu Ağı     

      Otoyollar 2 244 2 278 2282 2 542 

      Devlet Yolları  31 341 31 280 31 213 31 106 

           Bölünmüş 18 524 18 944 19 357 19 790 

           Diğer 12 817 12 336 11 856 11 316 

      İl Yolları 32 155 32 474 33 065 33 513 

           Bölünmüş 1 311 1 361 1 467 1 499 

           Diğer 30 844 31 113 31 598 32 014 

Yük Miktarı - Ton-km (Milyon) 224 048 234 492 244 329 253 139 

Demiryolu Ağı (km)     

      Elektriksiz 8 793 8 737 8 678 8 182 

      Elektrikli 3 304 3 748 3 854 4 350 

      Yüksek Hızlı Tren 888 1 213 1 213 1 213 

Tren kilometre (Yük treni) 13 918 20 596 18 222 18 767 

Yük Miktarı - Ton (Bin) 26 597 28 747 25 878 25 886 

      Yurtiçi  23 341 25 085 22 322 22 716 

      Uluslararası  1 712 1 679 1 964 1 831 

Yük Miktarı - Ton-km (Milyon) 11 177  11 992  10 474  11 661  

Liman Elleçleme (ton)     

     İhracat 89 553 990 88 544 792 92 152 622 94 805 120 

     İthalat 187 781 615 194 771 428 208 326 308 215 132 519 

     Transit 53 657 215 49 072 821 63 085 097 66 963 307 

Hava Kargo     

     İç hat (ton) 744 027 810 858 871 327 857 335 

    Dış hat (ton) 1 851 289 2 082 142 2 201 504 2 219 579 

 Kaynak : TÜİK (2017) 

2.2.1 Kapsam ve Mevzuat 

Bu rapor 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 

kapsamında, ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda kalkınma hedeflerini daha da ileriye 

taşımak amacıyla, ülkemiz için kritik önemdeki lojistik hizmetlerin geliştirilmesi için eylem 

alanlarını ve bu eylem alanlarına ilişkin hedef ve stratejileri ortaya koyan temel politika belgesi 

olmak üzere hazırlanmıştır. 
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 Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen; kamu kesimi, özel kesim ve sivil 

toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonlarının 

çalışmalarından elde edilen sonuç, değerlendirme ve önerileri içeren bu rapor, On Birinci 

Kalkınma Planında yer alacak politika, hedef ve stratejilerin belirlenmesine ışık tutacaktır. 

2.2.2 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar 

Lojistik hizmetlerin geliştirilmesi, ülke ekonomisine etkilerinin doğru şekilde 

değerlendirilebilmesi ve azami faydanın sağlanabilmesi, kamu otoritesi tarafından yürütülecek 

bütüncül bir planlama faaliyeti ile mümkün olabilecektir. Lojistik hizmetler ile ilgili mevzuat 

düzenlemeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına ve yerel yönetimlere yetki ve görevler tevdi etmektedir. Lojistik 

hizmetleri ile ilgili düzenlemelerde kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör ve akademi de 

sorumluluk sahibidir. Bu sebeple, plan ve programlar hazırlanırken ulusal ve yerel kamu 

kurumlarının yanı sıra, özel sektör temsilcileri, kooperatifler, mesleki dernek ve kuruluşlar, 

üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de planlama sürecine katılması gereklidir.   

2.2.3 Ulusal Politikalar 

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı 

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve 2014-2018 dönemini kapsayan 

Onuncu Kalkınma Planının lojistik hizmetler alanındaki temel amacı Türkiye’nin lojistikte 

bölgesel bir üs olmasının sağlanarak; lojistik maliyetinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi 

ve rekabet gücünün artırılması olarak belirlenmiştir. Yük ve yolcu ulaştırma hizmetlerinin 

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

taşımacılığında, kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilerek demiryolu ve denizyolu 

payının artırılması, kalitenin ve güvenliğin yükseltilmesi ve ulaştırma planlamasında koridor 

yaklaşımına geçilmesi de Plan hedefleri arasında bulunmaktadır. 

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 

Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülkelere yakınsama sürecinin hızlandırılması ve kalıcı bir 

şekilde yüksek gelirli ülkeler arasında yer alabilmesine yönelik olarak kalkınma çabalarının 

ekonomik ve sosyal alanda kapsamlı reform çalışmalarıyla desteklenmesi için Onuncu 
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Kalkınma Planı dâhilinde “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” faaliyetleri 

belirlenmiştir. Bu programla, Türkiye’nin ihracat, büyüme ve sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine ulaşmasında, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistiğin büyüme potansiyeline 

katkısının artırılması ve Lojistik Performans Endeksinde ilk 15 ülke arasına girilmesi 

amaçlanmıştır. Program, lojistik alanında etkin ve verimli planlama yapabilmek amacıyla 

mevzuat, şehirleşme, gümrük, altyapı, yurtiçi ve yurtdışı lojistik merkezlerle firmaların rekabet 

gücünün artırılması konuları üzerine yoğunlaşmıştır. 

2018-2020 Orta Vadeli Program 

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP), kamu politika ve 

uygulamalarını Kalkınma Planında yer alan politika ve öncelikler temelinde ortaya koyarak 

bütçe sürecini başlatan ve kaynak tahsislerini yönlendiren bir programlama aracıdır. Onuncu 

Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu olarak hazırlanan OVP’nin, ilk uygulama yılı olan 2018 

yılının, On Birinci Kalkınma Planının temel yılı olması sebebiyle OVP, yeni plan dönemine 

geçiş süreci için de önem arz etmektedir. 

OVP’nin temel amacı makroekonomik istikrarın korunması, beşeri sermaye ve işgücü 

kalitesinin artırılması, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması, iş ve yatırım ortamının 

iyileştirilmesi ve kamuda kurumsal kalitenin artırılması yoluyla büyümenin hızlandırılması, 

istihdamın artırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesidir. Bu çerçevede belirlenen yeniliğe 

dayalı yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılmasıyla yatırım süreçlerinin 

kolaylaştırılmasına yönelik gerçekleştirilmesi planlanan yapısal reformlar doğrudan lojistik 

hizmetlerin planlanması ile ilişkilidir. 

2.2.4 Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi 

Onuncu Kalkınma Planının uygulandığı beş yıl içerisinde Türkiye jeopolitik ve ekonomik 

açıdan zorlu bir dönem geçirmiştir.  Bu dönem içinde iç siyasi koşullardaki gelişmeler ve sınır 

ve komşu ülkelerdeki dinmeyen politik karmaşa ticari ve lojistik sistemlerin kesintisiz akışında 

sorunlar oluşturmuştur. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin 27 çeyrek 

boyunca süren ortalama % 7’lik büyüme performansını sekteye uğramıştır. Girişim sonrası 

ortaya çıkan uluslararası güvensizlik ve belirsizlik ortamı sebebiyle, ticaret ve yatırım kararları 

ertelenmiş, sonuç olarak Türkiye’nin dış ticaretinin gördüğü zarar, ekonomik büyümenin 

gördüğü zarardan daha da yüksek olmuştur. 2016 yılında bir önceki yıla göre ihracatta %8,7, 
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ithalatta ise %14,4 azalma gözlenmiştir. Onuncu Kalkınma Planı döneminde yaşanan tüm 

olumsuz siyasi ve ekonomik gelişmelere rağmen Türkiye’nin GSYH büyümesi 2017 yılında 

tekrar %6,1 seviyesine çıkmış, bir önceki yıla göre ihracat %10,42, ithalat %16,62 yükselmiştir.  

Bu dönem içinde dahi, Türkiye’nin Onuncu Kalkınma Planı kapsamında belirlediği 

bölgede lojistik bir üs olmak hedefini gerçekleştirmek için belirlenen eylemlerden geri adım 

atılmamıştır. Plan kapsamında oluşturulan “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” ivme 

kaybetmeden faaliyete dökülmüş ve bu kapsamda Lojistik Master Plan hazırlanması, Lojistik 

Koordinasyon Kurulunun kurulması ve ticaret ve ulaştırmayı kolaylaştıracak altyapı 

projelerinin gerçekleştirilmesi gibi birçok önemli adım atılmıştır. 

Lojistik Koordinasyon Kurulu 

28 Ocak 2016 tarihli genelge ile Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) öncelikli dönüşüm 

programları arasında yer alan "Lojistikte Strateji ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması" 

politikası çerçevesinde “Lojistik Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. Kurul, Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında: Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarları ile Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanının katılımlarıyla 

oluşturulmuştur. Oluşturulduğu tarihten bu yana 11 kere toplanan kurulda lojistik ile ilgili iş ve 

hizmetlerde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının üstlenecekleri rolleri belirlemek, 

müşterek konularda eşgüdüm tesis etmek, ortak karar alınmasını gerektiren hallerde prensip 

kararları almak ve lojistik mevzuatı düzenlemelerinin koordinasyonunu sağlamak için gerekli 

eylem ve politikalar tartışılmaktadır.  

Türkiye Lojistik Master Planı 

10. Kalkınma Planı, ‘’Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı’’ içerisinde yer alan

ve ülkemizin 2023 yılı hedeflerini ve 2035 – 2050 hedef yılları vizyonunu kapsayacak ve 

ulaştırma ve lojistik projeleri için temel ilke ve politikaları belirleyecek olan Türkiye Lojistik 

Master Planı (TLMP) projesi hazırlama çalışmaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı (UDHB) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü idaresinde başlamıştır. Projenin 

amacı, Türkiye’nin bölgesinde lojistik üssü olabilmesi, ekonomisinde lojistik faaliyetlerin 

payının arttırılması için lojistik sektörünün ihtiyaçlarının belirlenerek ekonomik, sosyal ve 

http://www.ubak.gov.tr/
http://www.ubak.gov.tr/
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teknolojik olarak hizmetlerin Türkiye genelinde sunulmasına olanak verecek ve ulaştırma 

türleri bütünleşik olacak şekilde, yeni kurulacak lojistik köy/ merkez/üslerin yer seçim 

ölçütlerinin belirlenmesi, mevcut olanların yeniden değerlendirilmesi ve diğer lojistik 

faaliyetlerin iyileştirilmesidir. Lojistik merkezlerin yer seçim kriterlerinin ve işletme 

kurallarının belirlenmesi maksadıyla hazırlanmakta olan Türkiye Lojistik Master Planı ile, atıl 

yatırımların önlenmesi için “lojistik köy, merkez veya üslerin” ihtiyacı ile konumlarının 

belirlenmesi ve ulaşım türleriyle optimum bağlantısının sağlanarak kombine taşımacılığın 

geliştirilmesi ve lojistik köy, merkez veya üslerin verimli ve etkin bir şekilde çalışması için 

asgari coğrafi ve fiziki standartları ile kurulmalarına ve işletilmelerine ilişkin usul ve esasların 

belirlenmesi hedeflenmektedir. Türkiye Lojistik Master Planı projesinin 2018 yılı sonunda 

bitirilmesi planlanmaktadır. 

Ulaştırma ve Lojistik Alanındaki Altyapı Projeleri 

Lojistik Merkez ve Tesisler: Lojistik merkezler taşımacılık, lojistik ve fiziksel dağıtımla 

ilgili ulusal ve uluslararası çapta faaliyette bulunan çeşitli işletmelerin, ticari esaslara dayalı 

olarak üzerinde faaliyet gösterdikleri özel yerlerdir. Lojistik merkezler, hizmet verdikleri 

bölgedeki üreticilere taşıma ve depolama faaliyetleri konusunda en uygun çözümler 

sunmaktadır. Bu çözümler sayesinde taşımacılık ve depolama maliyetlerinin optimize edilmesi 

ve endüstriyel süreçlerin etkinliğinin artması sağlanmaktadır. Ülkemizde halen Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

tarafından yürütülen 21 lojistik merkez projesi bulunmaktadır. Bunların içinde sekiz tanesi 

işletmeye açılmış, altı tanesinin yapım çalışmaları devam etmekte olup yedi tanesi ise etüt/proje 

veya ihale aşamasındadır.  

İzmir Çandarlı Limanı: Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olarak planlanan 

Çandarlı'daki Kuzey Ege Limanı’nda toplam 1.500 m dalgakıran inşası tamamlanmıştır. 

Demiryolu ve karayolu bağlantılarının planlanmasının ardından ihaleye çıkılması öngörülen 

limanın kapasitesinin aşamalı olarak 12 milyon TEU/yıla çıkarılması hedeflenmektedir. Yap-

İşlet-Devret Modeli ile yapılacak olan 2.000 m uzunluğunda ve 1.000 m genişliğindeki rıhtımın 

ihalesine çıkılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Çandarlı Limanı, Avrupa ile Orta 

Doğu arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanan kombine taşımacılık zincirinde önemli bir 

aktarma merkezi olacaktır. 

http://www.tcdd.gov.tr/
http://www.tcdd.gov.tr/
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Mersin Ana Konteyner Limanı: Mevcut Mersin Limanı güneyindeki deniz alanına inşa 

edilmesi planlanan, “Mersin Ana Konteyner Limanı” planlama alanına ilişkin Çevresel Etki 

Değerlendirmesi raporu onaylanmıştır. Planlama alanı, 4 milyon 128 bin metrekarelik liman 

alanı ve 221 bin 570 metrekarelik tahkimat alanından oluşmaktadır. Liman bünyesinde,  

konteyner depolama alanları, yükleme-boşaltma operasyonları için gerekli makine-ekipmanlar, 

idari ve sosyal tesisler, atık kabul tesisi, bakım-onarım alanları yer alacaktır. Projenin 

kapasitesinin ilk etapta 1,7- 1,9 milyon TEU olması ve tüm safhalar tamamlandığında 10,3-

11,4 milyon TEU kapasiteye ulaşması planlanmaktadır. Limanın maksimum kapasiteye 

ulaşması durumunda aralarında büyük konteyner gemilerinin de bulunduğu yıllık ortalama 

8.000 geminin limanı kullanması beklenmektedir. İnşaatın 5 yıllık dönemlerde olmak üzere 5 

ayrı safhada tamamlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında ayrıca 158 bin metrekare 

büyüklüğünde iki adet tren istasyonu yapılması öngörülmektedir. 

Filyos Limanı Projesi: 2015 yılında Endüstri Bölgesi ilan edilen, demiryolu, havalimanı 

ve karayolu bağlantısıyla desteklenen bölgeye inşa edilen Filyos Limanı’nın Türkiye’nin 

Karadeniz’e açılan kapısı olması planlanmaktadır. Limanın 12.000 kişiye istihdam sağlaması 

ve ülkenin 3. büyük limanı olması öngörülmektedir. 

Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesi: 3.500x60 metrekarelik pist alanı ile ülkemizin 

ikinci büyük havalimanı olarak planlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı, Mersin Limanı’na 

olan yakınlığı, demiryolu ulaşım bağlantısıyla birlikte, turizm ve ihracat potansiyeli bağlamında 

Türkiye ekonomisinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır. İnşaatı devam eden 

projenin 2019 yılı başında bitirilmesi beklenmektedir. 

Marmaray:  Ekim 2013’ten bu yana hizmet vermekte olan Marmaray, İstanbul’un Asya 

ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan bir denizaltı demiryolu tünelidir. Marmaray, İstanbul 

metrosu ile İstanbul ve Ankara arası hızlı tren hattına bağlantılarıyla İstanbul'un demiryolu 

ağına önemli bir katkı sağlamaktadır. Marmaray, henüz yük taşımacılığı için 

kullanılmamaktadır fakat 2018 yılı sonunda yolcu trafiğinin olmadığı gece saatlerinde yük 

taşımacılığı için kullanıma açılması planlanmaktadır. 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu: İstanbul'un Asya ve Avrupa 

yakalarını birbirine bağlayan köprü, dünyanın en geniş ve en uzun kombine karayolu ve 

demiryolu köprüsü olacak şekilde melez yapıda tasarlanmıştır. Köprü aynı zamanda 

Adapazarı’ndan Tekirdağ’a uzanan Kuzey Marmara Otoyolu projesinin bir parçası 



18 

konumundadır. Projenin karayolu bağlantısı tamamlanmış olup, demiryolu bağlantısı halen 

yapım aşamasındadır. Proje tümüyle faaliyete geçtiğinde Boğaz’daki mevcut iki köprü 

üzerindeki yükü daha da hafifletecek ve yoğun şehir merkezi üzerindeki trafik yükünü ortadan 

kaldırarak yük taşımacılığı için transit geçiş sağlayacaktır. 

İstanbul Yeni Havaalanı (İYH): Tahmini olarak 10,25 milyar Euro yatırım maliyeti ile 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük altyapı yatırım projesi olma 

özelliğini taşıyan İYH, şehir merkezine 35 km mesafede, 76,5 milyon metrekarelik bir sahada 

inşa edilmektedir. Tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşması planlanan 

İYH’nin, 2018 yılının 4. çeyreğinde tamamlanması planlanan ilk aşaması ile 90 milyon yolcuya 

hizmet vermesi beklenmektedir. İhracatın ağırlık olarak sadece küçük bir kısmı havayolu 

taşımacılığı ile yapılmasına rağmen, ihraç edilen malların değer karşılığı yüksek seviyededir. 

İYH’nin ekonomik etki analizi için hazırlanan raporda, Türkiye’de havacılık sektörünün 

dinamik gelişimi ve küresel rekabet ile uyumu sürdürülebilir olduğu takdirde, 2025 yılına kadar 

Türkiye’de havayolu trafiğinin her yıl ortalama yüzde 5,2 oranında büyüyebileceği 

değerlendirilmektedir. Buna göre İYH üzerinden kargo taşımacılığının 2030 yılında 1milyon 

280 bin ton seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir9. 

