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150 kelime.<\>4 

FARK YARATAN BÜYÜMENİN ANAHTARI : 

AKILLI  LİMANLAR  VE  DOĞRU  ALTYAPI  YATIRIMLARI>1>2 

Bu çalışma öncelikle taşımacılık türleri arasında altyapı yatırım oranlarının analizi yapılarak, akıllı liman sistemleri ile 

konteyner taşımacılığının ve demiryolu taşımacılığının standart, ucuz, hızlı ve altyapı yatırımları desteklenerek daha 

çok tercih edilmesini ön plana çıkartacak  özellikleri üzerine kuruludur. 

Çalışmanın amacı ülke şartlarına en uygun taşıma türüne yatırım yapmak ve küreselleşen dünyada yatırım fır-

satı olan taşıma modlarına yönelmemiz, globalleşen dünyada Türkiye’nin gerekli yatırımları sağlayarak büyük pastada 

yerini alması gerektiğine farklı bakış açısı sunma, sağladığı etkinlik ve verimliliği açıklamaktır. Türkiye’de 2015 sonra-

sı lojistik sektörünün mevcut durumunu, lojistik ve ulaştırma altyapı yatırımlarını, taşıma türlerine göre deniz ve demir-

yolu altyapı yatırımlarının analizine ve ülkesel karşılaştırmalara yer verilmiştir. Son yıllarda yapılan ve yapımına devam 

edilen altyapı yatırımlarının, insanların yaşam düzeyini artıran, insan veya ürünlerin seyahat sürelerini kısaltan altyapı 

yatırımlarının ve bu yatırımların lojistiğin gelişimine  katkılarının neler olduğunun araştırılmasıdır.  

Ekonomik ve toplumsal yapıda olduğu gibi ulaştırma alanında da sanayi devrimi yeni gelişmeleri beraberinde 

getirmiştir. Sanayi Devriminden sonra artık temel sorun üretim değil, bu üretimin ulaşılabildiği kadar dünyanın diğer 

bölgelerine taşınmasıydı. Başta haberleşme olmak üzere demiryolları ulaşım ağının gelişmesi Avrupa’da üretilen malla-

rın yeni pazarlara ulaşmasını sağlamıştır.  

Avrupa ile Asya pazarları arasında geçiş koridoru görevi üstlenen Türkiye coğrafik ve jeopolitik / jeostratejik 

konum olarak dünyanın en önemli bölgelerinden birinde yer almaktadır. Her geçen gün dünya ticaretinin daha da artma-

sı, dünya üretim merkezinin Avrupa’dan Asya’ya kayması Türkiye’nin önemini daha da artırmaktadır. Temel sorun 

Türkiye’nin coğrafik konumunu ekonomik açıdan avantajlı hale getiren kıtalar arası bağlantıyı gerçekleştirecek deniz, 

hava, demiryolu, karayolu ve boru hatları gibi ulaştırma altyapısına sahip olup-olmadığıdır. Yurtiçi ve yurt dışı piyasa 

ayırımının ortadan kalktığı küreselleşme ile birlikte artan dünya üretiminin bir ülkeden başka bir ülkeye en uygun mali-

yetle taşınması, yüksek maliyetli ulaştırma ve lojistik sektörünü daha önemli hale getirmektedir.  

Ekonomik aktivitelerin gelişmesinde ulaştırma sistemlerinin katkısı büyüktür. Planlı ve düzenli bir ulaşım ağı 

ile ulusal ve uluslararası ticaretin geliştirilmesi, doğal kaynakların etkin olarak kullanılması, ürün ve hizmetlerin zaman 

kaybı yaşanmadan dağıtımı sağlanabilir. Türkiye, bulunduğu jeopolitik ve coğrafi konumu itibarıyla bölgesinde söz 

sahibi olmak istiyorsa ekonomik olarak güçlü olmak zorundadır. Bir ülkenin kalkınması için o ülke altyapı yatırımlarına 

önem vermeli ve akıllı projeleri üreterek hayata geçirmelidir.  

Ülkemizin içinde bulunduğu stratejik konumunu iyi değerlendirerek bu konum avantajını gelir getirici yatırım-

lara dönüştürmesi gerekmektedir. Ulaştırma hizmetleri ile lojistik sektörünün altyapı yatırımları aynı yatırımlardan 

oluşmaktadır. İnsan yaşamını kolaylaştıran her altyapı yatırımı aynı anda lojistik sektörünün de gelişimine katkı sağla-

maktadır. Son yıllarda yapılan büyük projeler, kıtalar arası geçiş konumunda olan Türkiye’nin dış ticaret ve transit tica-

ret hacimlerini artırmasına yardımcı olmuştur. Covid-19 sonrası taşıma modları arasında demiryolunun payının artış 

yönünde olacağını öngörüyorum. Bu bağlamda  ülke şartlarına en uygun taşıma türüne yatırım yapmak ve küreselleşen 

dünyada yatırım fırsatı olan taşıma modlarına yönelmemiz, globalleşen dünyada Türkiye’nin gerekli yatırımları sağla-

yarak büyük pastada yerini alması gerektiğine ve farklı bakış açısı sunmanın sağladığı etkinlik ve verimliliği açıklan-

maya çalışılmıştır. 

Dijital dönüşüm, iş modellerini, üretim ve pazarlama  süreçlerini, operasyonel süreç kolaylığını  kurumsal  yö-

netimi çok fazla etkilemektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin altyapılarında ve analitik yeteneklerde son on yılda 

gerçekleşen gelişmeler ile birlikte iş ve yönetim  modelleri de evrim geçirmeye başlamıştır. 

 Diğer ekonomik sektörlerde  olduğu gibi limancılık sektöründe de tüm bu dijitalleşme unsurlarını benimseye-

bilmek ve hakim olabilmek; yalın operasyon, etkin verimlilik ve hatasız iş yapabilme ile sonuçlanan rekabet  üstünlüğü 

vaadetmektedir. Endüstri 4.0, tedarik zincirinin, üretim ve hizmetin her aşamasında kendi kendini yönetebilen, akıllı 

sistemlere entegre olmuş, minimum insan müdahalesi ile çalışan ve merkezi olmayan kararlar alabilen teknoloji, cihaz 

ve süreçler bütünüdür. Endüstri 4.0 ‘ın sunduğu bu imkanlardan yararlanabilme kabiliyeti limanların, çalışanlar, yatı-

rımcılar, müşteriler ve diğer tüm paydaşlarla olan etkileşimini ve pazarda kendilerini nasıl konumlandıracağını da belir-

leyecektir. 

OECD Uluslararası ulaştırma forumu (ITF), limanlar ve deniz taşımacılığı yöneticisi Olaf Merk, gelecekte ya-

şamsal faaliyetini devam ettirebilecek tek liman türünün yer, para, zaman ve doğal kaynaklar konusunda israf etmeyen 

akıllı limanlar  olacağını belirtmiştir.  



2 

 

Yazar: Ümmühan Daştan 

Gümrük Müşaviri 

Hızlı bir dijital ortamda rekabet üstünlüğü sağlamak günümüzde terminal operatörlerinin ve limanların karşı-

laştığı en büyük zorluklardan biridir. Limancılık sektörü uzun zamandır dijitalleşme, büyük veri, otomasyon ve veri 

paylaşım platformları hakkında kafa yormakta, geleceği şekillendirme de hangi eğilimlerin belirleyici rol oynayacağı  

hakkında hem ulusal hem de uluslararası ölçeklerde toplantılar düzenlemektedir. Teknoloji akıllı sistemlerle geliştikçe 

ve küresel tedarik zincirleri daha dijital hale geldikçe, bu altyapı içerisinde limanların “dijital aktör ( node) “ olması, 

yani akıllılaşması konusunda baskılar artmaktadır.  

