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    ÖNSÖZ  

Ülkemizin ihracatı ve ekonomisi için büyük rol 

oynayan lojistik sektörünün, kalkınma planlarında 

bir sektör olarak görülmemesi ve dolayısıyla bir 

sektör master planına sahip olmaması ne yazık ki 

önemli bir gerçektir.  

TİM Lojistik Konseyi‟nin buradan yola çıkarak 

hazırladığı Türkiye Lojistik Master Planı İçin Strateji 

Belgesi, ülkemiz için öncü ve özgün bir çalışma 

niteliğindedir. Çünkü bu strateji planı ile Türkiye 

Lojistik Master Planı için önemli bir çalışma 

gerçekleştirmiş olduk. Temennimiz, TİM Lojistik 

Konseyi‟nin hazırladığı bu strateji belgesi, en ekonomik, en hızlı, en güvenli, en son 

teknoloji ve en az bürokratik yapı ile ülkemiz lojistik sektörü master planının hayata 

geçirilmesi için önemli bir fırsat niteliğindedir. 

Son yıllarda belirginleşen ve tüm dünya ülkelerini tedirgin eden ekonomik kriz ve 

belirsizlik tehdidi, lojistik sektörünün önemini gittikçe artırmaktadır. Birçok Orta Doğu 

ülkesinin ciddi siyasi karışıklıklar, Avrupa ülkelerinin ciddi ekonomik çalkantı yaşadığı bir 

dönemde Türkiye istikrar ile ivme kazanan bir yapı yakaladı. Bu istikrar ivmesinden 

önemli bileşenlerinden birisi lojistik sektörümüzdür. Lojistik sektörümüz büyüme artırıcı, 

ticaret kolaylaştırıcı ve rekabetçi bir yapıya sahiptir.  

Lojistik sektörü ülkemizdeki tüm ekonomik aktörlerin rekabet gücünü artıran hizmetleri ile 

kritik bir önem taşımaktadır. Sektörde maliyetlerin azalması ile iş hacimlerini yükselten 

lojistik firmalarımız artan cirolar sayesinde geleceğe daha güvenli bakmaktadırlar.  

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak Cumhuriyetimizin 100. Yaşında 2023 yol haritamızla 

Türkiye‟nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasını istiyoruz. 2023 yılında 

ihracat gelirimizi 500 milyar dolara çıkarmak için sektörel kırılım projemizi hayata geçirdik. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanmış olan “2023 Türkiye İhracat Stratejisi” 

hedeflerimiz, aynı zamanda Türkiye Lojistik Master Planı Strateji Belgesi için de temel 

dayanak noktası konumundadır. Ana sektörlerimizin alt mal grubunda ihracat miktar 

hedefleri, üretim kapasitesi artırımı, kümelenme bölgelerindeki yoğunlaşma, hedef pazar 

stratejileri, Türkiye Lojistik Master Planı Strateji Belgesi ile ortak bir çatı altında 

buluşmaktadır. 
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Kendi ticaret koridorlarını geliştiren ve uluslararası entegrasyonu sağlayan bir yapıya 

sahip olmamız bizi dünya piyasasında etkin ve rekabetçi kılacaktır.  

Türkiye Lojistik Master Planı Strateji Belgesi‟nde karayolu, demiryolu, denizyolu, 

havayolu ve kombine taşımacılık için ayrı ayrı stratejik hedefler belirledik.  

AB, Kafkasya ve Orta Doğu ticaretimizde lider karayolu taşımacılığında enerji verimliliği, 

çevre, konfor, inovasyon ve kalite odaklı hedefleri gündemimize aldık.  

Avrupa, Rusya, Çin ve ABD‟de son derece yoğun kullanıma sahip olan fakat ülkemizde 

dünya ortalamalarının son derece altında kalan demiryolu taşımacılığının önemine vurgu 

yaptık.  

Belgede, sektörde serbest rekabetin başlaması ve özel tren işletmeciliği konusundaki 

gelişmeleri aktardık.  

Doğu-batı ve kuzey-güney enerji bağlantılarında köprü konumu güçlenen Türkiye boru 

hattı ve enerji taşımacılığında deniz yolunun rolünün ve ticaret payının artırılmasına 

vurgu yaptık. İstihdam dostu büyüme yaratan havayolu sektöründe kargo taşımacılığı 

öncelikli bir yapı sunduk.  