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve İzmit Körfez Geçişi Köprüsü: Proje, İstanbul ve 

Türkiye’nin üçüncü en büyük şehri olan İzmir arasındaki karayolu mesafesini kısaltmaktadır. 

Proje, dünyanın en büyük dördüncü asma köprüsü olan 3 km uzunluğundaki İzmit Körfez 

Geçişi Köprüsü’nü (Osmangazi Köprüsü) de bünyesinde barındırmaktadır. 

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu: İnşaatı 2008 yılında başlayan, 829 kilometrelik Bakü-

Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı, 2017 Ekim ayında yolcu ve yük taşımacılığına açılmıştır. 

Başlangıçta yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olan hattın 

2034 sonunda 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşıması planlanmaktadır. Hattın asıl önemi 

Çin’den Avrupa’ya halen deniz, hava ve Rusya’dan geçen kuzey hattı olarak bilinen demiryolu 

kanalıyla yılda 240 milyon ton yük taşımasının, BTK ile kesintisiz hale gelen orta koridora 

kaymasının önünün açılmış olmasından kaynaklanmaktadır.  

Ovit Tüneli: Kasım 2017 yılında trafiğe açılan Ovit tüneli, Karadeniz ile Doğu 

Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli koridorlardan olan Rize-Erzurum karayolunun Ovit 

9 EDAM, 2016 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/rize
https://www.sabah.com.tr/haberleri/erzurum
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ovit-dagi


19 

Dağı Geçidi'nde inşa edilmiş 14 bin 200 metre uzunluğunda çift tüpten oluşan ve Türkiye'de 

bitmiş olan en uzun tüneldir. Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan proje, Karadeniz 

trafiğinin, İran'a ve Gürcistan'a gidişini kolaylaştırmaktadır. 

2.2.5 Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

2.2.5.1 Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar 

 Gümrük işlemlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılması için gerekli düzenlemeler yapılmış

ve mevzuat hazırlanmış olmasına rağmen çeşitli nedenlerle henüz uygulamaya

geçilememiştir.

 Lojistik sektörünü düzenleyen mevzuat kapsamında yetkilendirme yaklaşımı sıkıntılar

yaratmaktadır.  Sektöre girebilmek için gerekli şartlar, Avrupa pratiklerindeki gibi

mesleki ve mali yeterlilik ve itibar odaklı olmak yerine sektör giriş ve taşıt kart ücretleri

ile belirlenmiştir. Lojistik sektöründen toplanan bu ücretler hem sektörü zor duruma

sokmakta, hem de haksız rekabet yaratarak sektördeki kar marjlarını azaltmaktadır.

 10. Kalkınma Planı kapsamında konulan belgelendirme ve lojistik hizmet sağlayıcılarının

denetimlerine dair hedeflere erişilememiştir. Bunun sebebi denetim mekanizmasında var

olan boşluklardır. Denetim eksikliğinin en fazla görüldüğü alan öz sermaye

konusundadır. Birçok kurum öz sermaye eksikliğine rağmen, ciddi borçlanmalar ile

sektörde rekabet gücü elde etmeye çalışmaktadır.

 Gümrük işlemleri için sonradan beyan sistemi kullanıma hazır olmasına rağmen, çeşitli

nedenlerle henüz uygulamaya geçilememiştir.

 Karayolu sınır geçişlerinde karşı ülkelerden kaynaklanan operasyonel ve politik

sorunlardan dolayı gecikmeler ve engellemeler yaşanmaktadır. Kara gümrüklerinde karşı

ülkeyle verimliliği artırmaya yönelik devletlerarası anlaşmalar yapılmalı ve gerek

mevzuat gerek altyapı eksiklikleri tamamlanmalıdır. Diğer yandan, çevremizdeki komşu

ülkelerdeki mevcut siyasi ve güvenlik durumları göz ardı edilmemek üzere transit

ticaretin önünü açacak önlemler alınmalı ve güvenlikten taviz vermemek kaydıyla transit

işlemler elektronik çözümlerle hızlandırılmalıdır.

 Özellikle ihale yoluyla özel sektör kullanımına açılan havalimanı alanları ve depolar,

deniz liman sahaları ve benzeri sahaların çok yüksek ücretlerle ihale edilmesi sonucu, bu

yüksek bedeller nihai kullanıcıya yüksek lojistik maliyet olarak yansımaktadır.

https://www.sabah.com.tr/haberleri/ovit-dagi
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
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 Lojistik hizmetlerde yüksek belge ücretleri veya iş yapmayı zorlaştırıcı mevzuatlar 

lojistik hizmet sağlayıcıların işlemlerinin etkinliğini düşürmektedir. Bunun yerine serbest 

rekabet ortamında hizmet kalitesini artırmaya özendirici mevzuat ve sadece ceza vermeye 

yönelik değil kalite ve verimliliği özendirecek doğru kontrol mekanizmaları 

oluşturmalıdır. 

 Hızlı paket gönderilerinde Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) çıkışlarının 

aynı gün yapılamaması sebebiyle e-ticaret firmaları zaman kaybetmekte ve bu nedenle 

diğer ülkelerle rekabette geride kalmaktadır. ETGB çıkışlarının ambar harici bir beyan 

açılarak aynı gün çıkması sağlanmalıdır. 

 İthalat hızlı paket ve kargo yüklemeleri için özet beyan üzerinden ETGB yapılabilmesi 

uygulaması 2013 yılında iptal edilmiş olup, bu sebeple oluşan bir günlük kayıp hem 

müşteriye zamanında teslimatı geciktirmekte hem de hızlı kargo hizmet sağlayıcısının iş 

hacmini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tür yüklemeler için özet beyan üzerinden 

ETGB yapılabilmesi sağlanmalıdır. 

 İthalat e-ticarette nihai tüketici tarafından iade edilen ürünlerde hızlı paket ve kargo 

işletmeleri tarafından ödenmiş olan ETGB vergilerinin geri alınamaması nedeniyle, bu 

yük işletmeler üzerinde maliyet olarak kalmaktadır. Sistem para iade etmeye uygun 

şekilde düzenlenmeli ve süreç kolaylaştırılmalıdır. 

 E-ihracat kapsamında yurt dışındaki nihai tüketiciye gönderilen ürünün iade edilmesi 

durumunda iade ürün için ithalat prosedürleri uygulanmak durumundadır.  

 Demiryolu taşımacılık ve tren işletmeciliği için vagon sahipliği ve belgelendirme 

konusunda kamu sınırlamaları ve tescil şartları rekabeti zorlayıcı niteliktedir. 

 Posta tekelinin varlığı kadar, içerdiği belirsizlikler de büyük sorunları beraberinde 

getirmektedir. İlişkili tanım ve belirlemelerin yapılmamış olması sektörel anlamda 

belirsizliklere sebep olmakta ve tekel hususunda mülga 5584 sayılı 70 yıl önce yapılmış 

Posta Kanununa yapılan atıflar nedeniyle hem yeni Posta Hizmetleri Kanunundan 

beklenen faydanın alınamamasına hem de hukuken tartışılır bir tekel tanımının devamına 

sebebiyet vermektedir. Ayrıca, tekelin ağırlık bazlı belirlenmesi halinde yaklaşık 40 yıldır 

faaliyet gösteren sektör realitesine uyumsuz birçok sıkıntı da beraberinde ortaya 

çıkacaktır. 
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 Posta sektörü 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma

Kanunu olmak üzere iki ayrı kanunla düzenlenmektedir. Her iki mevzuatın ortak

düzenlediği alanlar bulunmakta ve çatışmalar ortaya çıkabilmektedir.

 Posta kolisi ve kargosu her iki kanunda farklı tanımlarla yer almaktadır. Posta Hizmetleri

Kanununda posta gönderisi tanımında posta koli veya kargosunun da kapsanması, aynı

Kanunda posta koli veya kargosunun “hizmet sağlayıcısı aracılığıyla yollanan ve

kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan en fazla otuz kilogram

ağırlığa veya üç yüz desimetreküp hacme sahip her türlü madde” olarak tanımlanması

Kanunun uygulama alanının oldukça geniş tutulmasına sebep olmaktadır. Benzer şekilde

Karayolu Taşıma Kanununda da kargo “tek parçada en fazla yüz kilogramı geçmeyen

genellikle ambalaj ve kap içerisinde olan küçük boyutlu koli, sandık, paket gibi parça

eşya” olarak tanımlanmıştır.

 Posta Hizmetleri Kanunu 2013 yılında yasalaşmış olmasına rağmen sektörde evrensel

hizmet yükümlüsü PTT A.Ş.’ye ayrılmış olan tekel alanının büyüklüğünü belirleyecek

Bakanlar Kurulu Kararı hala çıkarılmamıştır. İlişkili tanım ve belirlemelerin yapılmamış

olması sektörel anlamda belirsizliklere sebep olmakta ve tekel hususunda mülga 5584

sayılı Posta Kanununa yapılan atıflar hem yeni Posta Hizmetleri Kanunundan beklenen

faydanın alınamamasına, hem de objektif kriterlere dayanmayan bir tekel tanımının

devamına sebebiyet vermektedir.

 Evrensel hizmetin net maliyetinin finansmanı için tekel alanı ve evrensel hizmet fonu

olmak üzere iki ayrı mekanizma oluşturulmuş olması hem işletmeciler üzerinde

sonrasında tüketiciye yansıtılması gerekecek mali yük oluşturmakta, hem de net maliyetin

belirlenmesinde zorluklara sebep olmaktadır.

2.2.5.2 Kurumsal Yapılanmadan Kaynaklanan Sorunlar 

 Gümrük işlemlerindeki gecikmeler özellikle hızlı yük taşımacılığının temel türü olan

havayolu taşımacılığında sorunlar yaratmaktadır. Gümrük işlemleri için geçen süre,

havayolu ile nakliyat süresinin 4-5 katına çıkabilmektedir, bu durum havayolu ile yük

taşımacılığının oluşturduğu tüm avantajları yok etmektedir.

 Gümrük işlemlerinde beyan esaslı sisteme geçiş için kurumsal yapılanma yetersizdir.

Piyasa gözetim ve denetimi mekanizması kurulmuş olmasına rağmen, kurumların uyum

sağlamakta gecikmesinden dolayı, dış ticaret kontrolleri sınırda yapılmaktadır.
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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sahasında yapılan işlemlerin birçoğu diğer bakanlıkların 

sorumluluğundadır ve ilişkili tüm bakanlıkların kontrolündeki işlemlerin koordinasyon 

içinde, hızlı bir şekilde çalışması sağlanamamaktadır. 

 Türkiye’de lojistik ve ulaşım alanında birbirinden kopuk çok sayıda Master Plan ve 

lojistik merkez fizibilite çalışmaları yapılmakta, çoğu yatırıma dönüşmemektedir. 

Öncelikle Türkiye Lojistik Master Planı ve Ulaşım Master Ana Planlarının birbiriyle 

entegrasyon halinde tamamlanması, bundan sonra bölge ve il planlarına inilmesi 

gerekmektedir. Teknolojik ve fiziki lojistik tesis altyapıları uluslararası standartlara 

uygun olmalıdır. 

 Kamu kurumlarının farklı veri toplama ve işleme yöntemleri tüm bu verilerin sağlıklı bir 

şekilde derlenerek ülke çapında sağlıklı analiz ve sonuçlar üretilmesini zorlaştırmakta ve 

kimi zaman engellemektedir. Bu nedenle bugün neredeyse aynı konularda farklı 

kurumların farklı parametrelerle veri derlemeye çalışması ve özel sektör kurumlarının 

farklı farklı verileri farklı kurumlara iletmeye çalışması hem sağlıklı veri toplanmasına 

engel olmakta hem de kurumlar üzerinde yerine getirilemeyecek bir iş gücü 

oluşturmaktadır. 

2.2.5.3 İnsan Kaynakları ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar 

 Türkiye’nin lojistik performansı değerlendirmesinde puan açısından en zayıf alanı 3,18 

puan ile “gümrük ve sınır işlemlerinin etkinliği”dir. Bu alanda geçmiş yıllarda yapılan 

yatırımlar olumlu sonuçlar vermiş olmasına rağmen, gümrük işlemlerinin etkinliği halen 

Türkiye’nin dış ticaret hedeflerini karşılayabilecek durumda değildir. Gümrüklerde 

çalışma saatlerinin kısıtlı olması, yetkilendirme sorunları, kaynak ve kapasite eksiklikleri 

sebebiyle özellikle yoğun zamanlarda uzun gecikmeler yaşanabilmektedir. 

 Lojistik sektöründeki artan yükseköğrenim talebi, dolaylı biçimde nitelikli işgücünün 

gereksinimlerine bağlı olarak gelişmiştir. Bunun sonucunda, özellikle lojistik ve 

ulaştırma alanlarındaki yükseköğrenim yüksek seviyede ticarileşmiş ve sektörde meslek 

yüksekokulları baskın duruma gelmiştir. Dolayısıyla, lojistik programlarının içerikleri 

sadece operasyonel yetenekleri geliştirmeye odaklı, kısa vadeli getirileri hedefleyen ve 

etkili bir kapsamdan uzak yapıya dönüşmüştür.  Bu sebeple, lojistik sektöründe kalifiye 

işgücü azalmış, özellikle taktik ve stratejik yönetim seviyesinde ciddi insan kaynağı 

yetersizliği görülmeye başlanmıştır. Lojistik sektörü, organizasyonel yetkinlik eksiği, 
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yönetimsel yetilerin yoksunluğu, iş tanımlarının ve yeteneklerin uyuşmazlığı ve yetersiz 

araştırma faaliyetleri sebebiyle sıkıntıdadır. Yetkin insan kaynağı eksikliği, en çok teknik 

ve taktik yönetim seviyelerinde görülmektedir.  

 Lojistik sektöründe eğitim, araştırma, standardizasyon ve sertifikasyon eksikliği vardır.

Lojistik eğitim ve meslek standartları oluşturulmalıdır. Lojistik sistem standartlarında

hizmet vermeyen şirketlere faaliyet izni verilmemelidir.

2.2.5.4 Altyapıdan Kaynaklanan Sorunlar 

 Ülkemizde şehirlerarası yolcu taşımalarının yaklaşık yüzde 90,5’i, yük taşımalarının ise

yaklaşık yüzde 87,4’ü karayoluyla gerçekleşmektedir. Taşımaların ulaştırma türleri

arasında dengeli bir şekilde paylaştırılması ihtiyacı devam etmektedir.

 Karayolu ağırlıklı yapı, çevresel sorunlar ve karayolu güvenliği sorunlarını da be-

raberinde getirmektedir. Bölünmüş yolların devreye girmesiyle sağlanan iyileşmeye rağ-

men, trafik kazalarındaki can kayıpları ve ekonomik kayıplar önemli bir sorun olmaya

devam etmektedir.

 Türkiye’de limanların kapasitesi bağlantılarının ve depolama alanlarının kapasitesi ile

sınırlandırılmıştır ve limanlardaki altyapı eksiklikleri genellikle bağlantıların yetersizliği

sonucu ortaya çıkmaktadır. Artan dış ticaret talebinin karşılanması için liman bağlantıları

için taşıma maliyetini artırmayacak alternatifler düşünülmelidir.

 Mevcut 172 adet lisanslı limandan bir kısmının dünya çapında ve büyük kapsamlı

olmasına rağmen, limanlarımızın büyük bir kısmı yetersiz personel ve ekipmanla

çalışmaktadır. Bu tip limanlar haksız rekabet yaratmakta ve ülkenin genel liman kalitesini

azaltmaktadır.

 Demiryolu altyapısı maliyet, sunulan hizmetler ve hız açısından karayolu ile rekabet

edememektedir. Elleçleme ve aktarımlar esnasındaki zarar riski yüksektir ve demiryolu

tarifeleri sektör ihtiyaçlarını karşılayacak sıklıkta değildir.

2.2.6 Uluslararası Mukayeseli Olarak Türkiye İçin Temel Göstergeler ve 

Uluslararası Konum 

Düşük maliyetlerle gerçekleştirilen kaliteli yük taşımacılığı, üretim zincirlerinin etkinliği 

ile doğrudan ilişkisi sebebiyle, ekonomik rekabet gücünün temel belirleyicilerindendir. 

Ülkelerin lojistik zincirlerinin göreli etkinliği, endüstriyel rekabet gücünün arttırılması ve 
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sürdürülebilir dış yatırımların kazanılması için yaşamsal öneme sahiptir. Bu bağlamda, Dünya 

Bankası tarafından geliştirilmiş olan Lojistik Performans Endeksi (Logistics Performance 

Index, LPI) ulusal ticaret ve ulaştırma başarımını uluslararası karşılaştırmalar temelinde 

ölçümleyen en kapsamlı araçtır. Bu endeks, ülkelerin ticaret ve lojistik başarımının temel 

unsurlarının anlaşılıp ayrıştırılması ile lojistik etkinliğin iyileştirilmesi ve ticari engellerin 

ortadan kaldırılması için destek sağlamaktadır.   