Limanlar aynı zamanda denizcilik sektörünün gelecek beklenti ve taleplerini de dikkate almak zorundadır. Ör-

neğin Rotterdam limanı şimdiden gelecekte hizmet vereceği mürettebatsız, kendi kendine  çalışabilen gemiler için ha-

zırlık yapmaktadır. Akıllı liman  alan yetersizliği, üretkenlik sorunu, mali kısıtlar, güvenlik ve emniyet riskleri ve sürdü-

rülebilirlik gibi zorluk ve problemlerin üstesinden gelen ve çözümler barındıran limanlardır. Günümüzde, limancılık 

sisteminde otomasyon, dijitalleşme gibi örneklere rastlasakta bütünüyle akıllı bir liman  olabilmenin önünde oldukça 

zorlu ve uzun bir yol vardır. Hangi teknoloji kullanılmalı, nasıl uygulanmalı ve bütüncül dijital strateji nasıl yönetilmeli 

gibi sorulara halen yanıt aranmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bütünüyle  akıllı bir liman olabilmenin yani liman işletme-

ciliğinde Endüstri 4.0 uygulamalarına geçişin önündeki zorlukları derlemek ve bu zorluklar arasındaki ilişkileri, uzman 

görüşleri neticesinde modellemektir. Geliştirilecek olan model sonrasında zorluklar arasındaki hiyerarşik ilişkiler görü-

lebilecek ve hangi zorlukların öncelikle ele alınması gerektiği, hangi zorlukların diğer zorluklar sonucunda ortaya çıktı-

ğı görülebilecek, kısacası  doğru ve etkin bir yol haritası oluşturulacaktır.  

 

 TÜRKİYE’DE ALTYAPI  YATIRIMLARI  

Ülkelerin sahip olduğu altyapı; gelişmişlik seviyelerini yansıtmaktadır. Altyapı; bir ülkedeki sistemlerin etkin ve verim-

li çalışması, sektörlerin karlılık oranları, halka sunulan hizmet seviyesi ve genel olarak hayat kalitesini doğrudan etki-

lemektedir. Altyapı kurulumunun söz konusu ülkenin ekonomisi ile de doğrudan bir ilişkisi bulunmaktadır. Altyapı; 

elektrik, su, iletişim, doğalgaz, ulaştırma gibi temel sektörleri ve bunların bileşenlerini ihtiva etmektedir. Buradan hare-

ketle, ülkenin sahip olduğu altyapı çeşitliliğinin de yine o ülkenin altyapısının gelişmişlik düzeyi ile doğrudan bağlantılı 

olduğu söylenebilir.  

Ülkelerin ekonomilerine göre ilk elden, gelişmemiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler olarak 

tasnifi mümkündür. Bu gelişmişlik seviyeleri sadece ekonomiyi değil aynı zamanda, doğrudan ya da dolaylı yoldan söz 

konusu ülkenin teknik, sosyal, politik ve kültürel gelişmişliğini de ifade etmektedir. Gelişmiş ülkelerde altyapı yatırım-

larının yıllık yatırım bütçesinden aldığı pay sınırlıdır. Zira söz konusu ülkelerde altyapı kurulumu büyük ölçüde tamam-

lanmıştır, ekonomik ve benzeri fazlarda bulunulan noktayı korumaya yönelik bir durağanlık bulunmaktadır. O.E.C.D 

alınan verilerde Türkiye’nin altyapı yatırımlarının yatay bir seyir izlediği görülmektedir. ( Bakınız Şekil.1 ) 

 

 

Şekil 1. Türkiye’nin  2000-2019  yıllarındaki altyapı  yatırım  oranlarının grafiği 

Kaynak. (www.oecd.org, 2020)                   

 

Gelişmemiş ülkeler ise gelişme ve kurulum dinamiklerini harekete geçirecek olan ekonomik güce ulaşama-

maktadırlar. Bu nedenle altyapı başta olmak üzere, henüz kurulum ve kalkınma sürecine başlayamamışlardır. Gelişmek-

te olan ülkeler ise sahip oldukları dinamikleri belli ölçüde harekete geçirmiş olduklarından dolayı kalkınma sürecine ve 

yoğun bir şekilde altyapı kurulum sürecine girmişlerdir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye'de de durum benzerdir. 
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Türkiye'nin yıllık yatırım bütçeleri içerisinde altyapı yatırımlarının çok ciddi bir payı vardır. Altyapı yatırımları içeri-

sinde son yıllarda bir numaralı kalem olan ulaştırma, günümüz itibari ile artık neredeyse yarı yarıya bir pay almaktadır. 

Bu kapsamda ulaştırma yatırımlarının bir ülkenin ekonomik göstergeleri açısından sahip olduğu rol oldukça önemlidir. 

Bu anlamda da detaylı olarak incelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Türkiye’de son dönemlerde yapılan altyapı yatırımları ülkenin kalkınmışlığı ve ekonomik büyüklüğü açısından 

son derece önemlidir. Bu yatırımlar ulaşım çeşitliliğini ve konforu artırmış, yolculukta geçen süreyi azaltmış ve şehirle-

rarası yolculukları günübirlik yapılabilir hale getirmiştir. İnsan yaşamını kolaylaştırmanın yanında Türkiye’nin lojistik 

üs olma iddiasına da yardımcı olmuştur. Lojistik sektörünün gelişimi ile dış ticaret ve transit ticaretin gelişiminin para-

lellik gösterdiği varsayılırsa ticaretin gelişmesiyle lojistik sektörü de aynı oranda gelişebilir. Çünkü lojistik, ürünlerin 

üreticilerden tüketicilere ulaştırılıncaya kadar geçen süredeki hizmetleri kapsadığı için ne kadar ürün üretilir ve satılırsa 

lojistik sektörü de aynı oranda büyüyecek ve gelişecektir. Son yıllarda üretim merkezilerinin Çin, Hindistan gibi uzak 

doğu ülkelerine kaydığı görülmektedir. Türkiye’nin Asya ve Avrupa kıtalarının geçiş noktasında olması, üretim ile 

tüketim merkezlerini birbirine bağlaması lojistik yatırımlarını zorunlu kılmaktadır (S.Karluk, Küreselleşen Dünyada 

Uluslararası Kuruluşlar, 2014). 

Yurtiçi yük taşımaya baktığımızda en fazla taşımanın karayolu ile gerçekleştiği görülmektedir. İhracat ve itha-

lat rakamlarında aslan payını alan denizyolu yurtiçi taşımada ilk sırada yer almaktadır. Bunun en önemli nedeni çeşitli 

sebeplerle nehirlerin taşımacılıkta kullanılamaması gösterilebilir. 2023 hedeflerine bakıldığında karayolu hariç diğer 

taşıma modlarının payını artırmak hedeflenmektedir. Bu oranların yani hedeflerin gerçekleşebilmesi için ulaşım altyapı 

yatırımlarının hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yolcu ve yük taşımada karayolu, denizyolu ve havayolu işletmeciliği 

özel işletmeler eliyle de yapılmaktadır. Özel işletmelere açılma durumu demiryolu taşımacılığında da yapılırsa demiryo-

lu ile taşınan yolcu ve yük taşıma oranları artabilir. 

Türkiye dış ticaretinin büyük kısmının deniz yoluyla yapıldığı ve bölgesel olarak da kara yolu taşımacılığına 

bağlı olurken, bu görünümün lojistik alanında yapılacak atılımlarla daha dengeli bir yapıya kavuşturulması, demir yolu 

taşımacılığının dış ticaretimizdeki payının artırılması ve yurt içi taşıma maliyetlerinin düşürülmesi ihracat hedeflerimiz 

açısından önem arz etmektedir. 