Uzun dönem uluslararası taşımacılıkta kombine taşımacılığın artırımı için stratejik 

raporlar hazırladık. Gümrüklerin modernizasyonu ile ilgili yapılan çalışmaları 

desteklediğimizi belirttik. Bunun yanında e-gümrük, e-beyan ve e-onay uygulamalarının 

yaygınlaştırılması ve nitelikli personel yetiştirilmesi konularına dikkat çektik.  

Lojistik merkez yatırımları için belirlediğimiz stratejiler çerçevesinde kentsel lojistik 

kavramına yeni bir bakış açısı kazandırdık. 

Türkiye Lojistik Master Planı Strateji Belgesi, dış ticaret sektörümüzdeki tüm aktörlerin 

ortak eylem planı niteliğindedir. Gerek kamu, gerek özel sektör ve STK‟lar arası 

uyumlaştırma çalışmaları ile belirlenecek ortak hedefler sektörümüze rahat nefes 

aldıracaktır. Türkiye Lojistik Master Planı Strateji Belgesi‟nin, Türkiye Lojistik Master Planı 

hazırlanmasında ülkemize ve sektöre stratejik bir boyut kazandıracağına inanıyoruz.  

Türkiye Lojistik Master Planı Strateji Belgesi çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum.  

TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi 
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TĠM LOJĠSTĠK KONSEYĠ  

2009 yılında kurularak faaliyetlerine başlayan TİM Lojistik Konseyi, TİM Başkanının 

başkanlığında, İstanbul Marmara Ege Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası 

(İMEAK), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 

Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Gümrük Müşavirleri Dernekleri (GMD) ve Demiryolu 

Taşımacılığı Derneği (DTD) temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur.  

Konsey toplantılarına Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı temsilcileri de iştirak ederek 

çalışmalara katkı sağlamaktadır.  

TİM Lojistik Konseyi temel olarak çalışmalarını, 

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde lojistik politika, program ve planlar oluşturulmasına 

yönelik görüş ve öneriler sunmak, uygun projeler hazırlamak ve uygulanmasını temin 

etmek; bu kapsamda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek, 

b) Dış ticarette lojistik hizmetlerinin üretim ve dış ticaret politikaları ile uyumlu olarak, 

dış ticaret maliyetlerinin düşürülmesine ve ihracatta etkinliğin artırılmasına hizmet 

edecek şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak, 

c) Türkiye‟nin doğu-batı ve kuzey-güney ticaret akımlarında lojistik merkez konumuna 

yükselmesini teminen politika, program ve uygulama planları geliştirmek ve hayata 

geçirilmesini temini amacıyla çalışmalarda bulunmak,  

d) Dış ticaret lojistiği alanında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında etkin 

işbirliğini tesis ve koordine etmek, 

amaçları doğrultusunda yürütmektedir. 
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SUNUġ  

Türkiye ekonomisinde yaşanan iyileşme ve normalleşmeye bağlı olarak öngörü ufku 

açılmakta ve daha uzun vadeli planlamalar yapılabilir hale gelmektedir. Bu bağlamda 

Cumhuriyetin 100. Kuruluş yılı olan 2023 yılını hedef alan stratejik planlar ve eylem planları 

hazırlanmaya başlamıştır. 

Lojistik sektörü de son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren, hem kendi içinde taşıdığı büyüme 

potansiyeli hem de Türkiye‟nin 2023 yılına ilişkilendirdiği birçok ekonomik hedefe 

ulaşılmasında oynayacağı temel rol itibari ile büyük öneme sahip bulunmaktadır. 

Türkiye‟de lojistik sektörü hem yurtiçindeki hızlı gelişmesi hem de bölgesel bir lojistik merkez 

olma iddiası nedeniyle uzun vadeli bir planlamaya ihtiyaç duymaktadır. Bunu sağlayacak 

olan bir Türkiye Lojistik Master planı hazırlanmasıdır. 

Böyle bir master planın hazırlanması öncesindeki aşama lojistik master planına temel 

oluşturacak temel ilke ve stratejik hedeflerin belirlenmesidir. Buna yönelik olarak “Türkiye 

Lojistik Master Planı İçin Strateji Belgesi” hazırlanmıştır. 

