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KAPSAM 

 

Teknoloji ve sanayi üretiminde yaşanan hızlı gelişmeler, küreselleşme, ülkelerin karşılıklı olarak 

birbirine bağımlı hale gelmesi, uluslararası  inans ve ti aret sisteminin serbestleşmesi, iş ya ma 

bi imlerini de değiştirmekte, küresel  azar koşulları ve yoğun rekabet ortamında sürdürülebilir 

kalkınma ve rekabet avantajı sağlanabilmesi i in, ürün ve hizmetlerin hızlı, ekonomik ve güvenli bir 

şekilde hede  kitleye ulaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. 



 

Rekabet gü ünün belirleyi i unsuru olarak, otomotiv sektörü başta olmak üzere sanayi üretimi ve 

kalitenin yanı sıra, hizmet sektöründeki  er ormans da belirleyi i olmakta, hizmet sektörünün önemli 

alt kolları olan lojistik ve ulaşım sektörleri daha da önem kazanmaktadır. 

 

Yüksek  azar  otansiyeli ile hızlı ve sürekli bir gelişme gösteren, ihra at ha miyle ülkemizin sanayi 

üretiminin en önemli unsuru haline gelen otomotiv sanayii; ge mişte sade e i   azara hizmet 

ederken, günümüzde dış  azarlara da yönelmeye başlamış ve ihra atta en büyük  iroya sahi  sektör 

konumuna gelmiştir.  

 

Otomotiv sektörüne ilişkin üretim, ihra at ve istihdam hede lerine ulaşılabilmesi ve yüzde yüz yerli 

otomobil markası üretilebilmesi i in gerekli yeni Ar-Ge teşvik mekanizmaları ve teşvikler de 

üreti ilerin hizmetine sunulmaya başlanmıştır. 

 

Otomotiv sektörü ve diğer sanayi alanlarında son yıllardaki büyüme süre ine  aralel olarak lojistik 

o erasyonların ha mi de artmıştır. Lojistik sektörü; son yıllarda üretim ve ihra atta kaydedilen 

büyüme ile öne  ıkarak yüksek büyüme hızı yakalamıştır.  

 

Dış ti arette lider konumda bulunan otomotiv sanayi başta olmak üzere tüm sanayi dallarında üretim 

i in gerekli malzeme tedariki ile bitmiş ürünlerin hede  kitleye sunulmasında lojistik o erasyonların 

etkin ve verimli bir şekilde ya ılabilmesi, gü lü lojistik altya ısı ve iş akış süre lerinin kurulmasına 

bağlıdır. 

 

Asya ve Avru a’yı birbirine bağlayan Türkiye;  oğra i, kültürel ve ekonomik olarak adeta bir kö rü 

niteliğindeki stratejik konumu ile lojistik üs olma  otansiyeli taşımaktadır. Ü  tara ının denizlerle 

 evrili olması, gelişmekte olan ekonomilere yakınlığı, transit ülke olması, artan dış ti aret ha mi, 

gelişmiş ulaşım altya ısı ve  ilosu Türkiye’nin lojistik üssü olmasını kolaylaştırmaktadır.  

 

An ak, otomotiv sektörünün beraberinde getirdiği lojistik aktiviteleri destekleye ek  iziki altya ının 

yetersiz kalması nedeniyle, stratejik  oğra i konumu ve mev ut karayolu ulaşım altya ısına rağmen 

lojistik sektörü, ka asitesinin  ok altında  alışarak, mev ut  otansiyeli tam olarak kullanamamaktadır. 

 

Türkiye’nin ü  tara ı denizlerle  evrili olmasına ve demiryolu  aaliyetleri a ısından  ok eski bir ge mişe 

sahi  olmasına rağmen, ulaşım sektöründeki yatırımların ağırlıklı olarak kara yolu altya ısına 

yoğunlaşmış olması, limanların ve demiryolunun yeteri kadar kullanılamaması, lojistik sektörünü en 

 ok etkileyen  aktörlerin başında gelen kamu sektörünün kalitesi, gümrük ve sınır yönetimi ile 

koordinasyonun istenilen seviyede olmaması Türkiye’nin lojistik üssü olmasını zorlaştırmaktadır. 