LPI ülkelerin lojistikteki durumunu, ticaret ve ulaştırma ortamlarının altı temel öğesi 

üzerinden değerlendirir. Bunlar gümrük işlemlerinin etkinliği, ulaştırma ve iletişim altyapısının 

kalitesi, rekabetçi fiyatlarla gönderi yapabilme kolaylığı, lojistik hizmetlerin kalitesi, 

gönderilerin izlenirliği ve takip edilebilirliği ve son olarak zamanında teslimat başarımı olarak 

belirlenmiştir. Endeks, ulusal lojistik başarımının uluslararası seviyede karşılaştırmalı 

analizinin yanı sıra, zaman içindeki gelişimini de göstererek çok boyutlu bir analiz yapılmasına 

olanak sağlamaktadır.  

Yayınlanmış en son LPI raporuna göre, Türkiye 1’den 5’e kadar olan ölçekte 3,42 puanla 

160 ülke arasında 34. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin tüm alt ölçütler için almış olduğu 

puanların yıllara göre dağılımı Tablo 5’te sunulmuştur.  
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Tablo 5 - Lojistik Performans Endeksi puanının yıllara göre değişimi 

Yıl Sıralama LPI 

puanı 

Gümrük Altyapı Fiyat Kalite İzlenebilirlik Zamanında 

teslimat 

2007 34 3,15 3 2,94 3,07 3,29 3,27 3,38 

2010 39 3,22 2,82 3,08 3,15 3,23 3,09 3,94 

2012 27 3,51 3,16 3,62 3,38 3,52 3,54 3,87 

2014 30 3,5 3,23 3,53 3,18 3,64 3,77 3,68 

2016 34 3,42 3,18 3,49 3,41 3,31 3,39 3,75 

* Kaynak: lpi.worldbank.org (Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi) sayfasından elde edilen veriler ile hazırlanmıştır.

Türkiye lojistik performansının iyileştirilmesi açısından 2007-2012 tarihleri arasında 

gösterdiği performansı 2012-2016 tarihleri arasında yakalayamamıştır. 2012-2016 arasında 

yaşanan düşüş az miktardadır ve istatistiki olarak belirgin değildir, bu sebeple sabit kabul 

edilebilir. Yapılan fiziksel ve ticari altyapı yatırımlarına rağmen performans artışının 

olmamasının sebebi, olumsuz ekonomik koşullar sebebiyle yaşanan dış ticaret kaybının yanı 

sıra bazı hızlı ve düşük maliyetli yük taşıma rotaların politik sebepler yüzünden 

kullanılamamasıdır. Bu durum lojistik sektöründe risk ve belirsizliklere karşı esnek lojistik ve 

ulaştırma ağlarının önemini vurgulamaktadır.  

Türkiye’nin lojistik alt ölçütler açısından en güçlü olduğu alanlar altyapı ve zamanında 

teslimat performansı, en zayıf olduğu alanlar ise gümrük işlemlerinin etkinliği ve lojistik 

hizmetlerin kalitesidir. Hem fiziki, hem de iletişim altyapılarına yapılan yatırımlar sonucu, 

Türkiye, 2007 yılında en zayıf olduğu özelliği olan lojistik sistemlerin altyapısı performansını 

en güçlü alanına çevirmeyi başarmıştır. Fakat dikkat edilmesi gereken husus, Türkiye’de 

karayolu taşımacılığının baskın taşıma türü olmasından dolayı, karayolu altyapısına yapılan 

yatırımların doğrudan performans algısını değiştirmiş olabileceğidir. Uzun vadede 

sürdürülebilir bir performans için tüm taşımacılık türlerinin avantajlı olduğu yerlerde 

kullanıldığı, dengeli bir ulaştırma sistemi kurulmalıdır. 

Uluslararası ticaretin artması ve küresel değer zincirlerinin yaygınlaşmasıyla uluslararası 

sınırları aşan insan, mal ve hizmet sayısı her zamankinden fazla artmaktadır.  Uluslararası 

sınırlar üzerinde kesintisiz lojistik hizmetler sağlanması için hızlı ve etkili gümrük ve liman 

usulleri şarttır. Karmaşık süreçler ve yüksek sayıda belgeler maliyetleri yükselterek 

gecikmelere neden olmakta, sonuç olarak oluşan maliyetler; işletmeler, ekonomiler ve 

tüketiciler tarafından üstlenilmektedir. Diğer yandan, üretim ve tüketim girdilerin kolay ithal 

edilebildiği ve malların ve hizmetlerin hızlı ve güvenilir şekilde ihraç edilebildiği bir ülke, 

lojistik faaliyet ve yatırımlar için daha cazip bir konumdadır. 
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OECD tarafından ülkelerin sınır işlemlerini iyileştirmelerine, ticari maliyetlerini 

düşürmelerine, ticaret akışlarını artırmalarına ve uluslararası ticaretten daha büyük fayda 

sağlamalarına yardımcı olmak için eylem alanlarını belirleyecek ve değerlendirilecek 

reformların potansiyel etkisini mümkün kılan bir dizi Ticaret Kolaylaştırma Endeksi (Trade 

Facilitation Index - TFI) geliştirilmiştir. Bu göstergeler 163 ülke için gelir düzeyleri, coğrafi 

bölgeler ve gelişme aşamalarına ilişkin tüm sınır prosedürlerini kapsamaktadır. 

Şekil 6 - Ticaret Kolaylaştırma Endeksi değerlerinin ülke ve yıllara göre karşılaştırılması 

Kaynak: OECD (2017) 

Bu endekse göre Türkiye tüm alanlarda içinde bulunduğu üst-orta gelir ekonomi grubu 

ortalamasından çok daha yüksek performans göstermektedir. Ayrıca, yönetim ve tarafsızlık, 

ülke içi sınır ajansı işbirliği, prosedürler, otomasyon ve ticari toplulukların katılımı alanlarında 

OECD ülkeleri ortalamasını yakalamaktadır. 2015-2017 yılları arasında sınır geçiş süreçlerinde 

yapılan reform ve iyileştirmeler ile bilgi ulaşılabilirliği, ücret, masraflar ve belgeler alanlarında 

performans artışı sergilenmiştir.  
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2.3 İlişkili Temel Alanlarındaki Gelişmelerin Rapor Konusu Alana 

Yansıması 

2.3.1 Lojistik Sistemlerdeki Yapısal ve Niteliksel Değişimler 

Küresel Değer Zincirleri ve Üretim Ağları 

Küresel Değer Zincirleri (KDZ), günümüzde tüm gelişmişlik seviyesindeki ekonomileri 

kapsayacak şekilde, dünya ticaretinin baskın bir özelliği haline gelmiştir. Küresel değer 

zincirlerinin belirleyici özelliği, üretim sürecinin parçalanarak, farklı ülkelerde farklı 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. KDZ firmalara ve ekonomilere, endüstrinin tamamını 

geliştirmek zorunda kalmadan herhangi bir yerden temin edilen ara malları ve hizmetleri 

kullanarak, sürecin en iyi oldukları kısmını yapma olanağı vermektedir. Katma değerli ticaret, 

gelişmekte olan ülkelerin GSYH'sine  % 30 oranında katkıda bulunurken, bu oran gelişmiş 

ülkeler için % 18 seviyesindedir. KDZ yatırım hacmini ve ticareti genişleterek, ekonomi, 

istihdam ve gelir üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin, 

teknolojiyi benimseme oranını arttırarak ve işgücü beceri geliştirme yoluyla üretken 

kapasitelerini arttırması için uzun vadeli endüstriyel iyileştirme için temeller oluşturan önemli 

bir mekanizma olarak da çalışmaktadır. 

Bununla birlikte, KDZ kalkınma için “kusursuz” çözümler değildir. Ulusal katma değerin 

düşük olduğu, yani ülkenin üretilen ürün veya hizmet için katma değerinin yalnızca küçük bir 

kısmına katkıda bulunduğu durumda, KDZ’nin büyümeye olan katkısı sınırlı olacaktır. Buna 

ek olarak, kullanılan teknolojinin yaygınlaşması ve bilgi ve beceri birikimi her zaman 

gerçekleşmemektedir. Bu sebeple, gelişmekte olan ülkeler kalıcı olarak düşük katma değerli 

faaliyetlerde bulunma riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ayıca, gelişmiş ülkelerdeki firmalar 

genellikle çevre ve işgücü koşulları açısından riskli faaliyetlerini, bu alanlarda sınırlamaları 

düşük olan ülkelere kaydırdıkları için, KDZ’nin iş güvenliği ve sağlığı da dâhil olmak üzere 

çevre ve sosyal koşullar üzerinde potansiyel olumsuz etkileri olabilir. Bu sebeple, KDZ 

aracılığıyla yatırım teşvik stratejileri oluşturulur ve KDZ liderliğindeki kalkınma stratejilerini 

teşvik etmek için politikalar üretilirken, KDZ katılımının artı ve eksileri, maliyet ve avantajlarış 

ülkelerinin ticaret görünümleri ve endüstriyel yetenekleri açısından dikkatlice 

değerlendirilmelidir. Gelişmiş ülkeler değer zincirlerinin yüksek katma değer yaratan 

aşamalarına hâkim olup, zincirin diğer aşamalarını ve üretim ağını da yönetmektedir. Daha 
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düşük katma değerli aşamalar, çoğunlukla gelişmekte olan ülkeler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Türkiye henüz yüksek katma değer yaratan halkalar içerisinde 

potansiyeli ile orantılı bir biçimde yer almamaktadır.  

KDZ’nin ortaya çıkışında temel etmenlerinden biri olan gelişmiş bilgi teknolojileri, yine 

KDZ’nin geleceğini şekillendiren en önemli etmen olacaktır. Geçtiğimiz yirmi yıl içinde 

batıdan doğu eksenine kayan üretim merkezlerinin, gelişmekte olan ülkelerde yeterli teknolojik 

yatırım yapılmazsa, otonom sistemlerin gelişmesi ve robotlaşma ile birlikte tekrar batı eksenine 

doğru kayması söz konusu olacaktır.   

Hizmet Üretiminin Gelişimi ve Lojistiği 

Hizmet sektörü Türkiye'nin brüt ihracatının sadece % 25'ini oluşturmasına rağmen, 

üretilen katma değer açısından değerlendirildiğinde bu rakam % 58'e çıkmaktadır. Bu durum, 

Türkiye'nin mal ihracatının yoğun bir şekilde, başta lojistik sektörü olmak üzere, hizmet 

girdilerine dayandığını göstermektedir. Bu nedenle, yüksek kaliteli fakat düşük maliyetli 

sunulan hizmetler, Türkiye imalat sektörünün rekabet gücü açısından son derece önemlidir. 

Aynı zamanda hizmet sektörünün GSYH içindeki payı, ulusal işgücü içindeki payından daha 

yüksektir. Bu, hizmet sektöründe işgücü verimliliğinin diğer sektörlere göre daha yüksek 

olduğunu göstermektedir. Katma değerli ticarette hizmetlerin payı hem yüksektir hem de 

artmaktadır (OECD, 2014). Hizmet sektörünün toplam dünya brüt ihracatındaki payı 1980'den 

bu yana %20 civarında kalırken, katma değer açısından payı %40'ın üstüne çıkmıştır.  

Şekil 7 - Brüt ihracatta ulusal katma değer payı (%) 

52,2 48,0 47,4 44,9 44,9 46,3 43,4 43,3 42,6 45,5 43,6 43,1

34,8 36,9 34,3 35,5 34,0 32,9 33,4 32,6 32,5 33,0 33,8 31,2

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

Hizmetler İmalat

Kaynak: WTO 



29 

Değer açısından karşılaştırıldığında ulaştırma hizmetleri ihracatı, ulaştırma hizmetleri 

ithalatının iki katıdır. Hem ihracat hem de ithalat içinde en yüksek pay havayolu taşımacılığına 

aittir. Havayolu taşımacılığını denizyolu taşımacılığı takip etmektedir. Verilen bu bulguları 

değerlendirirken dikkat edilmesi gereken nokta sunulan verilerin yolcu ve yük taşımacılığı 

ayrımı içermediğidir. Türkiye’nin havayolu ile uluslararası yolcu taşımacılığında önemli bir 

bağlantı merkezi olması, ulaştırma hizmeti ticaretinde havayolu taşımacılığını öne 

çıkarmaktadır. 

Şekil 8 - Türkiye’de uluslararası hizmet ticaretinin dağılımı 

Hizmet ticaretinde temel alanların payı 

Ulaştırma hizmeti ihracatında taşıma türlerinin payı 

Kaynak: WTO 

2.3.2 Teknolojik Gelişme ve Beklentiler 

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında geçtiğimiz yirmi yıl içinde yaşanan dönüşüme 

benzer olarak, bundan en fazla birkaç on yıl sonra dünyada lojistik işlemleri çok farklı yapılıyor 

olacaktır. Başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve AB ülkeleri olmak üzere, 

gelişmiş ülkeler standartlaştırılmış paket birimlerinin, esnek olarak yapılandırılabilen bağlantılı 

küresel lojistik ağları üzerinde taşındığı, intermodal ve senkromodal taşımacılık sistemlerine 

35,2 50,6 13,6 0,6

İhracat

Ulaştırma Turizm Diğer ticari hizmetler Mal ilişkili hizmetler

38,9 23,4 35,1 2,6

İthalat

Ulaştırma Turizm Diğer ticari hizmetler Mal ilişkili hizmetler

11%

77%

12%

İhracat

Denizyolu Havayolu Diğer

45%

50%

5%

İthalat

Denizyolu Havayolu Diğer
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geçiş hazırlığı yapmaktadır. Günümüzün gittikçe ivme kazanarak hızlanan rekabet ortamında 

hayatta kalmak, güncel gelişmeler ve sorunlar kadar, gelecekte karşılaşılabilecek durumlar 

bağlamında yapılandırılacak kısa ve uzun vadeli politikaların ve çalışma planlarının 

hazırlanması ile mümkün olacaktır. Gelecek yıllarda teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya 

çıkması beklenen bu değişiklerden imalat ve lojistik sektörünü en çok etkilemesi beklenen 

Sanayi 4.0 dönüşümüdür. "Akıllı imalat", "Endüstriyel internet" veya "Entegre sanayi" olarak 

da bilinen ve "Dördüncü Sanayi Devrimi" olarak anılan Sanayi 4.0’ın, yakın gelecekte malların 

tasarım, üretim, teslimat ve ödeme şekillerini tamamen değiştirmesi beklenmektedir. Çoğu 

ülke, kendi yetkinlikleri ve özgünlükleri açısından yeni sanayi devrimine yönelik stratejilerini 

ve yol haritalarını oluşturmaktadır. Temel olarak Sanayi 4.0, akıllı imalat ve lojistik sistemleri 

oluşturmak için Şekil 9’da gösterilen dokuz temel teknolojinin entegrasyonuyla oluşan bir 

sistemdir. 

Şekil 9 - Sanayi 4.0 bileşenleri 

Sanayi 4.0’ın lojistik sektöründe de önemli etkiler yaratacağı öngörülmektedir. Sanayi 

4.0’ın çıkış noktası, Avrupa’dan Asya’ya kayan üretim eksenlerini tekrar Avrupa ve gelişmiş 

ülkelere yöneltmektir. Akıllı fabrikalar ve tam otonom robotlar aracılığıyla imalatta işgücü 
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kullanımı azaltılarak, Asya ve gelişmekte olan ekonomilerdeki düşük işgücü maliyetleriyle 

rekabet edebilmek amaçlanmaktadır. 2025’te, üretim süreçlerinin yaklaşık %25’inin robotlar 

tarafından gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu süreçte elektronik, ulaştırma ekipmanları, 

makine sanayi gibi kimi endüstriler yüksek işgücü maliyetlerinden dolayı daha fazla ekonomik 

fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla tekstil, gıda, mobilya gibi sektörlerde düşük işgücü maliyeti 

ile rekabet eden ekonomiler bu dönüşümden gelişmiş ülkeler kadar yararlanamayacaktır. 

Katmanlı İmalat 

3 Boyutlu (3B) baskı teknolojilerinin gelişimi ile ortaya çıkan katmanlı imalat 

teknolojilerinin imalatta kullanımının yaygınlaştırılmasıyla üretimin müşteriye yakın yerlerde 

yapılarak üretim zincirlerinin kısaltılması mümkün olmaktadır. Katmanlı imalatın 

yaygınlaşması, uzun mesafeli yük taşımacılığı talebinin azalması ile sonuçlanacaktır. 3B baskı 

teknolojilerinin yaygınlaşmasının lojistik sistemlere bir diğer etkisi ise envanter seviyelerinin 

büyük oranda azalması olacaktır. Talebe göre ürün/yedek parça üretimi olanağı, depolama 

gereksinimlerini ve alan ihtiyacını azaltacak, sonuç olarak baskı teknolojileri ile donatılmış 

sanal depolar ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak, ürünlerin tüketim noktalarına ulaştırılması için 

kullanılan son kilometre (last mile) taşımacılığının önemi artacaktır. Bu alanda da otonom 

kurye ve “drone” teknolojilerinin baskın duruma gelmesi beklenmektedir. Son olarak, verilerin 

dijital internette aktarımına benzer olarak malların fiziksel ortamlarda aktarımının standart yük 

paketleriyle esnek lojistik ağları üzerinden yapılmasını öngören “Fiziksel İnternet” vizyonu, 

2050 yılında tüm lojistik sistemlerin tam entegre olarak, hızlı ve düşük maliyetli yük 

taşımacılığını hedeflemektedir.  