Çalışmanın temel amacı; Türkiye‟nin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin 

yükseltilmesine katkı veren; güvenli, erişilebilir, ekonomik, alternatifleri olan, etkin ve verimli, 

hızlı, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, akıllı, tedarik ve değer zinciri yönetimine dayalı 

çağdaş hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebilir bir lojistik sistem oluşturmak üzere uygulamaya 

konulacak proje, yatırım, faaliyet ve düzenlemelerin önceliği ve detaylarını gösterecek esnek 

ve dinamik Türkiye Lojistik Master Planında (TLMP) esas alınacak temel ilke ve stratejileri 

belirlemektir. 

Çalışmanın hazırlanmasında kullanılan metodoloji; konusunda yetkin uzmanların uluslararası 

eğilimler ve örnekler, yurtiçindeki mevcut durum ve ihtiyaçlar, ilişkili diğer dokümanların 

çıktıları ve sektör paydaşları ile yapılan görüşmelerde alınan görüş ve öneriler doğrultusunda 

ilgili bölümleri yazmaları olmuştur. Bu süreçte Lojistik Konseyi‟nin yönlendirmesi ve üyelerinin 

görüş ve önerileri de dikkate alınmış, çeşitli seviyelerde toplantılar yapılmıştır.  

Lojistik, taşımacılık ve depolama ana lojistik hizmetleri ile paketleme, katma değerli 

hizmetler, gümrük, sipariş yönetimi, stok yönetimi, sigorta, muayene ve gözetim tamamlayıcı 

lojistik hizmetlerinden oluşan bir entegre bir işletmecilik fonksiyonudur.  

Bu fonksiyon üretim ve satış şirketleri içindeki departman/departmanlar tarafından 

gerçekleştirildiği gibi, belirtilen şirketlerin lojistikte dış kaynak kullanım düzeyine bağlı olarak 
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lojistik ve taşımacılık şirketleri tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu lojistik ve 

taşımacılık şirketleri,  lojistik sektörünü oluşturmaktadır. Bu tanımlar üzerinde ortak 

mutabakat sağlanmış olup master planda da bu tanımların kullanılması önerilmektedir.  

Çalışma temel ilkeleri ve stratejik hedefleri içermekte olup sayısal öngörü ve hedeflere yer 

vermemektedir. Master Plan hazırlanması aşamasında hangi göstergelerin ve sayısal 

büyüklüklerin kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Bu itibarla temel ilkeleri ve stratejik 

hedefleri bu çalışmada önerilmiş olan lojistik master plan sayısal hedeflerin belirlenmesi ve 

planlama işlevlerini yerine getirecektir.  

Strateji Belgesi sekiz bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Ekonomik Gelişmeler Doğrultusunda 

Lojistik, Temel İlkeler, Türkiye‟nin Ulaştırma Koridorları ve Uluslar arası Entegrasyon, 

Taşımacılık Türleri,  Gümrük ve Sigorta, Lojistik Merkezler,  Kentsel Lojistik ve Lojistik Sektör 

Yönetişimdir. Ayrıca çalışmada ek olarak sektörün yeni gelişen bir unsuru olan lojistik 

merkezlere ilişkin ayrıntılı bir öneri bölümü yer almaktadır.  

Çalışmayı hazırlayanlar olarak Türkiye‟nin bir lojistik master plan ihtiyacına olan inancımızı 

paylaşırken, Strateji Belgesi çalışmamızın master plan için temel olarak kullanılmasını dileriz 

Saygılarımızla,  

Ekim, 2011 

 

 

Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ 

Prof.Dr.Murat ERDAL 

Y.Doç.Dr.Fikret ZORLU 

Dr.Can Fuat GÜRLESEL 

Öğr.Gör.Fevzi FİLİK 
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YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 

Strateji Belgesi‟nin temel amacı hazırlanması öngörülen Türkiye Lojistik Master Planı için 

temel ilke ve stratejik hedeflerin belirlenmesidir. Bu doğrultuda temel ilke ve stratejik hedefler 

sekiz başlık altında sunulmaktadır: 

1.Ekonomik GeliĢmeler Doğrultusunda Lojistik  

Lojistik sektörü başlı başına iktisadi bir faaliyet olup ekonominin genelindeki gelişmelerden ve 

öngörülerden etkilenmektedir. Lojistik sektörü öncelikle gerekli hukuki düzenlemeler 

yapılarak ekonomik sektörler içinde bağımsız bir statü kazanmalı ve ekonomik 

sınıflandırılması yapılmalıdır. Lojistik Master planın hazırlanması aşamasında göz önüne 

alınacak temel ekonomik büyüklükler ekonomik büyüme, mal üretiminde öngörüler, dış 

ticaret öngörüleri ve iç tüketim öngörüleri olmalıdır. Türkiye İhracatçılar Meclisi‟nin hazırladığı 

2023 Türkiye İhracat Stratejisinde yer alan sektörler için ihracat hedefleri de Master planın 

hazırlanmasında kullanılmalıdır. Lojistik sektörü tüm ekonomik aktörlerin rekabet gücünü 

artıran hizmetler sunmaktadır. Bu nedenle uluslararası standartlarda, yeterli, kaliteli ve uygun 

fiyatlarda lojistik hizmetlerin varlığı sağlanmalıdır.  