 



 

Lojistik sektörü i in belirlenen hede lere ulaşabilmesi i in, tek modlu taşıma sisteminden deniz, hava 

ve demiryolunu i eren entegre bir taşıma sistemine ge ilmesi, gümrüklerin modernleşmesi, bilgi 

teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve özel sektör lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

Kara yollarına ya ılan yatırımların yanı sıra, hava, deniz ve demiryoluna ya ıla ak yatırımlarla ulaşım 

sektörünün gelişmesine ve lojistik sektörünün büyümesine imkan sağlanırken, yük taşıma ılığında 

ön elik demir ve deniz yollarına verilerek, deniz limanlarının geliştirilmesine ve birer lojistik merkezi 

olmalarının sağlanması gerekmektedir. 

 

Türkiye  oğra i konumu, sahi  olduğu bilgi birikimi, büyüyen ekonomisi ve dış ti aret ha mi ile lojistik 

merkezi olmak i in gerekli  otansiyele sahi tir. An ak, bunun i in ulaşım ve lojistik altya ısının sürekli 

geliştirilmesi, otomotiv lojistiği ve diğer sektörlerin erişim yollarını göz önünde bulunduran bütün ül 

bir  lanlama yaklaşımı gerektirmektedir.  

 

Gelecek hede lerine ulaşılabilmesi i in büyük önem taşıyan, her ge en gün daha da büyüyen ve 

gelişen otomotiv sanayinde ve tüm sektörlerde üretim ve ihra at hede lerine ulaşabilmesi, lojistik 

altya ısının, doğru ve verimli bir şekilde  lanlanması ve yönetilmesi ile mümkün olabile ektir. 

 

Rekabet gü ünün belirleyi i unsuru olarak, üretim ve kalitenin yanısıra, hizmet sektöründeki 

 er ormans da belirleyi i olmakta, hizmet sektörünün önemli alt kolları olan lojistik ve ulaştırma 

sektörleri daha da önem kazanmaktadır. Değişen ulaşım talebi, ulaşım  olitikaları ve yatırımlarının 

yeniden düşünülmesini gerektirmekte, küresel ihtiya ları karşılaya ak iyi bir ulaşım  olitikası 

geliştirmek ve uygulamak i in lojistik işlemleri ve eğilimleri anlamak ve ulaşımla birlikte düşünmek 

zorunlu hale gelmektedir. 

 

Lojistik; hammadde temini, üretim ve nihai ürünün dağıtım kanalları ile müşteriye ulaştırılmasını 

sağlayan, tüm yönetim ve sevk  aaliyetlerini ka sayan bir süre tir. Lojistiğin temel hede i; müşteri 

hizmetlerinde yüksek bir seviyeye ulaş mak, kaynak ve yatırımların o timum kullanımıyla rekabet 

avantajı oluşturmaktır.  

 

Türkiye’de lojistik sektörü, 2000 yılından itibaren ihra at ve ithalatta kaydedilen büyüme, büyük 

öl ekli  erakende ilik, bilişim ve otomotiv gibi sektörlerle öne  ıkmış, yüksek büyüme hızı yakalamış, 

bir ok yerli ve yaban ı yatırım ının ilgisini  eken dinamik bir sektör haline gelmiştir.  

 

Kara yollarına ya ılan yatırımların yanı sıra, hava, deniz ve demiryoluna ya ılan yatırımlarla ulaşım 

sektörü gelişmekte ve lojistik sektörünün de büyümesine katkı sağlamaktadır.  

 



 

Sektörün altya ı yatırımlarında özel sektör-kamu ortaklığı yaygınlaşmakta, yük taşıma ılığında ön elik 

demir ve deniz yollarına verilerek, deniz limanlarının geliştirilmesine ve birer lojistik merkezi 

olmalarının sağlanması hede ler arasındadır. 

 

Otomotiv, lojistik ve ulaşım stratejik vizyon belgesinin temel ama ı; sürdürülebilir kalkınma 

 er evesinde, sürdürülebilir otomotiv, lojistik ve ulaşım  olitikaları konusunda siyasi bir tartışma 

başlatmak ve ulusal düzeyde gerekli tüm gerekli  er evelerin oluşmasına stratejik katkı sağlamaktır.  

 

LOJİSTİK VE ULAŞIM DETAY 

 

Lojistik sektörü, küreselleşen dünyada ülkelerin dış ti aretteki başarılarını etkileyen önemli bir 

 aktördür. Bir ülkenin  oğra i konumu lojistikteki başarısını etkilemektedir. Türkiye Balkanlar, 

Ortadoğu, Ka kaslar ve Akdeniz bölgeleri arasında kalan bir ülke olduğu i in taşıma ılık merkezi ya da 

taşıma ılık bağlantı noktası görevini başarılı bir şekilde yürütebilir.  