Fiziksel İnternet 

Fiziksel nesnelerin günümüzdeki üretim, nakliye, elleçleme, tedarik ve kullanım şekilleri 

ekonomik, çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir yapıda değildir. Bilgi ve iletişim 

teknolojileri alanında geçtiğimiz birkaç on yıl içinde yaşanan dönüşüme benzer olarak, bundan 

en çok birkaç on yıl sonra dünyada lojistik işlemleri çok farklı yapılıyor olacaktır. Başta ABD 

ve AB ülkeleri olmak üzere, gelişmiş ülkeler standartlaştırılmış paket birimlerinin, esnek olarak 

yapılandırılabilen bağlantılı küresel lojistik ağları üzerinde inter-modal ve senkromodal 

taşımacılık sistemlerine geçiş hazırlığı yapmaktadır. Günümüzün gittikçe ivme kazanarak 

hızlanan rekabet ortamında hayatta kalmak, güncel gelişmeler ve sorunlar kadar, gelecekte 
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karşılaşılabilecek durumlar bağlamında yapılandırılacak kısa ve uzun erimli politikaların ve 

çalışma planlarının hazırlanması ile mümkün olacaktır. 

Otonom Lojistiğin Yükselişi 

Otonom araçların henüz yollarda yaygın kullanımı başlamış olmasa da lojistik 

sistemlerde kullanımı uzun süredir devam etmektedir. Birinci nesil otonom servis araçları ve 

forkliftler, depolarda tanımlanmış ve kontrollü alanlar içinde serbestçe dolaşarak yük elleçleme 

sistemlerinin etkinlik ve performansını arttırmaya devam etmektedir. Lojistik sistemlerde 

otonom araçların kullanımında gelecek aşama, yasal ve güvenlikle ilişkili sorunların 

çözülmesinden sonra bu araçların kamuya açık alanlarda kullanımına geçilmesidir. Özellikle 

otonom hava araçlarının test aşamasında kullanımı kimi şehir dışı alanlarda başlamıştır ve yakın 

gelecekte özellikle son kilometre taşımacılığında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayacağı 

öngörülmektedir. 

Büyük Veri, İş Analitiği ve Nesnelerin İnterneti 

Büyük veri ve iş analitiği uygulamalarının, birçok iş alanında olduğu gibi, lojistik 

sektöründe de büyük fark yaratacağı düşünülmektedir. Lojistik işlemlerin karmaşık ve dinamik 

doğası sonucu, sektörün büyük veri uygulamalarından büyük fayda görme potansiyeli vardır. 

Türkiye’de birçok lojistik kurumu çoğunlukla anlık taşıt takibi ve yönlendirme çözümlerinden 

oluşan uygulamaları kullanmaya başlamıştır. Fakat büyük veri ve iş analitiği uygulamaları basit 

taşıt takibinden çok daha fazlasıdır. Farklı kaynaklardan toplanan verinin güçlü analiz araçları 

ile incelenmesiyle pazar dinamikleri takip edilebilir, müşteri talepleri daha iyi anlaşılabilir, 

üretim ve lojistik sistemlerinin optimizasyonu sağlanabilir. 

Geleceği şekillendirecek bir diğer teknolojinin, tüm nesneleri sanal olarak birbirine 

bağlayacağı öngörülen Nesnelerin İnterneti olacağı düşünülmektedir. Tahminlere göre 2020 

yılında 50 milyar nesne internete bağlanacak, sonuç olarak artan verimlilik ve oluşan yeni 

pazarlar ile lojistik sektöründe 1,9 trilyon dolar büyüklüğünde bir fırsat oluşacaktır10. 

Günümüzde temel olarak sektördeki standartlaşma noksanlığı, güvenlik kaynaklı endişeler ve 

geliştirilen uygulamaların genellikle son kullanıcılara hitap etmesi sebebiyle, lojistik alanında 

az sayıda uygulama örneği hayata geçmiştir. 

10 Cisco (2014) 
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Robotlaşma ve makinelerin lojistik işgücüne katılımı 

Nesnelerin İnterneti teknolojisinin aksine, insan-makine etkileşimini arttırıcı sistemlerin 

lojistik sektöründe kullanımı doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır. Akıllı gözlükler 

aracılığıyla sağlanan zenginleştirilmiş gerçeklik uygulamaları beklenenin üstünde bir hızla 

yaygınlaşmıştır. Çoğunlukla depolamada ürün yerleştirme ve toplama işlemleri için kullanılan 

akıllı gözlükler insan kaynaklı hataları an aza indirgeyerek, depo verimliliğinde %25’e varan 

etkinlik artışı sağlamaktadır. Benzer bir gelişme robotlaşma ve otomasyon alanında da 

gözlenmektedir. Lojistik operasyonların karmaşıklığı ve yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle 

geçmişte lojistik alanında çok kullanım şansı bulamayan robotlar, teknoloji gelişimi ile birlikte 

zekileşip, hafifleyip, ucuzladıkça yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Şekil 10 - Otomatik depolama robotu örneği 

Çoklu-kanal Lojistiği 

Perakende ve e-ticaret alanında gözlemlenen önemli bir eğilim “Çoklu-Kanal 

Lojistiği”dir. Günümüzde cep telefonları ve mobil cihazlarla dijital ortama sürekli bağlı olan 

tüketiciler, her zamankinden çok daha fazla bilgiye çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. 

Günümüzün tüketicileri tercihlerini oluştururken bilgiye ulaşmak için birçok kanalı aynı anda 

kullanmaktadır. Genellikle, internet ve cep telefonu uygulamaları üzerinden bilgi toplayan 

kullanıcılar, satın alma işlemlerini mağazalardan yapmayı tercih edebilmektedir. Perakende 

sektörünün omurgası olan lojistik sektöründe de bu eğilime cevap verecek şekilde tüketicilere 

kişiselleştirilmiş, dinamik ve düşük maliyetli teslimat seçenekleri sunmak üzere yaratıcı çoklu-

kanal çözümlerine gereksinim vardır. 
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Adil, Sorumlu ve Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri 

Daha hızlı ve bireyselleştirilmiş hizmetlere duyulan ihtiyaç yanında, adil ve sorumlu 

lojistik için giderek büyüyen bir talep vardır. Sürdürülebilir tüketim, dijitalleşme ve 

küreselleşme gibi eğilimler tarafından yönlendirilen şirketler, tedarik zinciri boyunca sosyal ve 

iş değeri yaratan adil ve sürdürülebilir çözümler üretmek yoluyla sosyal ve çevresel zorlukları 

fırsatlara dönüştürmeye odaklanmaktadır. Bu gelişmelerin paralelinde, müşterilerinin 

sürdürülebilir tedarik zinciri konusundaki taleplerine karşılık vermek için lojistik faaliyetlerini 

çevreye duyarlı ve düşük karbon salımlı hale getirmekle kalmayıp, çevresel standartlara 

uygunluklarını güvence altına alan sertifikasyon sistemlerine daha fazla ilgi göstermektedirler. 

Lojistik Pazaryerleri ve Dijital İş Modelleri 

Turizm, yolcu taşımacılığı, e-ticaret gibi sektörlerde yaşanan platform temelli iş 

modellerinin getirdiği değişim lojistik sektörünü de etkileyecektir. Şeffaf, esnek ve kolayca 

ayarlanabilen lojistik hizmetleri için artan ihtiyaç, arz ve talep noktalarını bir araya getiren yeni 

dijital aracılık platformlarının kurulmasına sebep olacaktır. Bu tür merkezi pazarlar, farklı 

lojistik sağlayıcılarının bilgi, fiyat ve hizmetlerinin tek bir merkezde görünür olmasını 

sağlayarak fayda sağlayabilecektir. Lojistik sektöründe oluşması beklenen farklı çeşitlerde 

dijital iş modelleri vardır. Bu modelleri ve etki alanlarını özetleyen bir matris Şekil 11’de 

sunulmuştur. 

Şekil 11 - Lojistik Sektöründe dijital iş modelleri 
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Lojistik İşgücü Piyasasındaki Yapısal Değişimler 

Tasarımı ve operasyonel yönetimi yoğun teknoloji ve teknik bilgi gerektiren geleceğin 

lojistik sistemlerinin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde yürütülmesi için üstün nitelikli 

araştırmacı ve yöneticilere gereksinim vardır. Lojistik sektöründeki yetkin insan kaynağı açığı 

yalnızca Türkiye’nin değil, Almanya ve İngiltere gibi, lojistik eğitimi alanında önde gelen 

ülkelerin de sorunudur. Lojistik sektöründe, özellikle taktik ve stratejik yönetim seviyelerinde 

nitelikli iş gücü kıt kaynağa dönüşmüştür. Sektör beceri ve pozisyonlar arasındaki kopukluk ve 

araştırma faaliyetlerinin yetersizliği sebebiyle sıkıntıdadır. Beceri gelişimi için en ağır ve acil 

eylem gereksinimi, teknik ve orta yönetim kademelerinde yer almaktadır. Türkiye için hayati 

önem taşıyan lojistik sektörünün ivedilikle farklı disiplinleri bir araya getirerek 

bütünleştirebilecek, uluslararası alanda gelişmeleri takip ederek analiz edebilecek ve edindiği 

birikimi gereksinim duyulan alanlarda uygulamaya koyabilecek yetkin işgücü ile desteklenmesi 

gereklidir. 

Lojistik sektöründeki artan yükseköğrenim talebi, dolaylı biçimde nitelikli işgücünün 

gereksinimlerine bağlı olarak gelişmiştir. Bunun sonucunda, özellikle lojistik ve ulaştırma 

alanlarındaki yükseköğrenim yüksek seviyede ticarileşmiş ve sektörde meslek yüksekokulları 

baskın duruma gelmiştir. Dolayısıyla, lojistik programlarının içerikleri sadece operasyonel 

yetenekleri geliştirmeye odaklı, kısa vadeli getirileri hedefleyen ve etkili bir kapsamdan uzak 

bir yapıya dönüşmüştür.  Bu sebeple, lojistik sektöründe kalifiye işgücü azalmış, özellikle taktik 

ve stratejik yönetim seviyesinde ciddi insan kaynağı yetersizliği görülmeye başlamıştır. Lojistik 

sektörü organizasyonel yetkinlik eksiği, yönetimsel yetilerin yoksunluğu, iş tanımlarının ve 

yeteneklerin uyuşmazlığı ve yetersiz araştırma faaliyetleri sebebiyle sıkıntıdadır. Yetkin insan 

kaynağı eksikliği, en çok teknik ve taktik yönetim seviyelerinde görülmektedir.  

Lojistik sektöründe ortaya çıkması beklenen işgücü açığı yalnızca orta ve üst kademe 

yöneticiler seviyesinde olmayacaktır. Teknolojik gelişmeler sonucu yaygınlaşan akıllı lojistik 

uygulamalarının operasyonel seviyede kullanımının yaygınlaşmasıyla, bu teknolojileri 

kullanabilecek yetkinliğe sahip operasyonel işgücünü gerektirecektir. Diğer yandan, hemen 

hemen tüm sektörlerde olduğu gibi, lojistik işlemlerde otomasyonun artması ile operasyonel 

seviyedeki emek işgücünün yerini makine ve robotlar alacaktır. Bu durumun sonucunda 

herhangi bir teknik yetkinliğe sahip olmayan, sektörün vasıfsız çalışanları mesleklerini 

kaybedecektir. Teknolojik değişim sonucu işsizlik riskiyle karşılaşacak nüfus miktarı ciddi 
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büyüklüktedir. Geçtiğimiz 50 yıl içinde otomasyonun imalat sektöründe yarattığı işsizlik 

artışından çok daha fazlası hizmet sektöründe beklenmektedir.  Dolayısıyla, lojistik sektöründe 

yönetici seviyesi kadar operasyonel çalışanların da teknik olarak desteklenmesi ve 

yetkinliklerinin geliştirilmesi gereklidir.  

2.3.3 Şehirleşme ve Kent İçi Lojistik 

Günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır ve kentler 

ülkelerin ekonomik gelişiminde en temel unsur haline gelmiştir. Türkiye’de gözlemlenen 

şehirleşme hızı dünya ortalamasının da üstündedir. 2010 yılı itibari ile Türkiye’de nüfusun 

yüzde 76,2’si kentsel alanlarda yaşarken, bu oran 2016 yılında %92,3’e yükselmiştir (TUİK, 

2017).  İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirler ve yakın etkileşim içerisinde olduğu 

çevre iller; kentleşme oranının, nüfus ve nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu iller arasında 

olup, büyük oranda göç almaya devam etmektedir. Bu şehirlerde 1950’lerden itibaren yaşanan 

hızlı kentleşme sürecinde artan göç ve şehrin kontrolsüz, parçalı ve dağınık bir şekilde 

büyümesinin beraberinde getirdiği kentin özgün doğal ve tarihi yapısının zarar görmesi, ulaşım 

ve çevre altyapısının yetersiz kalması, kaçak yapılaşma ve yetersiz sosyal hizmetler gibi 

sorunları beraberinde getirmiştir.  

Kentleşme ile birlikte yaşam tarzlarındaki değişimin etkileri sonucu lojistik 

gereksinimlerde de değişiklikler oluşmaktadır.  Kentsel bir bölgenin, ulaşım, lojistik ve dağıtım 

hizmetlerine yönelik olarak planlanması o bölgeye ait arazinin en iyi şekilde kullanımını, 

çevresel faktörlerin (trafik, hava kirliliği) minimize edilmesini sağlar. Bu nedenden dolayı, 

lojistik hizmet sağlayıcılarının ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiş ölçütlere uygun 

altyapıların oluşturulması ve etkin kullanımının sağlanması da önem teşkil etmektedir.  

Kentleşme ile birlikte gelişen bir diğer sektör perakendeciliktir. Tüketim kaynaklı lojistik 

gereksinimleri karşılamak için genellikle kullanılan yöntem kentlere yakın noktalarda dağıtım 

merkezleri kullanılmasıdır. Bu merkezlerin temel fonksiyonu gelen malların ayrılması veya 

birleştirilmesi, depolanması ve gönderileceği noktalara göre ayrıştırılması ya da 

birleştirilmesidir. Stok devir hızının antrepo ve depolara kıyasla çok yüksek olduğu bu 

merkezlerde mal-giriş çıkış sıklığı ve hızı çok daha yüksektir.  

Türkiye’de hızlı kentleşmenin sonucu olarak kent-içi lojistik ihtiyacı yüksek bir hızla 

artacaktır. Kentsel lojistik stratejilerinin başarıya ulaşması için hareket serbestliği, 

yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin korunması gereklidir.  Eğer artan talebe karşı 
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kentsel lojistik hizmetleri doğru planlanmazsa; oluşacak kentsel lojistik talebinin, şehir 

trafiğine, çevresel koşullara ve lojistik hizmetlerin kalitesine negatif sonuçlar doğurması 

kaçınılmazdır.  

2.3.4   Çevre ve Sürdürülebilir Gelişim 

Geleceğe yönelik oluşturulan en karamsar büyüme senaryolarında bile, 2015 ve 2050 

yılları arasında uluslararası ticarette beklenen büyümenin hacim cinsinden yıllık ortalama %3, 

ton-km cinsinden ise yıllık ortalama %3,1 olması beklenmektedir. Artan uluslararası ticaret 

sonucu lojistik ağlar kıtalar arası yapılarda ortaya çıkmaya başlamış ve tedarik zincirleri daha 

uzun ve karmaşık hale gelmiştir. Bu esnada değişen tüketici tercihleri ve tüketim 

gereksinimlerini uluslararası ticareti etkilemiş ve nakliye modellerini şekillendirmiştir. Sonuç 

olarak ortaya çıkan daha sık ve daha küçük hacimli yük taşımacılığı talebi, yarı dolu veya boş 

olarak taşınan konteyner sayısını ve hava taşımacılığı gibi hızlı fakat yoğun enerji tüketen 

nakliye yollarına talebi arttırmıştır. İster havayolu, ister karayolu, denizyolu veya demiryolu ile 

olsun, yük taşımacılığının her türü fosil yakıtların kullanımına dayanmaktadır ve ulaştırma 

karbon salımının azaltılması en zor olan sektörlerden bir olduğu için daha temiz enerji 

kaynaklarına geçiş sürecinin uzun süreceği tahmin edilmektedir. 

Küresel ticaretin karbondioksit (CO2) salımları üzerindeki uzun vadeli etkisi büyük 

oranda göz ardı edilmektedir. Uluslararası ticaretin CO2 salımlarını arttırıcı etkisi ağırlıklı 

olarak yük taşımacılığından kaynaklanmaktadır. Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF),  

günümüzde uluslararası ticari ilişkili yük taşımacılığının toplam fosil yakıtlı ulaştırma sonucu 

oluşan CO2 salımlarının %30'unu ve küresel emisyonların %5'sinden fazlasını oluşturduğunu 

tahmin etmektedir. Uluslararası yük taşımacılığı sonucu oluşan 1 600 milyon ton (Mt) CO2 

salımlarının, yaklaşık yarısı (830Mt) denizyolu taşımacılığı, yaklaşık %40’ı karayolu 

taşımacılığı (630Mt), %6’sı havayolu taşımacılığı ve %2’si demiryolu taşımacılığı sebebiyle 

oluşmaktadır. 