 

DÜNYADA  ALTYAPI  YATIRIMLARI 

Dünyada alt yapı yatırım oranları gelişmiş ülke paralelinde doğru orantılı olarak ilerlemektedir. OECD’den 

alınan veriler ışığında görüldüğü üzere dünyanın çeşitli ülkelerinin yıllar içinde altyapı yatırım oranları artarak gelişme 

göstermiştir. ( Bakınız Şekil. 2  ) 

 

Şekil 2. Dünyadaki çeşitli  ülkelerin altyapı  yatırım  oranları 

Kaynak. (www.oecd.org, 2020)  

 

 Uluslararası taşımalarla ilgili mesafeler genellikle yerli taşımalarla ile ilgili olanlardan çok daha fazladır. Bu 

artan mesafeler genellikle alıcı veya satıcının deniz veya hava yolu ulaşımını seçmesi anlamına gelir. Hem sevkiyat 

sonu hem de sevkiyat sırasında özdeş olmayan elleçleme ekipmanları olmazsa uluslararası taşıma etkin ve verimli ol-

maz. Bu durumda, hem çıkış hem de varış limanlarında uygun ekipmanlar olmazsa konteynerla taşıma uygun olmaz. 

Yükleme boşaltma sayısını artırmasına bağlı olmasına verimsiz olan bu tip elle yükleme boşaltma işlemi genellikle 

ekonomik durumu zayıf ülkelerde gerçekleşmekte ve pek çok insana geçim kaynağı sağlamaktadır. 

https://www.milliyet.com.tr/haberler/lojistik
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 Bir liman yakınında yaşamıyorsanız uluslararası ticarette deniz taşımacılığının önemini takdir edemeyebilirsi-

niz, sık sık atfedilen istatistiklere göre sınır ötesi taşımaların yaklaşık % 60’ı deniz yolu ile yapılır. Dünyanın en işlek 

konteyner limanı olan Şangay, 2012’de 32 milyondan TEU’dan fazla mal elleçlenmiştir. Ayrıca 10 en işlek konteyner 

limanlarının 9’u Asya’da bulunmaktadır ve 7’si Çin’dedir. Dikkat edilmelidir ki, hiçbir Avrupa’ya da Amerikan limanı 

ilk 10’a girememiştir. (Banjo, 2012). ( Bakınız. Tablo.1 ) 

 

Tablo 1. Dünyanın  En  İşlek  Konteyner Limanları  

Ülke Liman Transit Yük ( Milyon Ton ) 

Çin Shanghai 32.529.000 

Singapur Singapore 31.649.400 

Çin  Hong Kong 23.097.000 

Çin Shenzhen 22.941.300 

South Korea Pusan 17.030.000 

Not. Değerler  Milyon Ton. 

Kaynakça. (www.daily-cargo.com, 2018) 

 

 TÜRKİYE’DE TAŞIMACILIK MODLARINA GÖRE ALTYAPI YATIRIMLARI  

A. TÜRKİYE’DE DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINDA ALTYAPI YATIRIMLARI  

Demiryolu altyapı yatırımları, istenilen hedeflere varmak için yatırım planlamasında kendisini göstermiş ve demiryolu 

altyapı yatırım ödeneği her geçen yıl katlanarak artmıştır. Ülkemizin 2023 Vizyon hedefleri doğrultusunda aşağıda yer 

alan projelerin tamamlanması hedeflenmektedir. 

- Hızlı, yüksek hızlı ve konvansiyonel demiryolu projelerinin hayata geçirilmesi,  

- Mevcut ağların, araç filosunun, gar ve istasyonların modernizasyonu,  

- Demiryolu ağının özellikle üretim merkezlerine ve limanlara bağlanması,  

- İçerisine özel sektörü katarak ileri demiryolu sanayinin geliştirilmesi,  

- Özellikle ihracatta büyük imkân sağlaması beklenen lojistik merkezlerle ülkemizin bölgesinde önemli bir lo-

jistik üs haline getirilmesi,  

- Uzak Asya’dan Batı Avrupa’ya uzanacak olan Modern Demir İpekyolu’nun hayata geçirilerek iki kıta arasın-

da kesintisiz demiryolu koridoru oluşturulması,  

- Sektördeki yeni demiryolu endüstrileriyle, yerli demiryolu endüstrisinin geliştirilmesi ana hedefleri doğrultu-

sunda birçok büyük proje başarıyla hayata geçirilmiş birçoğunun da hayata geçirilmesi için yoğun bir şekilde çalışıl-

maktadır. 

- Tüm hatların yenilenmesinin tamamlanması,  

- Demiryolu taşımacılık payının; yükte %15, yolcuda %10’a çıkarılması hedeflenmekte, 

- Serbestleşen demiryolu sektörünün ulaştırma faaliyetlerinin adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında ya-

pılmasının sağlanması hedeflenmiştir (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2018). 

Demiryolu alt yapı yatırımlarını hayata geçiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD 2023 hedefleriyle sı-

nırlı kalmayıp, 2023-2035 yılları arasında da aşağıdaki hedefleri belirlemiştir. 

- Demiryolu ağını diğer sistemlerle entegre ederek akıllı ulaşım altyapıları ve sistemlerinin geliştirilmesi,  

- Boğazlarımızda demiryolu hatları ve bağlantılarının tamamlanmasıyla 3 kıtayı birbirine bağlayan önemli bir 

demiryolu koridoru haline gelinmesi,  

- Demiryolu yük taşımacılığında %20’ye, yolcu taşımacılığında ise %15’e ulaşılması hedeflenmektedir 

(Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2018). 
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Yüksek Hızlı Tren : Yüksek hızlı trenlerin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ve demiryolu yük ve yolcu ta-

şımacılığına ivme kazandırması düşünülmektedir. Bunun yanında sosyal ve kültürel gelişimine ve vatandaşların yaşam 

kalitesine etki edecektir. Bu trenler çevre dostu olup 10.000 km’lik hattan oluşması planlanmaktadır. Yüksek Hızlı Tren 

projeleri tamamlandığı takdirde yapılacak işletmecilik faaliyeti ile büyük çoğunluğu ithalat yoluyla temin edilen enerji 

tasarrufu sağlanmasına yardımcı olacaktır. YHT’lerin 2023 yılında ülkemize getireceği ekonomik faydanın yüksek 

olması beklenmektedir (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2018). 

Yüksek hızlı demiryolu yapımında, başkent Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-

Afyonkarahisar-İzmir ve Ankara- Konya koridorları çekirdek ağ olarak belirlenmiştir. 15 büyük ilin yüksek hızlı trenle 

birbirine bağlanması planlanarak öncelikle Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatla-

rında YHT işletmeciliğine başlanılmıştır. Bu hatlarla birlikte Türkiye yüksek hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa’da 6. 

dünyada ise 8. ülke olmuştur. Ankara-Sivas, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Demiryolunun inşası devam etmektedir. Kay-

seri-Yerköy Yüksek Hızlı Demiryolu ihale çalışmaları devam etmektedir (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2018). 

Lojistik Merkezleri: Türkiye, bulunduğu coğrafik konum itibarıyla Uzak Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Orta Do-

ğu ve Avrupa kıtası bağlantı noktasında bulunmaktadır. Türkiye’nin bu bağlantı noktasında bulunması hem aktarma 

merkezi hem de köprü görevi üstlenmesi açısından önemlidir. Ülkemizin dünya üzerindeki konumu, sahip olduğu di-

namik ve genç nüfusu, son yıllarda lojistik sektörüne verilen önem ve alt yapı yatırımları sayesinde bu sektörde dünya-

da önemli lojistik üs (merkez) konumuna gelebilecek bir potansiyele sahiptir (Terzi & Bölükbaşı, 2016). 