 

Taşıma ılık sektörü son yıllarda büyüme yaşamaktadır ve gele ekte azalan bir hızla da olsa artması 

beklenmektedir. Bu sektörün büyük bir kısmı kara yolu ile ya ılmaktadır. Rekabetin  ok yoğun olduğu 

bir sektör olan kara yolu taşıma ılığı özellikle son yıllarda artan  etrol  iyatları ve bu sektörün  evreye 

verdiği zararlardan dolayı(küresel ısınma) kar marjları olumsuz etkilenmektedir.  

 

Demir yolu taşıma ılığı yıllardan beri sektördeki yerini kaybetmektedir. Özellikle bu sektör yüklü 

miktarda yatırım gerektirdiğinden artık eskisi kadar ter ih edilmemektedir.  

 

Hava yolu taşıma ılığı son yıllarda artan bir trend i indedir. Özellikle sektöre girmeye başlayan yeni 

hava şirketleri rekabeti arttırmış, bu da bilet  iyatlarının düşmesine yol a mıştır. Artık isteyen her kişi 

internetten gide eği yere en uygun bileti satın alabilmektedir. Güvenlik sorunları ve yüksek maliyetli 

yatırımlar bile hava yolu taşıma ılığı sektörünün büyümesini engelleyememektedir.  

 

Deniz yolu taşıma ılığı sektörü yüksek gemi  iyatları ve işletme maliyetlerinden dolayı son yıllarda 

gerilemeye başlamıştır. Uluslar arası gemi ilik düzenlemeleri ve güvenlik riskleri, bu sektörde yüksek 

sermaye gereksinimi dışında artık uzmanlık ve teknik bilgiler de gerekmektedir.  

 

Türkiye’de lojistik daha  ok ihra atta;  tekstil, otomotiv, inşaat, hızlı tüketim ürünleri, kimyasal 

maddeler gibi sektörlerde yoğunlaşmaktadır.   

 



 

Ülkemizde en  ok ter ih edilen taşıma yolu karadır. Özellikle 2002 yılı sonrasında hükümetlerin yeni 

karayolları ya ımı ve onarımına ön ülük etmesi, bu sektörün gelişiminde baş rol oynamıştır. Bunlara 

ek olarak ü ün ü bir kö rünün ya ılma  lanı da bu sektörün büyümesini sağlayabilir.  

 

Demir yolu taşıma ılığı 1990’lı yıllarda eski önemini kaybetse de, özellikle son on yıldır geliştirilen 

 rojeler bu sektörde büyümeye yol a mış, gele ekte de yol a ması beklenmektedir.   

 

Hızlı tren ve Marmaray  rojeleri bu sektörün gelişimine verilen önemi göstermektedir.  

 

Hava yolu taşıma ılığı son yıllarda Türkiye’de atağa ge miş durumdadır. Birbiri ardına a ılan yurt i i ve 

yurtdışına u uşların ya ılabildiği havaalanları kuşkusuz bu sektörün gelişimine büyük katkıda 

bulunmuştur. Bir ok yeni havayolu şirketinin bu sektöre girmesi rekabeti arttırmış, bu durumda Türk 

Hava Yollarının kendini yeniden ya ılandırmasını sağlamıştır.  

 

Türk Hava Yolları şu anda dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden birisi haline gelmiş 

bulunmaktadır. U uzlayan u ak biletleri ve bir ok şehirde a ılan hava alanları sayesinde insanlar 

ulaşımda bu sektöre yönelmektedir.  

 

Deniz Yolu ulaşım sektörü de yükseliştedir. Özellikle limanların özelleştirmesi bu sektörde rekabeti 

arttırmaktadır. Türkiye ihra at ve ithalat konularında en  ok Deniz yolu sektöründen 

yararlanmaktadır. Özellikle gelişen Ro-Ro taşıma ılığı bu sektörün ter ihinde önemli bir  aktördür 

Bunun hemen ardından kara yolu taşıma ılığı gelmekte, özellikle son yıllarda gelişen hava yolu 

taşıma ılığı da ithalat ve ihra at taşıma ılığındaki  ayını yükseltmektedir.    
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Taslak belgenin geliştirilmesi için görüş ve önerilerinizi tavsiye@turkiye2053.org adresine 

iletebilirsiniz.  