38 

Şekil 12 - 2050 yılı yük taşımacılığı ve CO2 salımı tahminleri 

Yük taşımacılığının öngörüldüğü gibi üç katına çıkması, ilgili CO2 salımlarında 2050 

yılına kadar önemli bir artışa neden olacaktır. Enerji verimliliğindeki artış, temiz enerji 

kaynaklarının yaygınlaşması ve türel kayma gibi birçok faktör de göz önünde 

bulundurulduğunda, salımların 2015-2050 döneminde %120 oranında büyümesi 

öngörülmektedir. Emisyonların türel dağılımında özellikle Asya ve Afrika kıtaları içindeki yük 

taşımacılığının artması ve bu bölgelerdeki fosil yakıt kullanımının yaygınlığı sebebiyle kara 

taşımacılığı uluslararası ticaretle ilgili CO2 salımlarının %45'ini oluşturacaktır. Deniz 

taşımacılığının, 2050 yılında toplam CO2 payı yaklaşık % 40 olarak tahmin edilmektedir fakat 

deniz taşımacılığındaki birim başına CO2 salımları karayolu taşımacılığından çok daha 

düşüktür. 

2.4 Türkiye’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel 

Yansımaları 

2.4.1   Küresel Ticaret ve Yük Taşımacılığı Eğilimleri ve Beklentiler 

Onuncu Kalkınma Planının hazırlandığı 2013 yılından günümüze kadar geçen sürede 

uluslararası ticaret artış oranlarında küresel çapta düşüş gözlenmiştir. Önümüzdeki kırk yıl 

içinde ise küresel ticaretin yıllık ortalama %3,5 değerinde artması beklenmektedir. Buna göre, 

dünya ticaretinin büyüme hızının, küresel GSYH büyüme hızından daha yüksek olmasının 
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beklenmesine rağmen, bu değer kriz öncesi %6,9’luk büyüme hızıyla karşılaştırıldığında, 

ticaretin GSYH esnekliğinin kalıcı olarak azalacağı anlamına gelmektedir11.  

Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun yaptığı analizde, ticaret esnekliğinin 1,1 seviyesinde 

korunduğu senaryoya göre, 2050 yılında ulusal ve uluslararası toplam yük taşımacılığı talebinin 

112 trilyon ton-km’den 329 trilyon ton-km’ye çıkarak, 2015 yılındaki değerini üçe katlayacağı 

öngörülmektedir. Bu temel durum için, uluslararası ticaretin büyüme hızı OECD tarafından 

yıllık ortalama %3 olarak belirlenmiştir. Bu senaryoya göre, 2050 yılına gelindiğinde, Çin ve 

Hindistan, toplam ihracat akışlarının % 27'si ile küresel ticarete hâkim olacaktır. Avrupa Birliği 

ve Türkiye'nin ihracat değerlerinin payı, 2015'te % 33 değerindeyken, 2050 yılında küresel 

ihracat akışlarının % 20'sine düşecektir. Yine 2050'de küresel ticarette Asya’nın (Çin ve 

Hindistan hariç) payı % 18, Afrika’nın payı ise % 8 seviyesinde olacaktır. 

Şekil 13 - 2030 ve 2050 yıllarında uluslararası ticaretin türlere göre dağılımı 

Şekil 13’te görüldüğü üzere, deniz taşımacılığının uluslararası yük taşımacılığındaki payı 

2050 yılına kadar yaklaşık % 80 seviyesinde sabit kalacaktır. Gelişmiş ekonomiler arasındaki 

geleneksel ticaret yolları nispeten yavaş büyürken, gelişmekte olan ekonomileri birbirine 

bağlayan ticaret koridorlarının büyümesi yılda ortalama %17 olacaktır. 2050'ye gelindiğinde, 

Amerika Birleşik Devletleri ile Asya arasındaki ulaşım koridorunun her iki yönden de en fazla 

mal akışına maruz kalması beklenmektedir. 

11 ITF (2017) 
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Deniz taşımacılığı gelecekte de hammadde gibi düşük değerli malların uzun mesafeli 

taşınması için temel çözüm olmaya devam edecektir. Bu durum, Asya'dan gelişmiş ekonomilere 

yapılan yük taşımacılığının çoğunluğu için de geçerlidir. Bununla birlikte, ortaya çıkmaya 

başlayan yeni kara nakliye güzergâhları ticaret modellerinde bazı değişiklikler olacağına işaret 

etmektedir. Denizyolu ulaşımı, gerektirdiği uzun nakliye süreleri nedeniyle, yüksek teknoloji 

ürünü mallar gibi bazı ürün kategorileri için avantajlı olmamaktadır. Özellikle Asya-Avrupa 

arasındaki ticarette kombine taşımacılık eksiklikleri ve liman elleçleme süreçlerindeki zorluklar 

sebebiyle, Kazakistan, Rusya ve Avrupa'dan yeni karayolu ve demiryolu güzergâhları 

geliştirilmektedir.  

Karayolu ticareti maliyet dezavantajına rağmen, sağladığı esneklik ve gelişmiş altyapı 

olanakları sebebiyle, şehir içi taşımalar öncü olmak üzere, özellikle kısa mesafe taşımalarındaki 

yerini koruyacaktır. Şehirlerarası ve uluslararası taşımalar için ise araç kapasitelerinde artış 

olması, böylelikle ton-km değerlerinin araç-km değerlerinden daha hızlı yükselmesi 

beklenmektedir. Karayolu ve demiryolu ticaretinde ise en büyük gelişimin gelişmekte olan 

ülkelerde yaşanacağı beklenmektedir. Karayolu ticaretinde bölgesel olarak en büyük gelişme 

Afrika’da yaşanacaktır. Bu bölgedeki karayolu ticaretinin 2050 yılında yaklaşık dörde 

katlanması beklenmektedir.  

Orta ve uzun vadede ticaret büyüme hızının tekrar yükseleceği öngörülüyor olsa da, 

tahminler yüksek oranda belirsizlikler barındırmaktadır. ITF tahminlerine göre uluslararası 

ticaretin 2050 yılında üç katına çıkması beklentisine rağmen, bu değerlerin hesaplanmasında 

yapılan varsayımların gerçekleşmemesi mümkündür. Bu belirsizlikler özellikle liman ve ticaret 

ilişkili kara ve demiryolu yatırımlarının planlanmasını güçleştirmektedir. Bu sebeple, geleceği 

geçmişin bir uzantısı olarak görmek yerine tahminler oluşturulurken, bu belirsizliklerin ve 

geleceği şekillendirmesi beklenen eğilim ve gelişmelerin farklı senaryolar üzerinden tahminlere 

yansıtılması gerekmektedir. 

Gelecekteki ticaret ilişkileri 

Geçtiğimiz 20 yıl içinde küresel ekonomide üretim ekseni ve ağırlık merkezi, gelişmiş 

Batı ülkelerinden gelişmekte olan Asya ülkelerine doğru kaymıştır. Bu eğilim azalarak da olsa 

halen devam etmektedir. Çin ve Hindistan başta olmak üzere gelişen ekonomilerin hızlı büyüme 

performansı, bu ülkelerin küresel ekonomideki payını artırırken, ABD ve Japonya başta olmak 

üzere gelişmiş ülkelerin payı genel olarak azalma eğilimindedir. Hızlı büyüyen ekonomilerin 
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başlangıçta düşük maliyetli işgücüne dayalı ucuz ve düşük teknolojili mal ihracı, zamanla 

taklitçi veya yenilikçi yüksek teknolojili ürünlere doğru yayılmaktadır. Söz konusu yapısal 

dönüşümle, hızla gelişen bu ülkeler, giderek daha yüksek teknolojili sektörlerde rekabet 

avantajı elde etmeye başlamıştır. 

Gelişmekte olan ekonomiler ile gelişmiş ekonomiler arasındaki ekonomik büyüme 

beklentilerindeki farklılıkların gelecekteki ticaret ilişkilerine de yansıması beklenmektedir. 

Yük taşımacılığı talebi makroekonomik eğilimlere göre şekillendiği için, küresel ticaretin 

değişen yapısı lojistik sektörü için de yeni fırsatlar sağlayacaktır. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle arasındaki ticaret yolları önümüzdeki yirmi 

yılda daha da önem kazanacaktır. 

Gelecek otuz yıl içinde Asya ve Afrika’nın, büyüyen nüfusları ve artan tüketim talepleri 

nedeniyle, dünya ticareti içindeki paylarının artması beklenmektedir. Bu beklentide, Afrika’nın 

gelişen ulaştırma altyapısı da önemli rol oynamaktadır. Gelecekte büyük önem kazanacak olan 

Afrika pazarına, Türkiye’den özellikle denizyolu üzerinden ulaşımın çok kolay olması, Türkiye 

için hem ihraç hem de transit taşımalar için büyük ticaret avantajı yaratacaktır. Karayolu ve 

demiryolu bağlantıları çok iyi planlanmış, inter-modal taşımacılığa uygun lojistik altyapıları ile 

Doğu ve Kuzey Avrupa ve hatta Kuzey denizi üzerinden Amerika’dan Kuzey Afrika’ya 

yapılacak taşımaların, Türkiye üzerinden aktarılması göndericiler için yüksek maliyet avantajı 

sağlayabilecektir. 

Yeni Ticaret Koridorları 

Gelişmesi beklenen ticaret koridorları içinde en çok tartışılanlardan biri, Çin tarafından 

2013 yılında ilan edilen ve Uzak Doğu-Avrupa kara ve deniz ticaret hattında yer alan 60’ın 

üzerinde ülkeyi kapsayan Kara ve Deniz İpek Yolu Projesidir (One Belt One Road - kısaca 

OBOR). OBOR stratejisi ile Çin, Avrupa pazarına etkin bir şekilde ulaşabileceği bir ulaştırma 

alt yapısı, ticaret ve yatırım bağlantısı kurmayı hedeflemektedir. Bu girişimin kara ayağı “İpek 

Yolu Ekonomik Kuşağı (Kuşak –Belt )”, deniz ayağı ise “Deniz İpek Yolu (Yol-Road)” olarak 

adlandırılmaktadır.  
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Şekil 14 - OBOR Projesi önerilen İpek Yolu rotaları 

Projede “Orta Koridor” kapsamında Türkiye ile Çin arasında imzalanan, “İpek Yolu 

Ekonomi Kuşağının 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin 

Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı Tasarısı” ile “Türkiye-Çin Demiryolu İşbirliği 

Anlaşma Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) onayından geçmiştir. Diğer yandan 

Eylül/2016’da Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla 

imzalanan Aşkabat Bildirisi ile OBOR kapsamında Türkiye’nin konumunun güçlendirilmesi 

yönünde çok önemli bir adım atılmıştır. Bu adımlar aynı zamanda faaliyette olan Marmaray ve 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yatırımları ile desteklenmiş, ayrıca 3. Havalimanı, Bakü-Tiflis-

Kars, Edirne-Kars Demiryolu projeleri ile desteklenmeye devam edilmektedir. 

Diğer yandan, iklim değişikliği ve küresel ısınma sonucu değişen coğrafi koşullar 

nedeniyle ortaya çıkan yeni ticaret yolları lojistik sistemlerinde maliyet ve hız gibi yapısal 

değişiklikler meydana getirmektedir.  Bunlar içinde öne çıkan, Kuzeydoğu Geçişi, Avrupa ve 

Kuzey Atlantik’ten, Norveç ve Rusya'nın Kuzey Buz Denizi kıyılarından Pasifik Okyanusuna 

giden nakliye yoludur. Kanada adalarındaki batı rotasına buna göre Kuzeybatı Geçişi (NWP) 

denmektedir. 2009 yılına kadar kutup buzulları sebebiyle düzenli denizyolu taşımacılığı 

yapılamayan rota, Kuzey Buzullarının erimesi ile birlikte yeni taşımacılık alternatifleri 

sunmaya başlamıştır. 2017 yılının Ağustos ayında bir Rus tankeri ilk defa buz kırıcı 

kullanmadan Güney Kore, Norveç arasını 19 günde, yani geleneksel rotadan %30 kısa zamanda 

tamamlamayı başarmıştır. Günümüzde sigorta ve güvenlik önlemleri sebebiyle rota üzerinde 

maliyetler halen yüksek olsa da, çevresel tahminlerin gösterdiği gibi buzulların erimeye devam 

etmesi durumunda bu maliyetlerin azalacağı beklenmektedir.  
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Özellikle, Asya ve Avrupa arasındaki yük taşımacılığında kuzeydoğu denizi rotasındaki 

yük trafiğinin gelecekte büyük oranda artacağı göz önünde bulundurulursa,  Türkiye’nin de 

içinde bulunduğu Viking Koridoru projesinin önemi anlaşılabilir. Ne yazık ki, kuzey-güney 

ekseninin ortasında bulunan Türkiye üzerinden henüz düzenli bir yük trafiği oluşmamıştır. 

Proje ile ilişkili gerekli hem fiziksel hem de bilişsel altyapı yatırımları tamamlanarak, Viking 

Projesinin hayata geçirilmesi ile Türkiye bu kez Kuzey ile Güney arasında köprü görevi 

üstelenebilecektir. 

Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı 

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, karayolundaki yük yoğunluğunu azaltmak 

amacıyla çevreye daha az zararlı olan, taşıma maliyeti daha az ve çok türlü taşımacılıkta önemli 

bir yeri olan denizyolu taşımacılığının payını arttırmayı hedeflemektedirler. Bu doğrultuda 

yüklerin denizlere kaydırılması için Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı (Short Sea Shipping) 

kavramı geliştirilmiştir. Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı; Avrupa limanları arasında ve 

bu limanlar ile Avrupa ülkesi olmayıp, Avrupa sınırlarındaki kapalı denizlere kıyısı olan ülkeler 

arasında yapılan yolcu ve yük taşımacılığıdır. Bu tanıma göre; kısa mesafeli deniz yolu 

taşımacılığı, iç suyolları ve uluslararası deniz taşımacılığını, ana limanlara bağlantı yapan 

“feeder” hizmetleri, kıyı boyunca ve adalara yapılan taşımacılık ile nehir ve göllerde yapılan 

taşımacılığı kapsamaktadır. Bu bağlamda kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı; Avrupa 

Birliği’ne üye ülkeler ile Akdeniz, Karadeniz ve Baltık Denizi’ne kıyısı olan devletler ve 

Avrupa Ekonomik Alanı’na üye olan Norveç ve İzlanda arasında yapılan denizyolu 

taşımacılığını kapsamaktadır. Kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı, sadece karayolu 

taşımacılığına bir alternatif olmayıp, ayrıca değişik ulaşım türlerinin bütünleştirilmesi ile oluşan 

kombine taşımacılık ağında yer alan ve lojistik hizmetlerin optimizasyonunu amaçlayan bir 

işlevi de bulunmaktadır. 

Kısa mesafeli denizyolu taşımacılığını geliştirmek için  Trans Avrupa ulaşım ağı (TEN-

T) kapsamında Deniz Otobanları (Motorways of Sea) projesi geliştirilmiştir. Deniz otobanları 

deniz odaklı yeni bir inter-modal lojistik zinciridir. Deniz otobanları projelerinin üzerinde 

geliştirileceği dört koridor belirlenmiştir. Bu dört koridor içinde Türkiye’yi doğrudan 

ilgilendiren koridor Güney-Batı Avrupa Deniz Otoyoludur. İspanya, Fransa, İtalya ve Malta’yı 

kapsayan bu eksen Batı Akdeniz ve boğazlar üzerinden Karadeniz’i de kapsayarak Güney-

Doğu Avrupa’yı bağlamaktadır. 
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3.  PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ

3.1 Uzun Vadeli Hedefler

Plan kapsamında, Türkiye’nin ihracat, büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

ulaşılmasında, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistik sektörünün uluslararası alanda 

rekabet gücünün artırılması, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir ulusal 

lojistik sistem oluşturulması ve Türkiye’nin Asya’yı Avrupa’ya bağlayan üç kıtanın ortasındaki 

coğrafi konumu dolayısıyla sahip olduğu jeopolitik avantajını kullanarak lojistikte bölgesel bir 

üs olmasının sağlanması hedeflenmiştir.  

3.2 On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

3.2.1 Kombine Taşımacılığın Geliştirilmesi 

Yük taşımacılığı sistemlerinin bir bütün olarak etkinliğinin arttırılması için, her taşıma 

türünün sahip olduğu avantajların en iyi şekilde kullanılması gereklidir. Değer-kütle oranı 

düşük olan dökme yük taşımacılığı için denizyolu ve demiryolu kullanımı maliyet avantajı 

sağlarken, yük taşımacılığının olumsuz çevresel etkilerini azaltacaktır. Diğer yandan, yüksek 

değerli veya çabuk bozulabilir ürünlerin karayolu ve havayolu gibi hızlı ve esnek ulaştırma 

türleri ile taşınması avantajlıdır. Lojistik hizmetlerin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, 

emniyetli bir şekilde sağlanması, kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilerek demiryolu 

ve denizyolunun paylarının artırılması, kalitenin ve güvenliğin yükseltilmesi ve ulaştırma 

planlamasında koridor yaklaşımına geçilmesi esastır. Bu sebeple farklı taşıma türlerinin 

birbirlerine rakip olarak değil, aksine birbirlerini tamamlayıcı şekilde bir araya geldiği 

bütünleşik bir yük taşımacılığı sistemi oluşturulması hedeflenmiştir. Bu hedef kapsamında, her 

ulaştırma türünün zayıf olduğu alanlarda, diğer ulaştırma türleri ile dengeli olarak 

desteklenmesi ve türler arası bağlantıların iyileştirilmesiyle, Türkiye’nin ihtiyaçları 

doğrultusunda kombine taşımacılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.  

3.2.2 Lojistik Hizmetlerin Etkinliğinin Arttırılması 

Bir ülkenin uluslararası alanda rekabet gücü, o ülkede faaliyet gösteren işletmelerin 

rekabet gücüne, işletmelerin rekabet gücü ise üretim ve ticaret işlemlerinin etkinliğine bağlıdır. 