 Lojistik merkezlerin kurulduğu yer ve tasarımı açısından bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu 

merkezler şehirlerin içinde ya da yakınında olmalı, ancak yerleşim bölgelerinin uzak noktalarında inşa edilmeli. Kara-

yolu ulaşım noktaları üzerinde olmakla beraber demiryolu bağlantı noktalarına da sahip konumda olmalılar. Lojistik 

merkezler, ülkelerin denizyolu ve iç nehir yolları ile erişim olanağına sahip olmalıdır. Merkezler günümüz haberleşme 

ve bilgi teknolojileri ile donatılmalıdır. Günümüz sektör veya mesleklerin bilgi teknolojileriyle iç içe olması yadsına-

maz bir hal almıştır. Bu merkezler binalardan ibaret olmamalı ve lojistik bilgi teknolojileriyle donatılmalıdır (Karataş, 

2017). 

Türkiye 2023 vizyonu kapsamında ihracat hedefini 500 milyar dolara çıkarmayı amaçlamaktadır. Hedeflenen 

bu amaçlara ulaşmak için alt yapı yatırımlarının hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Hedeflenen dış ticaret rakam-

larına ulaşmak için Asya, Avrupa, Afrika’da lojistik merkez haline gelinmesi gerekmektedir. Planlanan lojistik merkez 

sayısı 21 adettir. Bu merkezlerin tamamı hizmete girdiğinde, Türk lojistik sektörüne ilave taşıma imkânı ile açık alan, 

stok alanı, konteyner stok ve elleçleme sahası kazandırılmış olacaktır. Bu lojistik merkezlerinin bulunduğu coğrafya, 

büyüklükleri, yapılış amaçları ve teknik özelliklerine kısaca değinmekte fayda vardır.  

Halkalı (İstanbul) Lojistik Merkezi İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan lojistik merkezi ulusal-uluslararası 

yük taşımacılığında ülkemizin merkezi konumundadır. Lojistik merkezinin yıllık yük taşıma kapasitesi 2 milyon ton 

olup ihraç ve ithal eşya, temizlik maddesi, boru, oto yedek parçası, küçük ev aletleri, konteyner, işlenmiş deri, tekstil 

ürünleri, mdf, tır, kum, gıda maddesi ve kağıt taşıması yapılmaktadır. Türkiye nüfusunun 1/5 inin İstanbul’da olduğu ve 

nüfusla birlikte artan ticaret ve üretim hacmi düşünüldüğünde bu lojistik merkezinin ehemmiyeti daha da artması düşü-

nülmektedir.  

Demiryolu hattının, Türkiye topraklarındaki uzunluğu 79 km, Gürcistan’daki uzunluğu ise 29 km’dir. Türkiye-

Gürcistan (Kars-Ahılkelek) Demiryolu Hattı yapımına 2008 yılında başlanmıştır. Ahılkelek-Bakü arasındaki kesimin 

yenilenme çalışmaları da eş zamanlı tamamlanarak 30 Ekim 2017 tarihinde tek hat olarak dizel işletmeciliğe alınmıştır. 

2035 yılına gelindiğinde ise 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir. 30 

Ekim 2017 tarihinde Bakü’de demiryolu işletmeciliğine açılan Bakü- Kars-Tiflis hattı, Marmaray, Ankara-İstanbul 

Hızlı Tren Projeleri gibi projelerin gerçekleştirilmesiyle birlikte, Avrupa’dan Asya’ya, kesintisiz, hızlı ve ekonomik bir 

demiryolu bağlantısı ile özellikle uluslararası ve transit yük taşımacılığında artış hedeflenmektedir.  

ABD ile Çin arasında yaşanan ticari savaştan başarıyla çıkmak için Çin, Bir Kuşak Bir Yol adlı ulaşım ağı 

kurmaktadır. Bu ulaşım ağının orta koridorunda yer alan ülkemiz ile ekonomik ve siyasi iş birliği geliştirmek isteyen 

Çin için ülkemizin önemi daha da artacaktır. Tarihi İpek Yolu Projesini yeniden canlandırmak isteyen Çin, orta kuşakta 

yer alan Türkiye’ye önemli oranda yatırım yapmayı düşünmektedir. Bir trilyon dolarlık, üç milyar insanı ve 65 ülkeyi 

etkileyecek dev demir ve deniz yolu ulaşım ağı sayesinde mallar Çin’den Asya, Avrupa ve Afrika’ya daha kısa sürede 

ulaşacak. Türkiye orta kuşakta yer aldığından projede önemli yer teşkil etmektedir. Çin, Pekin’i Londra’ya Türkiye 

toprakları üzerinden bağlayacak. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile mallar Pekin’den Londra’ya daha kısa sürede taşına-

cak. Bu sayede malların taşınma süresi 1 aydan 10 güne düşecektir.  

Demiryolu ile taşımacılığın bu denli düşük olmasının nedenlerine baktığımızda ülkemizin coğrafik durumunun 

el vermemesi, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar demiryolu altyapı yatırımlarına önem verilmemesi, hızının 

yavaş olması ve taşınan ürün çeşitliliğinin az olması, sınır kapılarının kapalı olması gösterilebilir.  

Hızlı tren, yüksek hızlı tren ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolunun hizmete başlaması demiryolu taşımacılı-

ğının gelişmesi açısından son derece önemlidir. Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçen raylı sistemlerinin faaliyete 
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geçmesi ve sınır kapılarının açılması ile birlikte demiryolu taşımacılığının gelişeceği düşünülmektedir. En fazla ihracat 

ve ithalat yapılan ülkeler içerisinde AB ülkeleri, Çin ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkeleri yer almaktadır. BTK ve 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu hattı bağlantılarının tamamlamasıyla bu ülkelere yapılan dış ticarette demiryolu 

taşımacılığı taşıma türleri arasında kendine yer bulması kaçınılmazdır. Komşu ülkelerde yaşanan iç savaşın sona ermesi 

ve bu ülkelerle olan siyasi ilişkilerin normale dönmesi ile birlikte demiryolu hat bağlantı yollarının açılması sonucunda 

bu ülkelerle yapılan dış ticaret hacmi artabilir hem de demiryolu taşımacılığında artış yaşanabilir.( Bakınız. Şekil.3 ) 

 

 

 

 

Şekil 3. Türkiye’nin demir yolundaki  altyapı  yatırım  oranları ( 2010- 2018 ) 

Kaynak. (www.oecd.org, 2020) 

 

B. TÜRKİYE’DE DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞINDA ALTYAPI YATIRIMLARI  

Denizyolu taşımacılığı dünya ticaretinin vazgeçilmez taşımacılık türlerinin başında gelmektedir. Üç etrafı denizlerle 

kaplı olan Türkiye açısından denizyolu taşımacılığı önemli bir konumdadır. Türkiye bu konumu itibarıyla kıtalararası 

geçiş koridoru özelliği taşımaktadır. Dünya ticaretinin büyük kısmının denizyolu ile gerçekleştirildiği düşünüldüğünde 

denizyolu altyapı yatırımları ülke ekonomisi ve lojistik sektörü için hayati önem atfetmektedir.  

Denizyolu taşımacılığı adına yapılan altyapı yatırımlarının diğer altyapı yatırımlarının çok gerisinde olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu durum üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülke için handikaptır. Yine de tersane sayılarının artırılması, 

ÖTV’siz yakıt uygulaması, balıkçı barınaklarının ve yat limanlarının yapılması vb. durumlar denizyolu taşımacılığı 

adına yapılan sevindirici yatırımlardır. 