Ekonomik faaliyetlerin devamı açısından üretim ve ticaret sistemlerinin mutlaka etkin lojistik 

sistemlerle desteklenmesi gerekir. Bu kapsamda, lojistik hizmetlerin etkinliğinin arttırılması, 
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lojistik maliyetin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması için özel 

sektörün desteklenmesi temel amaçtır. Lojistikte ulaştırma, depolama, envanter yönetimi ve 

gümrükleme alt maliyetleri göz önünde bulundurularak, transit taşıma süresinin kısaltılması, 

hasarsız teslim oranının yükseltilmesi, güvenilirlik ve hız unsurları öne çıkarılarak müşteri 

hizmet düzeyinin artırılması için gerekli önlemler alınacaktır. 

3.2.3 Ulaştırma Altyapısının En İyi Şekilde Kullanımı 

Yeterli bir ulaştırma altyapısı ve bu altyapıyı kullanmak için daha etkin yöntemler 

olmadan lojistik sistemlerin etkinliğinde büyük bir değişiklik mümkün olmayacaktır. Genel 

olarak, ulaştırma altyapı yatırımları, ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. 

Gelişmiş bir ulaştırma altyapısı, gelir seviyesini arttır, iş imkanları oluşturur ve coğrafi 

erişilebilirliği arttırarak ticareti ve hareketliliği geliştirir. Ulaştırma altyapıları ekonomik 

büyüme üzerinde olumlu etkileri en üst düzeye çıkaracak ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri 

en aza indirecek şekilde planlanmalıdır. Bu bağlamda, lojistik sistemlerin desteklenmesi için 

ulaştırma altyapısı oluşturulurken, yeni kurulacak bağlantıların yanı sıra, teknolojik yenilikler, 

optimizasyon yöntemleri, yenilikçi iş modelleri, özel sektör ve kamuyu içeren yeni yatırım ve 

teşvik modelleri geliştirilerek mevcut altyapının en etkin şekilde geliştirilmesi ve kullanılması 

hedeflenmektedir. 

3.2.4 Lojistik Sistemlerde Teknolojik Gelişim ve Dijitalleşmenin Desteklenmesi 

Fiziksel nesnelerin günümüzdeki üretim, nakliye, elleçleme, tedarik ve kullanım şekilleri 

ekonomik, çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir yapıda değildir. Bilgi ve iletişim 

teknolojileri alanında günümüzde yaşanan dönüşüme bağlı olarak yakın gelecekte lojistik 

işlemlerin yapılış şeklinde büyük dönüşümler yaşanacaktır. Bu gelişmelerin paralelinde, 

Türkiye’nin rekabet gücünü koruması ve gelişen dünya ticaretinden yüksek pay alabilmesi için, 

ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı koridorlarının maliyet, hız ve kalite açısından küresel ve 

bölgesel kapsamda gelişen standartlarda veya bu standartların üzerinde etkinlik göstermesi 

gereklidir. Bu kapsamda, lojistik ve ulaştırma sektöründe teknolojik gelişim, dijitalleşme ve 

inovasyonun desteklenerek, etkin ve sürdürülebilir bir ulusal lojistik sisteme daha hızlı ve düşük 

maliyetlerle ulaşılması hedeflenmektedir. 
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3.2.5 Lojistik Sektörünün Yetkin İşgücü ile Desteklenmesi 

Türkiye için hayati önem taşıyan lojistik sektörünün ivedilikle farklı disiplinleri bir araya 

getirerek bütünleştirebilecek, uluslararası alanda gelişmeleri takip ederek analiz edebilecek ve 

edindiği birikimi gereksinim duyulan alanlarda uygulamaya koyabilecek yönetimsel ve 

operasyonel alanda yetkin işgücü ile desteklenmesi sağlanacaktır.   

3.2.6 Uluslararası Ulaştırma ve Ticaret Koridorlarının Güçlendirilmesi 

Uluslararası ulaştırma ve ticaret koridorlarının güçlendirilmesi için ticarette öncelikli ülke 

ve alanlar belirlenerek, ticaret koridorlarına ilişkin ulusal stratejiler oluşturulacaktır. Ulusal 

stratejilerin yapılandırılmasının ardından, ilişkili ticaret koridorların oluşturulması için 

uluslararası işbirlikleri strateji ve planları dahilinde, belirlenen öncelikli koridorlar üzerinde 

ticaret ve ulaştırmayı kolaylaştıracak yatırım planları ve eylemler için harekete geçilecektir. 

Koridor yatırımlarında ortak diğer ülkelerin plan programları değerlendirilerek, stratejik planlar 

ve yapılacak yatırımlar buna göre oluşturulacaktır.  

3.2.7 Kentiçi Lojistik Faaliyetlerinin İyileştirilmesi 

Bu hedef dâhilinde kentsel alanlarda gerçekleştirilen lojistik faaliyetlerinin, trafik 

altyapısı, koşulları ve güvenliğini, çevresel etkiler ile birlikte enerji tasarrufu dikkate alınarak, 

gelişmiş bilgi teknolojileri desteğiyle pazar ekonomisi çerçevesinde iyileştirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşırken temel prensip, kent içi lojistik operasyonlarının maliyet, 

hız, kalite olarak en optimum şekli ile elde etmeyi hedeflerken aynı zamanda enerji verimliliği, 

kent içi çevresel faktörler, görüntü kirliliği, sürdürülebilirlik ve güvenlik gibi unsurları da 

gündemde tutmak olacaktır. 

3.2.8 Posta ve e-ticaret Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Posta sektörüne ilişkin düzenlemelerde rekabetin sağlanması ve korunmasının yanı sıra,  

sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak, etkin, güvenilir ve rekabete dayalı bir posta 

sektörünün oluşturulması hedeflenmektedir. 

3.3 Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

Türkiye’nin lojistik performansını geliştirmesi ve yukarıda belirtilen hedeflere ulaşması 

için izleyeceği temel amaç ve politikalar şunlardır: 
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 Ulaştırma ve ticaret sistemlerinde sorun yaratan darboğazların giderilmesi için gerekli

yatırımların yapılması,

 Türkiye lojistik sektörünün dünya pazarlarındaki imajının güçlendirilmesi ve payının

artırılması,

 Mevcut lojistik merkezlerin rehabilitasyonunun sağlanması, uluslararası standartta yeni

lojistik merkezlerin kurulması ve etkin işletme yönetimi tesis edilmesi,

 Lojistik Master Plan çalışmasının tamamlanması,

 Lojistik merkezlerin kurulması ve işletilmesi için, kamu özel sektör işbirliği çerçevesinde

yeni iş modelleri oluşturarak özel sektörün yatırım payının arttırılması,

 Özel sektörün katılımıyla etkin bir rekabet ortamının tesisi ve maliyetlerin sürdürülebilir

bir seviyeye getirilmesi amacıyla demiryolu taşımacılığına ilişkin ikincil mevzuat

çalışmalarının tamamlanarak hayata geçirilmesi,

 Uluslararası alanda öncelikli koridorlardaki kombine taşımacılığı destekleyici altyapı

yatırımlarının hızlandırılması ve bu koridorlardaki darboğazların giderilmesi,

 Limanların aktarma merkezleri olmasını sağlayacak geri saha karayolu ve demiryolu

bağlantılarının güçlendirilmesi,

 Gümrük kontrol süreçlerinin hızlandırılması ve etkinliğinin arttırılması,

 Liman işlemlerinin, liman ve konteyner takip mekanizmasında tek platformda güvenli bir

biçimde yapılmasının yaygınlaştırılması,

 Üretim ve lojistik sistemlerin teknolojik altyapısının iyileştirmesi,

 Türkiye lojistik sektörünün yetkin işgücü ile desteklenmesi.

3.4 Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve 

Tedbirler 

3.4.1   Mevzuat Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler 

 Gümrük işlemlerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde yarattığı gecikmeler, gümrük

kontrollerinin özet beyanname, mukteza, sonradan kontrol, yükün geçiş ve gümrük

işlemlerinin ayrılması gibi yöntemlerin yaygınlaştırılmasıyla, sınır kapılarından ziyade

piyasa içi kontrollere aktarılması ile büyük ölçüde azaltılabilecektir.  Bu alanda özellikle

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikalı (YYS) firmaların yetkilerinin arttırılması ve risk

profillerinin güncellenmesi düşünülebilir.

https://www.subasi.net/tr/Yetkilendirilmis-Yukumlu-Sertifikasi-YYS
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 Lojistik hizmetlerin kalitesinin arttırılması için sektörde kayıt dışı hizmetlerin sıkı takibi

sağlanmalı ve hizmet standartları yükseltilmelidir. Taşıyıcı yetki belgelerinin, sektörün

rekabet dengelerini bozan yüksek fiyatlandırma usulüne göre değil, düzenli denetlenen

hizmet kalite standartları üzerinden sağlanması uygun olacaktır.

 Hizmet kalitesinin arttırılması için sektörel kooperatiflerin desteklenmesi ve

faaliyetlerinin düzenlenmesi gerekir. Lojistik sektöründe, kooperatifler çoğunlukla yük

veya eşya taşımacılığı yapıyor olsa da, kooperatiflerin sektörde taşımacılığın ötesinde bir

etkisi bulunmaktadır. Kooperatifler, araç sahiplerinin bir araya gelerek teşkilatlanmasını

ve böylelikle hem uygun girdi temin etmelerini hem daha geniş ve sürdürülebilir iş imkânı

elde etmelerini hem de gelirin tabana yayılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, piyasada

dengeyi sağlayarak arz ve talep arasında fark olmasını ve fiyat dalgalanmalarını

engellemektedirler. Risk ortaklar arasında bölüşüldüğünden, karşı firmaların daha

güvenli ortamda ticaret yapmalarını sağlamakta, rant ve yüksek fiyatlı taşımayı

engellemektedir.  Kooperatifler aynı zamanda sektördeki küçük firmaların, haksız rekabet

ve güçlü müşteri baskılarından korunmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan, düzenli

denetlenemeyen kooperatifler, sektörde rekabet dengelerini bozacak uygulamalara

gidebilmektedir. Bu kapsamda Motorlu Taşımacılık Kooperatiflerinin yurtiçi

taşımacılıktaki konumunun belirlenmesi, şirketleşmelerinin, kurumsallaşmalarının ve

şeffaf yönetimlerinin sağlanması için gerekli adımlar atılmalıdır.

 Kamunun özel sektör işletmecilerine çok yüksek ücretlerle yetki belgesi vermesinin

sonucu taşımacılık sektöründe işe girme ve iş yapma maliyetlerinin artması ile

taşımacılık, lojistik ve tedarik zinciri kullanıcılarına yansıyan yüksek maliyetlerin

önlenmesi için yetki belgeleri devlete gelir yaratma kalemi olarak değil sektör firmalarını

kayıt altına almak amacıyla oluşturulmalıdır.

 Lojistik maliyetleri kontrol altına almak amacıyla, kamu kurumlarının özel sektör

firmalarının hizmet fiyatlarını kontrol etme ve serbest ekonomi ilkelerinde yer almaması

gereken tavan fiyat belirleme politikasından vazgeçmelidir.

 Kamu, kendisinin de taraf olduğu operasyon ve dokümantasyon uygulamalarında,

elektronik uygulama ve çözümlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını özendirici olmalı,

buna yönelik mevzuat desteğini vermelidir.

 Gönderilerin zamanında teslimat performansını arttırmak için uluslararası ihracat ve

ithalat gönderilerinde (normal yük veya hızlı paket taşımacılığında) çıkış ve varış gümrük
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işlemlerinin süreleri azaltılmalıdır. Özellikle e-ihracat ve e-ithalat kapsamındaki 

Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) işlemlerinin ve çıkışlarının aynı gün 

yapılmasını sağlayacak mevzuat değişikliği yapılmalıdır. 

 Sınır geçişlerinin iki taraflı olduğu göz önünde bulundurularak, gümrük işlemlerinin

iyileştirilmesi karşı ülkelerle ortak olarak gerçekleştirilerek, geçiş kapılarının giriş-çıkış

hat sayıları, konuşulan diller ve benzeri konularda standartlaşması gereklidir.

 İhracat stratejileri gelecek hakkında öngörüler çerçevesinde, önceden eylem alınarak

oluşturulmalıdır. Stratejiler güzergâhlar temelinde hazırlanmalı ve yatırımlar buna göre

planlanmalıdır. Gerekirse güzergâh üstündeki diğer ülkelerin altyapısının (hem ulaştırma

hem teknolojik) geliştirilmesi için destek olunmalıdır.

 Yeni düzenlenen ya da yürürlüğe alınan mevzuatlarla ilgili danışma kurulları

kurulması/görüş alışverişinin etkin hale getirilmesi mevzuatlarla ilgili ilk dönemlerde

yaşanan sıkıntıları azaltacaktır.

 Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması çerçevesinde “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu”

çalışmalarının sonuçları hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirilmelidir.

 Lojistik Koordinasyon Kurulu politika yapıcılardan oluşmaktadır ve alınan kararların

uygulamaya geçilmesi zordur. Kararların uygulanabilirliğini arttırmak için kurul altında

çalışacak alt komisyonlar oluşturulmalıdır.

 Lojistik mevzuatı sadece lojistik merkezleri hedeflememelidir, lojistik sektörünün tüm

paydaşlarını koordineli ve organize bir şekilde kapsamalıdır. Bu mevzuatın yürütülmesi

farklı bakanlıkların yetki alanlarına giriyorsa sürecin başlangıcından itibaren bakanlıklar

koordine edilmelidir. Mevzuat lojistik sektörü girişimcilerine yeni ve yüksek belge

ücretleri, işe giriş zorlukları getirmemelidir.

 Lojistik işletmelerinin ölçeklerini büyütmesini sağlayacak mevzuat ve uygulama

kolaylıkları sağlanmalıdır. Özellikle karayolu taşımacılığında yetersiz denetim

mekanizmaları nedeniyle yabancı TIR’lar ile Türk TIR’ları arasında ortaya çıkan rekabet

eşitsizliğini önleyecek denetim mekanizmaları oluşturulmalıdır.

 E-ticaret ve e-ihracat faaliyetlerinin dünya standartlarına uygun biçimde gelişmesinin

önünü açacak mevzuat güncellemeleri ve uygulama önlemleri bir strateji çerçevesinde

hızla yerine getirilmelidir.
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 Posta sektörüne ilişkin mevzuatın tek elden uygulanması, aynı alanı düzenleyen

mevzuatın mükerrerlik ve çatışmaları engelleyecek şekilde gözden geçirilmesi

gerekmektedir.

 Hali hazırda yurtdışı kurye, posta gönderilerinin de toplam ücreti üzerinden alınan

Evrensel Posta Hizmeti Katılım Payının gönderinin sadece yurtiçine tekabül eden

kısmından alınması değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, aynı gönderi için birden fazla

firma tarafından her seferinde ayrı ayrı ödenmekte olan Evrensel Posta Hizmeti payının

KDV’deki gibi mahsup yoluyla ödenebilmesine yönelik düzenleme yapılabilir.

 Havalimanlarındaki geçici depolama alanlarıyla ilgili olarak, geçici depolama yerinin

gümrük müdürlüğünden en fazla 10 km. mesafede olması şartı kaldırılmalıdır. E-ticaret

firmaları için birden fazla havalimanı ile farklı gümrüklerin olduğu büyük şehirlerde,

özellikle İstanbul’da her havalimanına ayrı ayrı e-ticaret depolama alanının açılması çok

maliyetli olacaktır. Bu nedenle e-ticaret faaliyetlerine yönelik olarak tek bir ortak

depolama alanının olması daha verimli ve maliyet azaltıcı olacak, hızlı paket ve kargo

taşımacılığı işletmelerinin nihai tüketiciye yansıtmak zorunda kalacağı maliyetleri

azaltacaktır. Bu sorunun çözümüne yönelik Gümrük Yönetmeliği’nin 513. maddesinin 7.

fıkrasında hızlı kargo taşımacılığına ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde alan şartı

aranmaz ibaresi “alan ve uzaklık şartı aranmaz” olarak değiştirilmelidir.

 Kombine taşımacılığın geliştirilmesi çerçevesinde, inter-modal konteynerleri

karayolunda taşıyan araçla birlikte toplam ağırlık limiti AB ülkelerinde olduğu gibi 42

tona çıkarılmalı, hâlihazırda AB mevzuatıyla sağlanmış olan bu limit artışı ile ilgili AB

mevzuatı, ulusal mevzuata yansıtılmalıdır.

 Politik risklere karşı ticarette ikili ülke anlaşmalarının yapılması gereklidir. Gümrük

birliğine aykırı uygulamaların bu şekilde önüne geçilebilir.

 Posta sektörünün serbest rekabet ortamına sahip bir piyasaya kavuşturulması gereklidir.

Eğer bir tekel hakkı tanınacak ise, posta tekelinin kapsamı fiyat ve/veya ağırlık gibi

objektif kriterler esas alınarak belirlenmelidir. Tekel hakkının temel ücret esas alınmak

suretiyle ücrete dayalı olarak belirlenmesi daha uygulanabilir bir yaklaşım olacaktır.

 "Posta kolisi ve kargosu" ifadesinin 6475 sayılı Kanunda posta gönderisi tanımından

çıkarılması veya gramaj ve hacimsel ölçülerin sektörel kabullere ve uygulamalara uygun

şekilde eşitlenmesi konusu değerlendirilmelidir.
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 Gerek Evrensel Hizmet Fonunun ve gerekse Tekel Hakkının tesis amacı, evrensel hizmet

yükümlüsünün sunmuş olduğu evrensel hizmet nedeniyle uğradığı görev zararını

karşılamaktır. Bu görev zararı sırf Evrensel Hizmet Yükümlüsü olması hasebiyle

katlandığı zarardır. Bu sebeple diğer hizmet sağlayıcılar tarafından da hizmet verilen

bölgelere hizmet veriliyor olması nedeniyle bir zarar doğuyor ise bu görev zararı olarak

nitelenmemelidir.

 Evrensel hizmete ilişkin alınan önlemler hizmet ticaretine gereğinden fazla yük

getirmeyecek şekilde alınmalıdır. Evrensel hizmetin finansmanı için kurulan fona

evrensel olmayan hizmetler kaynak teşkil etmemeli, bu amaçla gerekli muhasebe

ayrımlarının yapılması sağlanmalıdır.

 Karayolu Taşıma Kanunu ve Posta Hizmetleri Kanunu düzenleme alanları ayrılarak,

Posta Hizmetleri Kanunu düzenleme alanının uluslararası standartlara uygun olarak 0 – 5

kg olarak belirlenmesi değerlendirilmelidir. Karayolu Taşıma Kanunu taşımalarının ise

bu kapsam dışında kalacak surette tarif edilmesi çatışmaları ortadan kaldırmaya faydalı

olacaktır.

3.4.2 Kurumsal Yapıyı İyileştirmeye Yönelik Düzenlemeler 

 Gümrüklerde elektronik ve belgesiz geçiş işlemleri için kamu ağı altyapısı tamamlanmış

olmasına rağmen, geçişlerde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durumun sebeplerinden biri

mevcut altyapının kamu ve özel kurumlar tarafından kullanımının henüz yaygınlaşmamış

olmasıdır. Belgesiz ve elektronik geçiş işlemlerinin yaygınlaştırılması için teknolojik

altyapı yatırımlarının yanı sıra organizasyonel değişim destekleri ve eğitim uygulamaları

hayata geçirilebilir. Ayrıca, diğer kamu kurumlarda yapılan belge ve benzeri kontrollerin

gümrük idarelerinde kullanılan elektronik sistemle entegre edilerek bu kurumların

gümrük idarelerinde yarattığı iş yükü azaltılmalıdır.

 Avrupa doğrultusunda karayolu taşımacılığındaki engeller sürmektedir. Batıya olan

taşımalarda ticaret kolaylığının sağlanması için yük, araç, sürücü birliği düzenlemeleri

getirilmeli ve vize kısıtlamaları konusunda aksiyon alınmalıdır. Yetersiz izin belgeleri

gibi ticareti kısıtlayıcı engeller hakkındaki konular karayolu toplantılarında

çözülememektedir, bu sebeple ülkeler arası ekonomik ve stratejik toplantılarda tartışma

konusu olmalıdır.
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 Tüm kamu kurumlarının istatistik portalları ve veri tabanı, tek bir kurum

organizasyonuyla oluşturulmalıdır. Özellikle taşımacılık ve lojistikle ilgili verilerde yük

ve yolcu ayrımı net biçimde yapılmalıdır. Yine lojistik verilerde üretim, sanayi ve ticaret

firmalarının kendi ürettikleri lojistik faaliyetlerle lojistik sektör firmalarının ürettikleri

lojistik faaliyet ayrımı net olarak yapılmalıdır.

 Lojistik sektöründe bulunan çok sayıda küçük ölçekli firmanın operasyonel işlemlerini

ortak yürütmesi veya kurum birleşmeleri ile ölçek ekonomisinin etkinliğe pozitif etkileri

olacaktır. Bu konuda kümelenme çalışmaları yapılabilir veya verilecek desteklere ölçek

kısıtları konulabilir. Fakat bu tip eylemlerin sektörün rekabet dengelerine olan etkileri iyi

araştırılmalıdır.

 Lojistik sektörünün rekabet gücünün uluslararası seviyeye taşınması için özellikle Ar-Ge

konusunda desteklenmesi gereklidir. Lojistik, araştırmada öncelikli alanlar kapsamında

değerlendirilmelidir.

 Uluslarası alanda Türkiye’nin ticaret ve ihracat alanında gelişimi ve ilgili ülkelerden bilgi

toplanması için ateşeler görevlendirilebilir. Ekonomi bakanlığının ticaret ateşeleri bu

konuda aktif olarak çalışmaktadır. İhtisaslaşma için STK’ların yurtdışı temsilcileri

görevlendirilebilir.

 Dünya standartlarının altında, yetersiz personel ve ekipmanla çalışan limanların

oluşturduğu haksız rekabeti engellemek için liman standartları geliştirilerek lojistik

hizmetlerinin asgari koşullarda olmasının sağlanması gereklidir.

 Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin çoğu küçük ölçeklidir ve profesyonel yönetime

sahip değildir. Mesleki saygınlık ilkeleri doğrultusunda kaliteli ve güvenli taşımacılık

hizmeti veren, mali ve mesleki yeterlilik şartlarını Avrupa standartları düzeyinde

yakalamış, güvenilir ve sorunsuz hizmet veren kurumsallaşmış taşımacılık şirketlerinden

oluşan çağdaş bir Türkiye karayolu taşımacılık pazarı oluşturulması için lojistik hizmet

sağlayan kurumların kurumsallaşmaları sağlanmalıdır.

 Posta sektörünün düzenleyici ve denetleyici otoritesi konumundaki Bilgi Teknolojileri ve

İletişim Kurumunun bu alandaki kapasitesi artırılmalıdır.

3.4.3 İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler 

 Lojistik sektöründe dijitalleşme desteklenmelidir. Bu alanda lojistik sektöründe

teknolojik yatırımlar için özel bir destek mekanizması oluşturulması düşünülmelidir.
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Dijitalleşmede geleceğin en büyük tehlikelerinden olan siber saldırı riski “blockchain” 

gibi yeni teknolojilerin kullanımıyla önlenebilecektir.  

 Ulusal düzenlemelerimiz/çalışmalarımızın uluslararası mevzuata ve dijital formlara

uygun olması için rekabetçi ve etkin Sanayi 4.0’ın sağlanmasına dikkat edilmeli ve bu

anlamda merkezi uygulamalar tüm sektöre duyurulmalıdır. Sanayi 4.0’ın Lojistik

Performans İndeksine doğrudan ve olumlu katkı sağlaması temel amaç olmalıdır.

 Dijitalleşme ve akıllı algoritmalar ile riskler hesaplanarak gümrük işlemlerinde risk

profili düşük firmaların kontrolü azaltılıp, artan zaman diğer firmalara aktarılabilir.

 Paylaşım ekonomisinin avantajlarından yararlanmak için Dördüncü Parti Lojistik (4PL)

kurumlarının hizmetleri optimizasyon ve konsolidasyon üstünden geliştirilebilir. Bu tip

platformlarda kontrol sistemlerinin kamu eli ile sağlanması faydalı olacaktır.

 Koordinasyon problemlerinin aşılması ve işlemlerin kolaylaştırılması için kamu birimleri

ve farklı yetki ve izin mercileri arasında kurulacak bir otomatik bilgi ve doküman

paylaşımı sistemi kurulmalıdır.

 Teknolojik gelişmeler lojistik sektörünün de iş yapış şekillerini hızla değiştirmekte olup,

lojistik sektörüne yönelik Ar-Ge ve yenilikçi ürün araştırmaları desteklenmelidir.

 Drone ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tanımlı noktalara dağıtım için gerekli yasal

düzenleme ve teşviklerin gündeme alınması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile ortak

çalışma platformu kurulması gerekmektedir.

 Güvenli Tedarik Zinciri (GTZ) kavramı gündeme alınmalıdır. Bu kapsamda C-TPAT,

TAPA, ISO28000 gibi standartlarının uygulanması, güvenli park alanlarının ulaşım

koridorları üzerinde oluşturulması ve araç takip sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi

gereklidir.

 Yakın gelecekte sektörün en büyük risklerinden olacak nitelikli insan kaynağı

eksikliğinin eğitim yoluyla kapatılmasına yönelik kamu politikaları geliştirilmeli ve

eğitim içerikleri çağdaş ve uluslararası standartlara getirilmelidir.

 Lojistik sektöründe sadece yönetim seviyesinde değil, operasyonel seviyede de

gerçekleşmesi beklenen kalifiye işgücü eksikliklerinin engellenmesi için, meslek

yüksekokullarının sektörün gereksinimlerine ve dünyadaki değişimlere göre yeniden

yapılandırılması sağlanmalıdır. Sektörün ara eleman ihtiyacı olduğu şoför, muavin, depo

elemanı gibi pozisyonlar için mesleki yeterlilik standartları belirlenmeli ve lise düzeyinde

temel eğitim veren okulların kurulması teşvik edilmelidir.
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 Lojistik sektörünün nitelikli üniversite mezunları için çekiciliğinin arttırılması amacıyla,

kurumlara bilgilendirme ve istihdam konularında destek sağlanmalı, sektörün gençler

arasında bilinirliğinin arttırılması sağlanmalıdır.

 Nitelikli işgücü ve mesleki yetkinlik için lojistik Yükseköğretim Kurulu  (YÖK) ve

Üniversiteler Arası Kurul tarafından bir bilim alanı olarak kabul edilerek, doçentlik alanı

oluşturulmalıdır.

3.4.4 Altyapıyı İyileştirmeye Yönelik Yapılması Gerekenler 

 Türkiye lojistik altyapısı kombine taşımacılığı destekleyecek şekilde geliştirilmelidir.

Özellikle demiryoluyla yük taşımacılığına yönelik kullanılan hatlar geliştirilmeli, hat

yenileme inşaatları hızla tamamlanmalı, hatların elektrifikasyon oranları artırılmalı, Van

Gölü demiryolu geçişleri yeni feribot ve yeni iskelelerle bir an önce verimli hale

getirilmeli, İstanbul Boğazı geçişi demiryoluyla kesintisiz biçimde sağlanmalı, doğu-batı

eksenine ilaveten kuzey-güney ekseninde yeni demiryolu hatları oluşturulmalıdır. Deniz

limanlarının demiryolu bağlantıları tamamlanmalı ve güçlendirilmelidir.

 Lojistik performans endeksi altındaki başlıklarda başarılı olunması için temel bir

yaklaşım ve çözüm önerisi ortak liman /terminal topluluk sistemlerinin oluşturulması

düşünülebilir. Bu sistem, ilgili deniz limanı/havalimanı/kara terminali/demiryolu

terminali ve lojistik merkezlerde, merkezinde gümrük idaresinin BİLGE sisteminin

olduğu, o terminalde faaliyet yürüten tüm paydaş kamu veya özel sektör kurumlarının,

gerekli güvenlik ve yetki sınırları içinde kendi verilerini elektronik yolla gönderdiği ve

kendi faaliyet sahasıyla ilgili verileri bu platformdan yine elektronik olarak temin

edebildiği, onay ve kontrol süreçlerinin de yer aldığı interaktif bir dijital platformdur. Bu

tür dijital platformlar hali hazırda Avrupa’da pek çok deniz ve hava limanıyla lojistik

merkezlerde devrededir. Günümüzde çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanan

“blockchain” teknolojisi bu tür platformların son derece güvenli, müdahale edilemez ve

siber saldırıları önleyecek şekilde oluşturulmasını sağlayabilmektedir. Bu tür platformlar

hem bilgi ve doküman akışlarını hızlandıracak hem de tüm sürecin tek bir platform

üzerinden yürütülmesiyle paydaşlar arasındaki çoklu veri girişlerini ve hatalarını

önleyecektir. Bu sayede endeksin alt başlıklarının pek çoğunda çok büyük olumlu

sıçramalar sağlanabilecektir.
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 Kurulacak lojistik merkezler ülkenin sanayi, tarım ve ticaret politikaları doğrultusunda,

mevcut ve geliştirilmesi planlanacak ulusal ve uluslararası koridorlar göz önüne alınarak

tespit edilmelidir. TCDD’nin lojistik merkez yatırım planları detaylı bir analizle

incelenmelidir ve atıl durumda kalacak, kullanılmayacak merkezler önceden belirlenerek,

gerekirse Yatırım Programından çıkarılmalıdır. Kullanılmayan lojistik merkezler özel

sektör teşviği ile kullanıma açılabilir. Mevcut merkezler kullanım ve gelişim fırsatlarına

göre incelenmelidir. Kendiliğinden oluşmuş lojistik çekim alanları lojistik merkez olarak

desteklenebilir.

 Kamu-özel sektör ortaklıkları, varlıkların mülkiyeti ve kontrolü, özel sektöre aktarılan

riskler ve yatırım miktarlarının dağılımı açısından birçok farklı şekilde

gerçekleştirilebilmektedir. Kamu-özel işbirliğinden lojistik merkezlerin yapım ve işletimi

noktasında yararlanılabilir.

 Lojistik merkezler tek bir tanımla, tek bir bakanlık veya üst makamın yetki ve

kontrolünde ve tek bir mevzuatla oluşturulmalıdır. Aksi halde bugünkü çoklu ve verimsiz

yapılanmalar devam edecektir. Bölgelerin kuruluş ve işletme metodolojileri ile

performans göstergeleri bilimsel yöntemlerle ve o bölgenin gerçek ihtiyaçlarına göre

baştan belirlenmeli, planlanmalı ve uygulanmasında siyasi tercihler etken olmamalıdır.

 Demiryolu ile yük taşımacılığının arttırılması için özel demiryolu işletmeciliğinin

desteklenmesi,  ana demiryollarının limanlar, sanayi bölgeleri, lojistik alanlar ve aktarma

ve gümrük merkezleri ile kombine taşımacılık bağlantılarının sağlanması büyük fayda

sağlayacaktır.

 Demiryolu yük taşımacılığının karayolu ile rekabet edebilir hale gelmesi için, işlem ve

taşıma sürelerinin düşürülmesi, maliyetlerin azaltılması ve taşıma sıklıklarının

arttırılması gereklidir. Lokomotif serbestliğinin bir an önce hayata geçirilmesi taşıma

maliyetlerini azaltacaktır. Özellikle uluslararası lojistik koridorları üzerinde bulunan

önemli hatlar üzerinde tarifeli tren seferi düzenlenmesi düşünülebilir. Demiryolu

taşımacılığında “kapıdan kapıya teslim” (Door To Door) hizmetinin verilmesi

demiryoluna olan talebi arttıracaktır. Türkiye’nin iç lojistiği için demiryolu ağının

geliştirilmesi lojistik maliyetleri düşürecek, ihracat taşımaları için gerekli rekabetçi

fiyatlara ulaşılmasını sağlayacaktır.

 Liman yatırımlarında, gerek yeni limanlar gerekse mevcut limanların rehabilitasyonu

önemlidir. Limanlar doğru yerlerde ve büyüklüklerde tasarlanmalı, arka saha
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operasyonları ve ulaşım imkanları ihtiyaçlara uygun olarak planlanmalıdır. Çandarlı 

Limanı’nın yapımı en kısa sürede tamamlanmalıdır. İstanbul çevresindeki limanların 

altyapı yatırımlarına önem verilmelidir. 

3.4.5 Halkla İlişkiler Alanında Yapılması Gerekenler 

 Dünya Bankası’nın yürüttüğü Lojistik Performans Endeksi ve İş Yapılabilirlik Endeksi

gibi endeksler, ülkelerin belli alanlardaki performanslarının karşılaştırmalı olarak

değerlendirilmesine olanak veren en kapsamlı göstergeler olmasına rağmen, bu

endekslerin ankete katılanların öznel görüşleri ve algıları çerçevesinde oluştuğu

unutulmamalıdır. Bu sebeple, bu endekslerin değerleri performansın doğrudan

göstergeleri olarak değerlendirilmemelidir. Dolayısıyla, bu tür endeksler bir yol gösterici

olmakla birlikte, eylem planları hazırlanırken dikkatlice değerlendirilmeleri önemlidir.

 Bu tip endekslerle ilgili ulusal hedefler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken bir diğer

husus, uygulanan yöntem sebebiyle, yayınlanan performans puanlarının ve sıralama

değerlerinin belli bir istatistiksel hata aralığına sahip olduğudur. Bu sebeple, puanlamada

istatistiki olarak anlamlı olmayan değişimler, ülkelerin sıralanmasında büyük farklılıklar

yaratabilmektedir. Bu sebeple bu endeksler üzerinden belirlenen hedeflerin, sıralamadan

çok, puanlama değerlerini gözeterek yapılması uygun olacaktır.

 Diğer yandan bu performans endekslerin ülkelerin yurtdışındaki imajı, dolayısıyla yatırım

çekebilme yetenekleri üzerinde etkileri büyüktür. İş Yapılabilirlik Endeksinin yabancı

yatırım oranlarına, Lojistik Performans Endeksinin ise uluslararası ticaret hacmine pozitif

etkileri bilinmektedir. Bu sebeple ülkemizin bu endeksler üzerinden daha yüksek

performans değerleri elde edilebilmesi için, ticaret ve ulaştırmayı kolaylaştırıcı

reformların yanı sıra, ülkemizin ilgili alanlardaki imajının uluslararası alanda

geliştirilmesi için algı yaratma, bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapılabilir. İmalat

sektörüne verilen markalaşma ve tanıtım desteklerinin benzerleri lojistik sektörüne de

uygulanabilir.