Taşıma türleri göz önünde bulundurulduğunda en fazla taşımanın denizyolu ile yapıldığı görülmektedir. Bunun 

en önemli nedenlerinden biri maliyetinin düşük olması ve üç tarafımızın denizlerle çevrili olması gösterilebilir. Son 

yıllarda altyapı yatırımlarından en az payı denizyolu altyapı yatırımları almaktadır. Denizyolu altyapı yatırımları ile 

karayolu altyapı yatırımları karşılaştırıldığında en fazla payı karayolu altyapı yatırımları almışken taşıma modlarına 

göre fazla taşıma oranı denizyolu taşımacılığında olduğu görülmektedir. Kısaca altyapı yatırım oranları ile yük taşıma 

oranları ters orantılı olduğu görülmektedir.  

Türkiye dış ticaretinin büyük kısmının deniz yoluyla yapıldığını, bölgesel olarak da kara yolu taşımacılığına 

bağlı olunduğundan, lojistik alanında yapılacak atılımlarla daha dengeli bir yapıya kavuşturulması, demir yolu taşımacı-

lığının dış ticaretimizdeki payının artırılması ve yurt içi taşıma maliyetlerinin düşürülmesi ihracat hedeflerimiz açısın-

dan önem taşımaktadır. ( Bakınız. Şekil.4 ) 

 

https://www.milliyet.com.tr/haberler/lojistik
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Şekil 4. Türkiye’nin deniz  yolu  altyapı  yatırım  oranları ( 2010-2018 ) 

Kaynak. (www.oecd.org, 2020) 

 

C. ÜLKELERİN  DENİZ YOLU ALTYAPI  YATIRIMLARINA  DAİR  DEĞERLENDİRME 

Malların ve insanların iki nokta arasındaki gerçek, fiziksel, yer değiştirmesi olarak tanımlanabilecek olan ulaştırma, 

zincir boyunca ilerleyen malları taşımakla bir tedarik zincirinin başarılı olarak işletilebilmesi için yaşamsal öneme 

sahiptir. Ulaştırma, lojistik etkinliklerinden hem etkilenir, hem de onları etkiler. Dünyada ulaştırma maliyetleri 

işletmelerin üretim tesislerinin, ambarlarının, alımlarının, perakende mağazalarının ve tüketicilerinin konumundan 

doğrudan etkilenmektedir. Seçilen ulaştırma modu, gerekli paketlemeyi etkiler ve taşımacı sınıflandırma kuralları da 

belirli bir paketleme seçeneğini dayatmaktadır. Dünya ekonomisinin küreselleşmesinin anlamı çok sayıda ülkeler 

arasındaki gönderi sayısının artmasıdır ki, uluslararası  ulaştırma burda devreye girerek gelişim göstermiştir. 

Çeşitli kıtalarda bulunan dört ülkede var olan ulaştırma altyapısınınr  karşılaştırmasına çalışmamızda 

değinilmiştir. Japonyanın deniz yolu altyapı yatırım oranlarına 2016 yılında en yüksek derecede yaptığı ve yıllar içinde 

de aynı oranlarda yatırımlara devam ettiği görülmektedir. Almanyada 2015’te en yüksek yatırımları yapmış ve yıllar 

içinde bu oran düşerek devam etmiştir. Azerbaycanında deniz yolu yatırımlarına yaptığı oran düşük olup, dalgalı bir 

seyir izlemiştir. Moldovada Azerbaycan gibi deniz yolu yatırımlarına ayrılan payın kara yoluna nazaran cazip 

olmamasından dolayı düşük seyretmektedir. Ülkemizde ise 2015’te ki yatırım oranlarının sürekli artarak devam ettiği 

görülmektedir. Her ülkenin coğrafi şartları, deniz yollarının olup, olmamasına göre altyapı yatırım oranlarında 

değişikliklerin olduğu önem arz etmektedir. 2018 yılı taşıma türlerine göre dış ticaret rakamlarına bakıldığında karayolu 

taşımacılığının yerini denizyolu taşımacılığının aldığı görülmektedir.  ( Bakınız Tablo.2 )  

 

Tablo 2. Çeşitli Ülkelerdeki Deniz Yolu Altyapı İstatistikleri ( 2015-2018 ) 

Ülkeler 2015 2016 2017 2018 

Almanya 460.000.000 430.000.000 410.000.000 - 

Azerbeycan      80.183.276,10      40.802.448,10      65.908.037,70 - 

Japonya 2.109.821.096 2.617.434.364 2.259.563.573 - 

Moldova - 45.362,20 47.986,30 - 

Türkiye       8.377.696,80 53.569.872,10 91.231.135 - 

Not. Değerler EUR 

Kaynak (www.oecd.org, 2020) 
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Şekil 5. Dünyada çeşitli ülkelerin deniz yolundaki  altyapı  yatırım  oranları ( 2010-2018 ) 

Kaynak. (www.oecd.org, 2020) 

 

Japonya  deniz  yolu  altyapı yatırımlarının da 2010-2018 yılları arasında özellikle 2012 yılında en yüksek dü-

zeyde yatırımı yapan ülkelerdendir. Deniz yolu taşımacılıktaki en üst seviyedeki yerini alma nedenlerinden birisi de 

yapmış olduğu yatırımlardır. İncelediğimiz ülkeler arasında Japonya yatırım oranlarında ilk sırada yer almaktadır. Yatı-

rımlarını sürekli arttırma potansiyelindedir. ( Bakınız  Şekil.5 ) 

Almanya deniz yolu altyapı yatırımlarına  2010 yıllarında en üst seviyede yapmış, sonrasındaki yıllarda stabil 

olan yatırımları giderek azalmıştır. Ülkenin yatırımları eğer ilgili taşıma modelini bizzat kullanıp, kullanmamasına göre 

şekil aldığını da  değerlendirmemiz de baz almamız gerektiğini düşünüyorum. ( Bakınız  Şekil.5 ) Türkiye dış ticareti-

nin büyük kısmının deniz yoluyla yapıldığını, bölgesel olarak  kara yolu taşımacılığına bağlı olunduğun-

dan, lojistik alanında yapılacak atılımlarla daha dengeli bir yapıya kavuşturulması  önem  taşımaktadır. 

 

D. ÜLKELERİN  DEMİR YOLU ALTYAPI YATIRIMLARINA  DAİR  DEĞERLENDİRME 

ABD’nin yük taşıyan demir yolları, ülkemizin beş ulaştırma modunu karşılaştırmak için temel aldığımız altı 

olgudan ( kapasite, yetenek, maliyet, esneklik, güvenirlilik, hız ) herhangi birinde “en iyi” veya “en kötü” 

olmamak gibi ilginç bir paradoks sergilemektedir. Örneğin; demir yollarıyla yük taşımacılığı, birçok farklı 

türde ürünü ulaştırma ( yetenek)  potansiyeline sahip olmasına rağmen kömür, kimyasallar, çiftlik ürünleri ve 

metal dışı mineraller gibi dökme tipteki, büyük hacimli, düşük değerli yüklerin ulaştırmasına eğilim göster-

mektedir.  

https://www.milliyet.com.tr/haberler/lojistik
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Şekil 6. Dünyada çeşitli ülkelerin  demir yolu  altyapı  yatırım  oranları ( 2010-2018 ) 

Kaynak. (www.oecd.org, 2020) 

 

Tablo 3. Çeşitli Ülkelerdeki Demir  Yolu Altyapı İstatistikleri  

Ülkeler 2015 2016 2017 2018 

Almanya 5.320.000.000 5.040.000.000 5.520.000.000 - 

Azerbeycan            1.762.269,80          1.133.401,30          1.029.813,10      3.485.188 