 Sürdürülebilirlik kavramı sadece çevresel etkiler açısından düşünülmemeli, kurumların

çevresel, sosyal ve finansal varlıklarını uzun yıllar devam ettirebilmesi olarak algılanarak

kurumların yönetiminin sürdürülebilirlikle ilgili taahhüdü, firmanın çevre, enerji, iş

sağlığı güvenliği, çalışan hakları, yol güvenliği, varlık ve müşteri geri bildirimi

yönetimleri çerçevelerinde ele alınmalıdır.
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 Yük taşımacılığında verimli kombine taşımacılık rotaları belirlenmeli, bu rotalar devlet

destekleriyle özendirilmelidir.

 Son yıllarda çevresel farkındalığın artmasıyla birlikte, birçok sektörde olduğu gibi lojistik

sektörü de faaliyetlerini çevrecilikle ilgili gelişmeleri dikkate alarak planlamakta ve bu

anlamda iş süreçlerinde değişimlere gitmektedir. Tedarik zinciri yönetimde, yeşil lojistik

faaliyetleri (yeşil satın alma, yeşil üretim, yeşil dağıtım ve pazarlama, yeşil paketleme,

tersine lojistik) gittikçe önem kazanmaktadır. Yeşil lojistik uygulamaları gittikçe önem

kazanmasına rağmen, birçok işletme bu faaliyetlerin maliyetleri arttırdığını ve hukuki

zorunluluklar olmadıkça yapılmasının gerekli olmadığını düşünmektedir. Gelişmiş

ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye için yeşil lojistik kavramı henüz sıkı standartlarla

belirlenmediğinden, işletmelerin yeşil lojistik prensiplerine uygun olup olmaması

zorunluktan çok, kendi tercihlerine bırakılmaktadır. Bu bağlamda gerekli yasal mevzuat

düzenlemelerinin yapılması yeşil lojistik uygulamalarının yaygınlaştırılması için atılacak

en önemli adımdır.

3.4.6 Kentiçi Lojistik Alanında Yapılması Gerekenler 

 Kentsel lojistik planları oluşturulurken, yalnızca kent kapsamında değil, bölge ve ülke

kapsamında yapılan çevre düzeni planları, stratejik hedefler, ulusal lojistik master planı

ve kent imar planları ile işbirliği/eşgüdüm sağlanmalıdır.

 Piyasa rekabet koşullarının korunması temel ilke alınarak kentsel lojistik maliyetlerinin

azaltılması ve piyasada dengeli hizmet verilebilmesi için küçük, orta ve büyük ölçekli

şirketlerin kümeleştirilmesi, taşımacılık altyapısı ve tüketici nüfusun dağılımı dikkate

alınarak lojistik merkezlerinin (konsolidasyon-dekonsolidasyon işlemleri dahil)

planlanması, taşıt hareket güzergah ve çalışma saatlerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

 Lojistik faaliyetlerin şehir içinde yarattığı hareketlilik insanların yaşam kalitesini

olumsuz etkilemektedir. Kent yaşamındaki bu olumsuzlukları azaltabilmek için Organize

Kentsel Lojistik Bölgeler (OKLB) kurulmalıdır. Lojistik ve taşımacılık şirketleri (dağıtım

merkezleri, lojistik hizmet sağlayıcılar, vb.) ve konu ile ilgili resmi kurumların içinde yer

aldığı bu bölgeler, her türlü ulaştırma ağına etkin bağlantıları olan, yükleri depolama,

bölme, birleştirme, paketleme ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirme olanakları ile farklı

taşımacılık türleri arasında düşük maliyetli, hızlı ve güvenli aktarma donanımlarına sahip

olacak şekilde planlanmalıdır. Bu merkezler için şehir merkezi dışında fakat ulaştırma
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altyapısı sayesinde hızlı ve kısıtlamalardan uzak bir şekilde şehir içi tüketim noktalarına 

kolaylıkla ulaşılabilen alanlar tercih edilmelidir.  

 Kentsel lojistik faaliyetleri kapsamında; kamu altyapıları, arazi kullanımı ve yönetimi,

erişim standartları, trafik yönetimi, güvenlik ve çevre ile ilgili çözümler üretilmelidir.

Kamu altyapılarıyla ilgili temel çözümler bağlamında; yük taşımacılığında ihtiyaçlar

doğrultusunda belirlenecek büyüklükte lojistik bölgeler oluşturulmalı ve raylı sistemler

kullanılarak deniz ve karayolu entegrasyonu sağlanmalıdır. Lojistik bölgeler,  limanlar ve

karayolu terminalleri arasındaki yük akışının optimizasyonunda RO-LA ve RO-RO

sistemlerinin entegrasyonu büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Kentlerdeki trafik sıkışıklığı

için özellikle yük hareketlerinin yenilikçi sistemlerle modellenmesi yapılmalıdır.

Teslimatların birleştirildiği ‘Yük Birleştirme Merkezleri’ kurulmalı ve ‘Etkin Araç

Rotalaması’ yapılmadır.  Lojistik üsler, dağıtım merkezleri ve dağıtım noktaları

arasındaki taşıma ve lojistik aktivitelerin kontrollü operasyonu ancak küresel yenilikleri

takip etmek ve uygulamaya koymak ile mümkündür. Gerekli ulaştırma altyapısını

kurmak kentsel lojistik planlamasında tek başına yeterli değildir, aynı zamanda yasal

altyapıyı oluşturmak eğitim ve denetim faaliyetleriyle de desteklemek gereklidir.

 Ev Dışı Tüketim (EDT) Tedarikçiliği sektörü şehir içi lojistiğin en önemli unsurlarından

birisidir, her gün binlerce EDT noktasına (otel, restoran, kafe, çay bahçesi, hastane, vb)

on binlerce ürün taşınmaktadır. Bu noktalar şehrin her tarafına yayıldıkları için ulaşım

esnasında oldukça önemli bir trafik oluşturmaktadır. Ev dışı tüketim şehir içi mikro

dağıtımda, dağıtım yapan firma için lisans zorunluluğu getirilmeli, bu lisans gerekli

altyapı (depo, talep planlama, çağrı merkezi vb.), eğitimli personel, kaynak ile ilişkili

olmalı ve belgelenebilir olmalıdır. Bu şekilde hem hijyen, hem gıda güvenliği sağlanmış

olacak, hem de trafikteki araç sayısı azalacaktır.

 Firmaların mikro dağıtımda birlikte hareket etmesini ve yasal ölçütleri sağlayan tanımlı

tedarikçilerle işbirliği yapmasını ve çalışmasını teşvik eden (taşeronlaştırma veya diğer

firmanın diğerine hizmet sağlaması gibi) yasal düzenlemeler ve teşvikler

oluşturulmalıdır. Mikro dağıtım için semt temelli tanımlı saat aralıkları ve tedarikçi için

ölçütler tanımlanmalı, dağıtımın yasal açıdan kriterleri tam karşılayan firmalar aracılığı

ile yapılması şehir trafiğinin düşük olduğu saatlerde yapılması teşvik edilmelidir.
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 Ev Dışı Tüketim Tedarikçiliği sektörünün daha verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi

için şehir içi teslimat zamanlarındaki sınırlamalar ve araç tonaj kısıtları gözden

geçirilmelidir.

3.4.7 Önemli Projeler 

 Türkiye'nin uluslararası lojistik koridorları alanında genel stratejisi net bir biçimde

belirlenmemiştir. Ticarette öncelikli ülke ve alanlar belirlenerek, ticaret koridorlarına

ilişkin ulusal stratejiler oluşturulmalıdır. Ulusal stratejiler oluşturulduktan sonra,

koridorların oluşturulması için uluslararası işbirlikleri strateji ve planları yapılmalıdır.

Yapılacak koridor yatırımlarında ortak diğer ülkelerin plan programları değerlendirilmeli

ve stratejik planlar ve yapılacak yatırımlar buna göre oluşturulmalıdır.

 Asya ve özellikle Çin ile kurulacak etkin bir lojistik hattı, Doğu Anadolu bölgesine

yapılacak lojistik merkez/merkezler ve Çin’den gelecek ürünlerin üretiminin yapıldığı

sanayi yatırımları ile desteklenirse Türkiye bölgesel bir üs konumuna ulaşabilir.  Bunların

yanı sıra, BTK demiryolu hattının ülkemizin batısına ve güneyine doğru olan demiryolu

bağlantıları güçlendirilmeli, İstanbul Boğazı geçişleri demiryoluyla ve kesintisiz olarak

sağlanmalı, Van Gölü geçişleri yeni feribotlar ve yeni rıhtımlarla bir an önce verimli hale

getirilmeli ve transit işlemler hızlandırılmalıdır. BTK hattında denizyolu ile rekabet

edilebilirlik için ortak tarife birliği düşünülebilir. Marmaray hattı bir an önce yük

taşımacılığına açılmalıdır.

 BTK hattının gelişmesi için kısa vadede Kars ve Erzurum bölgelerinde yük

taşımacılığının geliştirilmesine yoğunlaşılmalıdır. Temeli atılan Kars ve planlanan

Erzurum Palandöken lojistik merkezleri bölgede taşınacak yüklerin özelliklerine göre

planlanarak hızlı bir biçimde tamamlanmalı ve faaliyete alınmalı,  Kars ve Sivas

bağlantısı ise kısa zaman içinde hazırlanmalıdır. Kars sınır geçişlerindeki sıkışıklığı

azaltmak için Hopa-Poti RO-RO hattı alternatif olacaktır.

 BTK hattı üzerinde ülkelerin tren yolu standartlarına bağlı olarak farklılıklar

bulunmaktadır. Hat açıklığı farklılıklarına bağlı olarak aktarma Gürcistan içinde

konteyner aracılığıyla yapılmaktadır. Konteyner aktarma noktasının Kars-Erzurum

bölgesine alınması bölgeyi hareketlendirebilecektir.

 Suriye’deki savaş ve güney sınırındaki güncel politik kriz sebebiyle kapanan ticaret

yolları savaşın son bulması ile tekrar ön plana çıkacaktır. Özellikle Suriye’nin yeniden
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yapılandırılmasında gerekli lojistik desteğin Türkiye üzerinden yapılabilmesi için gerekli 

planlamalar yapılmalıdır.  

 Afrika pazarının büyük bir hızla büyüyeceği beklenmektedir, bu pazara erişim için bir

strateji oluşturulmalıdır. Sahra altı Afrika talebini karşılayarak Türk firmalarının pazarını

büyütmek için, söz konusu bölgeye tarifeli seferler konulması düşünülebilir.

 Gıda ticaretinde soğuk zincirin oluşturulması için gerekli adımlar atılmalıdır. Mevcut

durumda gıda lojistiğinde fire oranları %30’u aşmaktadır.

 Liman ve sanayi tesislerinin demiryolu bağlantılarının yapılması devlet tarafından

desteklenmelidir. Marmaray, hızlı tren hatları, Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu

geçişi, Bakü-Tiflis Ceyhan  demiryolu hattı gibi projeler öneme sahip olup Kapıkule -

İzmit hattı hem yük hem de yolcu taşımacılığına en hızlı şekilde açılmalıdır. Otomotiv

sanayi yönünden gelişmiş bir ilimiz olan Bursa’nın ana demiryolu şebekesine erişimi

sağlanmalı, Bursa-Bandırma ve Bursa-Gemlik Limanı demiryolu bağlantıları

tamamlanmalıdır.

 İzmit körfez geçişi, Ovit Tüneli, otoyol projeleri, Çanakkale Boğazı Köprüsü karayolu

projelerinin entegrasyonu ve ulaşım ağının tamamlanması açısından önemlidir.
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4.  SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

4.1 Sektörün/Tematik Konunun Ülkemizin Gelişmesine Katkısının 

Değerlendirilmesi 

Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşması için en önemli sektörlerin başında 

lojistik sektörü gelmektedir. Türkiye’nin kendi lojistik potansiyeli ile birlikte; Karadeniz 

Bölgesi ve Orta Asya olmak üzere merkezinde olduğu bölgenin potansiyeli de dikkate 

alındığında, ayrıca Batı ile Doğu arasında değişen ticari dinamikler doğrultusunda yeniden 

canlanma yolunda olan tarihi İpek Yolu da lojistik pazarı potansiyeline ilave edildiğinde, 

ülkemizin sahip olduğu lojistik avantajın büyüklüğü açıkça görülmektedir. Türkiye’nin 2023 

dış ticaret hacmi ve özellikle ihracat hedefleri doğrultusunda lojistik sektörünün bu gelişme ve 

hedeflere paralel olarak büyümesi, milli gelir içindeki payının artması ve taşıdığı stratejik önem 

bakımından gelişme olasılığı en yüksek sektör olması beklenmektedir. Lojistik sektörü, 

Türkiye’de turizmden sonra en fazla potansiyeli bünyesinde barındıran ikinci hizmet sektörü 

konumundadır. 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de taşımacılık sektörü ticari hizmetler ihracatı 

listesinde yüzde 35,2 pay ile turizm sektörünün ardından ikinci sırada gelmektedir. Ulaştırma 

sektörü hizmet ihracatı içinde ise en yüksek paya yük taşımacılığı sahiptir. Bu durum, lojistik 

sektörünün Türkiye ekonomisinin gelişimi açısından stratejik önemini ortaya koymaktadır. 

Lojistik faaliyetlerin gelişmiş düzeye ulaşması ve dünya standartlarına yaklaşması 

Türkiye ekonomisi için iki açıdan önem taşımaktadır. Öncelikle, Türkiye sahip olduğu coğrafi 

konumu itibariyle bölgesinde bir lojistik üs olma şansına sahiptir. Bununla birlikte, barındırdığı 

nüfus ve sahip olduğu ekonomik güç nedeniyle lojistik hizmetlerden yararlanacak olan milli 

üretici ve ihracatçı fayda sağlayacak, Türk ürünlerinin dış pazarlara erişim süresi ve maliyeti 

azalacak, ihracat talebi olumlu etkilenecektir. Bu durum, ihracatın ekonomik büyümenin nüvesi 

olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’nin ekonomik büyüme oranının yükselmesini ve 

sürdürülebilir kılınmasını sağlayacaktır. Türkiye’nin lojistik açıdan elverişli bir konuma 

gelmesi küresel değer zincirine daha iyi entegre olmasını sağlayacak ve ihracata yönelik 

doğrudan yabancı yatırımı çekme kapasitesini arttıracaktır.  

Onuncu Kalkınma Planının uygulandığı beş yıl içerisinde Türkiye jeopolitik ve ekonomik 

açıdan zorlu bir dönem geçirmiştir.  Bu dönem içinde iç siyasi koşullardaki gelişmeler ve sınır 

ve komşu ülkelerdeki dinmeyen politik karmaşa ticari ve lojistik sistemlerin kesintisiz akışında 

sorunlar oluşturmuştur. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin 27 çeyrek 
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süren ortalama %7’lik büyüme performansı sekteye uğramıştır. Girişim sonrası ortaya çıkan 

uluslararası güvensizlik ve belirsizlik ortamı sebebiyle, ticaret ve yatırım kararları ertelenmiş,  

sonuç olarak Türkiye’nin dış ticaretinin gördüğü zarar, ekonomik büyümenin gördüğü zarardan 

daha da yüksek olmuştur. 2016 yılında bir önceki yıla göre ihracatta %8,7, ithalatta ise %14,4 

azalma gözlenmiştir. Onuncu Kalkınma Planı döneminde yaşanan tüm olumsuz siyasi ve 

ekonomik gelişmelere rağmen Türkiye’nin GSYH büyümesi 2017 yılında tekrar %6,1 

seviyesine çıkmış, bir önceki yıla göre ihracat %10,42, ithalat %16,62 yükselmiştir.   

Bu dönem içinde dahi, Türkiye’nin Onuncu Kalkınma Planı kapsamında belirlediği 

bölgede lojistik bir üs olmak hedefini gerçekleştirme için alınan eylemlerden geri adım 

atılmamıştır. Plan kapsamında hedeflenen “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” ivme 

kaybetmeden faaliyete dökülmüş ve bu kapsamda Lojistik Master Plan hazırlanması, Lojistik 

Koordinasyon Kurulunun kurulması ve ticaret ve ulaştırmayı kolaylaştıracak altyapı 

projelerinin gerçekleştirilmesi gibi birçok önemli adım atılmıştır. Diğer taraftan dünyanın en 

büyük 17. ekonomisi olan Türkiye, aynı performansı dış ticaret ve lojistik yetkinlik 

göstergelerinde gösterememiştir. Bunun paralelinde, üretim, dış ticaret ve rekabet politikalarını 

kapsamlı lojistik stratejileriyle desteklemekte sorunlar yaşamaktadır. 

Arzu edilen düzeyde olmasa da, yüksek büyüme potansiyeli sebebiyle Türkiye’de lojistik 

sektörünün önemi giderek artmaktadır. Son yıllarda meydana gelen içsel ve dışsal ekonomik ve 

siyasi gelişmeler, yapılan anlaşmalar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin 2023 üretim 

ve özellikle ihracat hedefleri doğrultusunda lojistik sektörünün nicel ve nitel anlamda 

büyümesi, milli gelir içindeki payının artması ve taşıdığı stratejik önem bakımından gelişmesi 

en olası sektör olması beklenmektedir. Lojistik sektörünün bu potansiyeli yakalayarak, Türkiye 

ihracat değerlerini hedeflenen değerlere taşıması için, bu çalışmada özetlenen politika ve eylem 

planları önerileri ivedilikle dikkate alınarak, sektörün önündeki darboğazların giderilmesi ve 

sektörün yenilikçi yaklaşımlarla desteklenmesi gereklidir.  
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