Japonya 8.880.164.753 9.173.454.997 - - 

Moldova          4.480.050,60          1.034.257,50          998.114,10      1.219.407,78 

Türkiye  1.080.993.944 1.718.237.203  1.732.663.658 - 

Not. İstatistiki  değerler  EUR 

Kaynak (www.oecd.org, 2020) 

  

Japonya demir yolu altyapı yatırımlarını 2012 yılında Çin’den daha erken öngörmüş olsa da, Çin’in 2015 yı-

lındaki  rekor yatırımına ulaşamamıştır. 2012 yılında en yüksek düzeyde yatırımı yapmış ve sonraki yıllarda bu yatırım 

oranlarını arttırarak devam etmiştir.( Bakınız  Şekil.6 ) 

Almanya demir yolu altyapı yatırımlarına  2014-2015 yıllarında en üst seviyede yapmış, sonrasındaki yıllarda 

stabil olan yatırımları yıllar içinde azalsa da 2018 yılında artışla yükselişe geçmiştir. ( Bakınız  Şekil.6 ) 

 

DEMİR YOLU  TAŞIMACILIĞININ  AVANTAJLARI VE DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR 

1. Demir Yolu Taşımacılığının Başlıca Avantajları: 

Maliyet: Navlunların istikrarlı olması ve ithalat/ihracat lojistik maliyet hesaplamalarının uzun vadeli yapıla-

bilmesi önemli bir avantajdır. Gürcistan gibi çok yakın destinasyonlar hariç olmak üzere, Demiryolu taşımacılığı fiyat 

olarak genel olarak daha avantajlıdır. Avrupa'ya ihracatlar da hızlı ve uygun lojistik hizmetler ile maliyetleri en aza 

indirmektedir.  
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Gümrükleme: TIR taşımacılığında kullanılan Kapıkule kapısında yoğunluk bulunmaktadır. Buna karşın demir-

yolu alternatifinde kullanılan Halkalı’da aynı yoğunluk yer almamaktadır.  

Güvenlik: Demiryolu taşımacılığı kara yoluna göre daha güvenilirdir. Demiryolunda konteynere müdahale son 

derece azdır. Demiryolunda olumsuz sürprizlerle karşılaşılma riski çok daha küçüktür. Şoför temini riskinin olmaması: 

Demiryolu ile ulaşımda şoför kullanımı yoktur. Karayolunda ise şoför temini, farklı ülkelere giriş çıkışta farklı şoförle-

rin bulunma zorunluluğu, karantina uygulamaları ciddi engeller olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Süre: Denizyolu taşıma modeline göre çok daha kısa transit süre ve hızlı sevkiyat imkanı tanımaktadır.  

Hedef ülkelerdeki alışkanlıklar: Hedef ülkelerin demiryolu modelini devamlı ve ana taşıma modeli olarak kul-

lanıyor olması ve varış istasyonlarında yükleme/boşaltma kolaylığı sağlamaktadır.  

Büyük montanlı taşımacılık: Tek beyanname ile hacimli çıkışlara imkân tanımaktadır.  

İç bölgelere ulaşım imkanı: Çin ve Rusya federasyonu iç bölgelerine ve denize kıyısı olmayan doğu ülkelerine 

direk  ulaşım  imkânı  vermektedir. 

2. Demir Yolu Taşımacılığında Dikkat Edilecek Hususlar: 

- Deniz yolu ve Kara yolu nakliyesine göre daha komplikedir. Firma seçiminde çok hassas olmak gerekir güçlü 

organizasyon yapısı olan ve bu konuda tecrübeli firmalar tercih edilmelidir. 

- Nakliyenin planlanmasında demiryolu taşımacılığında mal istasyona ulaştıktan sonra organize ve zamanlı bir 

şekilde alıcı gümrükçüsünün işlemi yapması gerekmektedir. İşlemlerin uzaması hem ilave maliyet oluşturacak hem de 

tren seferlerinin kısıtlı sayıda olması nedeniyle uzun bekleme süresine ve sevkiyatın gecikmesine yol açacaktır. 

- Nihai destinasyon ile alıcının gümrükçüsü arasında mesafe var ise maliyet riski oluşabilmektedir. 

- Demiryolu kullanımında aracı sayısı fazladır. Süreç birkaç firmanın elinden geçtiği için maliyet kontrolü 

önem arz etmektedir. 

- Alıcının gümrüğü alımını geciktirmesi durumunda maliyet artışı riski bulunmaktadır. Bu süreç dikkatli orga-

nize edilmelidir. 

 

 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 
Eğitim, sağlık, enerji ve ulaştırma gibi altyapı yatırımları ekonomik büyüme ve kalkınmanın en önemli bileşenlerini 

oluşturmaktadır. Bu tür yatırımlar bazen doğrudan bazen de pozitif dışsallıklar yoluyla üretimi, istihdamı ve ihracatı 

artırıp ülke refahının yükselmesine neden olmaktadır. Özellikle deniz, kara, hava ve boru hatları gibi ulaştırma yatırım-

ları ekonomik büyüme ile birlikte sosyal ve kültürel kalkınmanın olmazsa olmaz koşullarından biridir. Bu önemine 

rağmen yüksek maliyetli sabit sermaye yatırımları olması nedeniyle ulaştırma yatırımları her ülkede aynı ölçüde geliş-

memiştir.  

Ekonomik gelişmenin ilk aşamasında bu tür yatırımlar devlet tarafından gerçekleştirilmesine rağmen kaynak 

yetersizliği nedeniyle bu tür yatırımların finansmanı için farklı arayışlara gidilmiştir. Ekonomik gelişmenin itici gücü 

olan ulaştırma ve lojistik yatırımları genel ekonomiye olduğu kadar üretici ve tüketiciler açısından da büyük avantajlar 

sunmaktadır. Küreselleşme ile birlikte siyasi sınırların ortadan kalktığı, uluslararası ticarete yönelik bariyerlerin ortadan 

kaldırıldığı günümüzde ulaştırma yatırımları sayesinde üreticiler, daha kısa sürede düşük maliyetli üretim yaparak ürün-

lerini ülke içinde bir bölgeden başka bölgeye, ülkeye ve kıtaya rahatlıkla ulaştırabilmekte, rekabette bir adım daha öne 

çıkmaktadırlar.  

Tüketiciler ise daha düşük fiyattan dünyanın her hangi bir bölgesinde üretilen malları satın alabilmektedirler. 

Bu yönüyle ulaştırma ve lojistik yatırımlarının makro ve mikro etkilerinden söz etmek mümkün hale gelmektedir. Dün-

yada en fazla ihracat yapan ülkeler incelendiğinde bu tür ülkelerin lojistik yatırımlarına büyük önem verdikleri görül-

mektedir. Bir kısım ülkeler kendi ülkeleri dışında ürettikleri malları dünya piyasalarına ulaştırabilmek için başka ülke-

lerde alt yapı yatırımlarına yöneldikleri görülür. Örneğin dünyada en fazla ihracat yapan Çin, 2013 yılında, Modern 

İpekyolu olarak bilinen “Tek Kuşak Tek Yol Projesi” kapsamında 3 milyar nüfus ve 66 ülkeyi içine alacak şekilde Asya 

ile Avrupa’yı birbirine bağlayacak projeyi hayata geçirmiştir. Projenin hayata geçirilmesi Çin’in dünya politikalarının 

şekillenmesindeki rolünü artırarak ülke ihracatı artırmakta ve ekonomik gelişmesinin daha da yukarılara taşınması bek-

lenmektedir. Proje, aynı kuşak içerisinde orta koridorda yer alan Türkiye için demiryolu ulaşım ağının geliştirilmesi 

yoluyla hem yurtiçi ticaret hem de dış ticaret açısından yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu kapsamda yapılan Bakü-Tiflis 

Kars demiryolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu hattının tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte Pe-

kin’den Londra’ya kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlanacaktır.  



11 

 

Yazar: Ümmühan Daştan 

Gümrük Müşaviri 

Coğrafi konum itibariyle aktarma merkezi konumunda olan Türkiye’de ulaştırma ve lojistik sektörü turizmden 

sonra ekonomide en fazla katma değer oluşturma, istihdam yaratma ve döviz geliri sağlamanın ötesinde dış ticaretin 

altyapısını oluşturması açısından önemli katkılar sunmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu sektöre yönelik yatırımların 

artmasıyla ülke ihracatının daha da artması beklenmektedir. Türkiye, kısa dönemde getirisi çok fazla olmasa bile uzun 

dönemde ihracatını daha yukarılara taşımak ve uluslararası ticaretten daha fazla pay almak istiyorsa bu sektöre daha 

fazla yatırım yapması gerekmektedir. Nitekim 2010’lu yıllardan sonra yakalanan ekonomik istikrar ve yapısal reform-

larla birlikte sektöre yönelik yatırımlar Türkiye’de ihracatın artmasına ve ekonominin büyümesine olumlu katkılar sun-

muştur. Yapılan araştırmalar ekonomi büyüdükçe lojistik sektörünün büyüdüğü, lojistik sektörü büyüdükçe ekonominin 

de büyüdüğünü göstermektedir. Dolayısıyla iki değişken arasında etkileşim karşılıklıdır.  

Türkiye’de 2010 sonrası lojistik sektörü altyapı yatırımlarının dış ticarete katkılarının incelendiği bu çalışmada 

lojistik sektörünün mevcut durumu, gelişme potansiyeli, farklı ulaştırma türleri bağlamında sektöre yönelik yatırımlar 

ve bu yatırımların dış ticaret üzerindeki mevcut ve muhtemel etkiler araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda lojistik 

faaliyetlerin sadece taşımadan ibaret olmadığı, depolama, dağıtım, elleçleme, gümrükleme, transit işlemeler, danışman-

lık vb. faaliyetleri içeren bütünleşik bir sistemden oluştuğu, bu süreçlerin birbiriyle uyumlu olması halinde ekonomik 

büyümeye, ihracat ve istihdam artışına neden olduğu görülmektedir.  

Üretilen ürünlerin, hammaddeden mamul hale gelinceye kadar nihai kullanıcılara ulaşmasını sağlayan lojistik 

sektörü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yüksek gelişme potansiyeline sahip, hizmet kalitesini artıran, dış piyasalarla 

entegre olma yolunda yurtdışı paydaşları ile işbirliğine giden bir sektör haline geldiği görülmektedir. Buna rağmen 

başta farkındalık oluşturamama sorunu olmak üzere ekonomik, teknik, idari ve mali nedenlerle sektörün yeterince ge-

lişmediği gözlemlenmektedir. Komşu ülkelerimizde ve yakın coğrafyamızda yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlık 

bu ülkeleri beka sorunuyla karşı karşıya getirmiştir. Bu durum komşu ülkelerle yapılan dış ticareti olumsuz etkilemek-

tedir. Komşu ülkelerle karayolu ve demiryolu bağlantılarının olmasına rağmen sınır kapılarının ve demiryolu hatlarının 

kapalı olması taşıma türlerine göre karayolu ve demiryolu taşımacılığındaki taşıma miktarlarını ve taşıma oranlarını 

düşürmektedir. Böylece karayolu ve demiryolu altyapı yatırımlarının dış ticarete olan katkısını büyük ölçüde olumsuz 

etkilemektedir. En fazla altyapı yatırımlarının karayolu ve demiryolu taşımacılığına yönelik yapıldığı düşünüldüğünde 

taşıma türlerine göre yapılan ihracat ve ithalat verileriyle ters orantılı olduğu karşımıza çıkmaktadır. Komşu ülkelerde 

yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların sona ermesi ile birlikte bu ülkelerle yapılan dış ticaretin artması kaçınıl-

maz olacaktır.  

Dış ticaretin artması ile birlikte karayolu ve demiryolu taşımacılığı miktarı ve oranları artıracaktır. 2000 yılı 

sonrası yapılan ulaştırma altyapı yatırımlarının dış ticarete katkılarının yanında yurt içi yolcu ve yük taşımacılığını da 

etkisi olacaktır. Yurt dışı ve yurt içi ticaretin yanı sıra toplumun yaşam kalitesini artırarak refah seviyesini yükselttiği, 

trafikte seyir halindeki sürelerin kısaldığı ve yakıt tasarrufu sağladığı görülmektedir. Yurt içi yolcu ve yük taşıma esna-

sında güvenli ulaşım ortamının sağlanması maddi hasarlı ve ölümle sonuçlanan kazaları azaltması sonucu beşeri ve 

milli sermayenin heba olmasını engellediği görülmektedir. Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla doğu ile batı, kuzey 

ile güney arasında aktarma merkezi olmasıyla lojistik merkez olmaya aday ülkelerden birisidir. Son yıllarda projelendi-

rilen, yapımına devam edilen ve tamamlanarak hizmete sunulan altyapı yatırım projeleri lojistik sektör için büyük bir 

güç olmuştur. Ancak ülkemiz bu avantajının yanında rekabet seviyesini yükseltmeli, teknik altyapıyı geliştirmeli, dün-

yada söz sahibi olabilecek güçlü sanayi işletmelerinin sayısını artırmalı ve yetişmiş ve kalifiye elemanların sayısını 

artırmalıdır.  

Ülke ekonomisi dünya ekonomisine entegre olmaya başlaması ile birlikte ekonomik faaliyetler içerisindeki lo-

jistik sektörünün etkisi giderek artmaktadır. 1950’li yıllardan 2000’li yıllara gelinceye kadar karayolu taşımacılığı taşı-

macılık faaliyetlerinde öncü bir taşıma türüdür. 2000 yılından sonra karayolu taşımacılığının yanında diğer taşıma olan 

denizyolu, demiryolu, havayolu ve boru hattı taşımacılığı daha fazla etkin konuma gelmiştir. 2018 yılı taşıma türlerine 

göre dış ticaret rakamlarına bakıldığında karayolu taşımacılığının yerini denizyolu taşımacılığının aldığı görülmektedir. 

Yurt içi yolcu ve yük taşımacılıkta karayolu taşımacılığı dış ticaret taşımacılığında ise denizyolu taşımacılığı lider ko-

numdadır.  

Altyapı yatırımları yapılırken taşıma türlerine göre birbirinin alternatifi olarak değerlendirmenin ötesinde bü-

tünleşik bir anlayış içerisinde hareket edilmelidir. En ekonomik taşıma biçiminin denizyolu ve demiryolu taşımacılığı-

nın olduğu bilgisinden hareketle limanların demiryolu ile bağlantılarına önem verilerek yurt içindeki karayolu taşımacı-

lık ağırlığı hafifletilmelidir..  

Türkiye, taşımacılık sektöründeki yaklaşık 18 milyar dolar cirosuyla dünyada ilk 20 ülke arasında yer alıyor. 

Hükümetimiz tarafından yapılan büyük altyapı yatırımları ve firmalarımızın mevcut  imkanları etkin kullanma becerisi 

sayesinde bu rakamların çok daha ileri seviyelere ulaşacağını öngörüyorum.  

Türkiye, Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi'nde 47'nci sırada yer alıyor. Hedefimiz hep beraber bu-

rada hak ettiğimiz yeri alabilmek olmalıdır. Varış Öncesi Gümrükleme, İhracatta Dijital Gümrük Projesi, İhracat Refa-

kat Belgesi, Liman Tek Pencere, İhracatta Yerinde Gümrükleme gibi uygulamalarla lojistik işlemlerde verimliliği artıra-

rak zaman ve maliyetten tasarruf sağlanarak, gelecek dönemde bu projelere yenilerini ekleyerek gümrük işlemlerini 

daha da etkin hale getirmeyi hedeflemeliyiz.  

https://uzmanpara.milliyet.com.tr/dolar-kuru/
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Dış ticaretin büyük kısmının deniz yoluyla yapıldığı, bunu sırasıyla kara yolu ve hava yolu izlemektedir. Maa-

lesef demir yolu, dış ticaretimiz içinde yüzde 1 oranıyla çok düşük seviyede yer almaktadır. Diğer taraftan, dış ticareti-

miz bölgesel olarak incelendiğinde, kara yolu taşımacılığına fazlaca bağlı olduğumuz, ihracat rotaları dönem dönem dış 

ticaretimizi zora sokmaktadır. Bu görünümün lojistik alanında yapılacak atılımlarla daha dengeli bir yapıya kavuştu-

rulması, demir yolu taşımacılığının dış ticaretimizdeki payının artırılması ve yurt içi taşıma maliyetlerinin düşürülmesi 

ihracat hedeflerimiz açısından önem taşımaktadır. Lojistik hizmetlerin etkinliğinin artırılması, alternatif ulaştırma gü-

zergahlarının belirlenmesi ve Türkiye'de lojistik merkezlerin kurulmasına ilişkin çalışmalar yapılması gibi konuların 

önceliklendirilmesi gerekmektedir. 

 Akıllı liman olabilmenin önündeki en önemli engeller bu konudaki bilgi eksiklikleri ve personel kaynaklı sı-

kıntılardır. Limancılık sektöründe Endüstri 4.0. hakkında kapsamlı ve net bilgi eksiklikleri, yaratılacak değer, maliyet 

ve fayda varyansları,  nesnelerin interneti gibi uygulamaların nüansları,  iş modellerinin eksikliği ve var olanların yeter-

sizliği  akıllı liman dönüşümünde en önemli iki engelden birisidir. Daha eğitimli ve kalifiye eleman ihtiyacının doğma-

sı; sürekli eğitime ihtiyaç duyulması; hem beyaz yaka hem mavi yakalıların dijital, örgütsel ve süreçsel dönüşüme karşı 

direnç göstermeleri; otomasyonun işgücü kayıplarına yol açması gibi farklı varyanslarda problemlere yol açan personel 

sıkıntıları ise diğer en önemli ve etkileme gücü en fazla olan zorluktur. Bu iki zorluk sonrasında karşımıza teknoloji ve 

hukuki temelli zorlukların çıkacağı kaçınılmazdır.  

Teknoloji temelli zorluklar; liman operasyonlarında teknolojinin tam anlamıyla kullanılmaması, büyük veri 

analizi yapılacak araçların bile yönetim aşamasında uygulanmaması, aynı zamanda nesnelerin interneti gibi Endüstri 4.0 

uygulamasını kaldıracak internet kapsamının ve bilgi teknolojileri altyapının yetersizliği gibi zorlukları içermektedir. 

Bu zorlukların giderilmesi aşaması temel sorun olan yüksek yatırım ve uygulama maliyetine sebep olmaktadır.   

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile lojistik alanındaki verimli iş birliği ve koordinasyonunun artarak devam et-

mesi, Ticaret Bakanlıklarımızın İhracat Ana Planı ve Lojistik Master Planı'ndaki hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasın-

daki iş birliğinin hem ihracatımızın önünü açacağını hem de ülkemizin lojistik bir üs haline gelmesi hedefine büyük 

katkı sağlayacağına  inanıyorum. 

 

ALINTI YAPILAN KAYNAKLAR 

 

Banjo, C. M. (2012). Tentative Deal Averts Port Strike. The Wall Street Journal. 

Deniz Ticaret Odası. (2015). Deniz Sektörü Raporu. İstanbul: Deniz Ticaret Odası. 

Deniz Ticaret Odası. (2018). Deniz Sektörü Raporu. İstanbul: Deniz Sektörü Raporu. 

Kalkınma Bakanlığı. (2014). Kalkınma Bakanlığı. Ankara: Kalkınma Bakanlığı. 

Karataş, İ. (2017). Bazı Avrupa Ülkeleri ile Türkiye’nin Lojistik Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi. Akademik 

Yaklaşımlar Dergisi, 3, 4. 

S.Karluk. (2014). Küreselleşen Dünyada Uluslararası Kuruluşlar. İstanbul: Beta Basım A.Ş. 

Sacar, Ö. (2018). İpek Yolu Güzergahında yapılan Lojistik Etkinliklerin Günümüz Lojistik Faaliyetleri ile 

Karşılaştırılması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 104. 

Terzi, N., & Bölükbaşı, Ö. (2016). Türkiye'de Lojistik Sektörü ve Lojistik Köyler. Press Academia Procedia. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. (2018). Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Ankara: 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. (2018). Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Ankara: 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2018). Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Ankara: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. 



13 

 

Yazar: Ümmühan Daştan 

Gümrük Müşaviri 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2018). Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Ankara: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2018). Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Ankara: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2018). Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Ankara: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. 

www.daily-cargo.com. (2018). www.daily-cargo.com. 2018 tarihinde daily-cargo.com: http://www.daily-

cargo.com/english/2018/0221/ adresinden alındı 

www.oecd.org. (2020, Mayıs). www.oecd.org. Mayıs 2020 tarihinde www.oecd.org: 

https://data.oecd.org/transport/infrastructure-investment.htm adresinden alındı 

www.oecd.org. (2020, Mayıs). www.oecd.org. 2020 tarihinde oecd.org: https://data.oecd.org/transport/infrastructure-

investment.htm adresinden alındı 

www.oecd.org. (2020, Mayıs). www.oecd.org. 2020 tarihinde oecd.org: https://data.oecd.org/transport/infrastructure-

investment.htm adresinden alındı 

www.oecd.org. (2020, Mayıs). www.oecd.org. 2020 tarihinde oecd.org: https://data.oecd.org/transport/infrastructure-

investment.htm adresinden alındı 

www.oecd.org. (2020, Mayıs). www.oecd.org. Mayıs 2020 tarihinde oecd.org: 

https://data.oecd.org/transport/infrastructure-investment.htm adresinden alındı 

www.oecd.org. (2020). www.oecd.org. 2020 tarihinde oecd.org: https://data.oecd.org/fr/transport/investissements-d-

infrastructure.htm#indicator-chart adresinden alındı 

 

YAZAR HAKKINDA: 

 

Ümmühan DAŞTAN – Gümrük Müşaviri 

1980 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Uludağ  Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslarara-

sı Ticaret ve Lojistik Yönetimi lisans bölümüne ve  Yüksek lisans eğitimine İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilim-

ler Enstitüsü Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programında devam etmektedir. 2002 Yılında Gümrük Müşavirliği 

mesleğinde çalışma hayatına başlayan, farklı dış ticaret ve gümrük müşavirliği firmalarında çalışan ve görevine  2012 

yılından itibaren Subaşı  Gümrük  Müşavirliğinde Gümrük Müşaviri olarak devam etmektedir. 2017 Yılında Gümrük  

Müşaviri olmaya hak kazanmıştır. İstanbul Gümrük Müşavirleri  Derneğinde Kadın Komitesinde aktif görev  almakta-

dır. İlgi alanları dış ticaret, lojistik, gümrük, tedarik zinciri ve e-ticarettir. 