Lojistik planlamasında sosyo-ekonomik gelişmeler de gözetilmelidir. Nüfus artışı ve 

demografik eğilimler, kentleşme ve kentsel dönüşüm, orta sınıf ve yeni tüketim alışkanlıkları 

ile iç ve dış turizm faaliyetlerinde öngörüler dikkate alınmalıdır. Lojistik sektöründe açık, 

şeffaf, kayıtlı ve adil rekabet koşulları oluşturulmalı, düzenlemeler ticareti kolaylaştırıcı olmalı, 

asgari hizmet kalitesini gözeterek fiyatlar piyasada belirlenmeli, uluslararası nitelikteki Türk 

lojistik firmalarının oluşumu teşvik edilmelidir. Lojistik sektöründe kamu ve özel kesimin 

altyapı, işletme, hizmet sunumu gibi alanlardaki rolleri ve işbölümü açıkça tarif edilmelidir. 

Kamu kesiminde lojistik sektörünü ilgilendiren diğer plan ve belgeler arasında uyum 

sağlanmalı ve Master plan hazırlanırken bu planlar dikkate alınmalıdır.  Lojistik sektörün yeni 

unsurları olan lojistik merkezlerin kuruluş, işletme ve çalışma koşulları da özel sektörün 

rekabet gücünü azami ölçüde destekler nitelikte olmalıdır.  

2.Lojistik Sektörü Temel Ġlkeleri 

Küreselleşme ile birlikte iç, dış ve transit ticarette lojistik hizmetlerin varlığı, yeterliliği ve 

çeşitliliği önem kazanmıştır. Lojistik maliyetleri yüksek olan ülkelerin ekonomik büyümeleri 

yavaş olmaktadır. Türkiye‟de Lojistik ve Yük Taşımacılığı hizmetlerinin geleceğine yön 

verilirken bütünsel bir bakış açısı kullanılmalıdır. Çevresel boyutları düşünürken hareketlilik 
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(mobilite), refah ve istihdam sağlayan bir lojistik sistemine sahip olup olmadığımızı iyi 

değerlendirilmelidir. Lojistik faaliyetler, yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunmalı, çevre ve 

insanların üzerinde olumsuz etkileri en aza indirilmelidir.  

Ülkemizde sosyal ve ekonomik gelişmeler bölgelere göre farklı özellikler gösterecektir. Bazı 

bölgelerde gelişmelere bağlı olarak kritik darboğazlar oluşabilecektir. Bu nedenle Türkiye 

Lojistik Master Planı (TLMP) bir bütün olarak ülke lojistik politikasının yönünü belirlemelidir. 

Yolcu ve yük taşımacılığı sistemleri insanlar ve yükler için geniş ölçüde aynı altyapıyı 

kullandığından sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. İnsanların beklentileri yalnızca seyahat için 

değildir. Benzer beklentiler yük taşımacılığı ve lojistik için de geçerlidir. Lojistik bir bütün 

olarak hareketliliğin (mobilitenin) bir parçasıdır.  

Diğer taraftan artan üretim ve ticaret hacmine paralel olarak artan lojistik faaliyetler etkin bir 

şekilde düzenlenmezse daha fazla kirletici olacak, daha fazla COx emisyonu, gürültü ve arazi 

kullanımı anlamına gelecektir. Emniyet ve güvenlik, sosyo-ekonomik gelişmeler, doğal 

afetler, kazalar, kaçakçılık ve terör nedeniyle her geçen gün daha karmaşık bir hal 

almaktadır. Sektörde emniyet ve güvenliği geliştirmek için alınması gerekli önlemleri, etkin ve 

hızlı lojistik sistem üzerinde en az olumsuz etkiye sahip olacak, şirketler ve kamu otoriteleri 

üzerindeki mali ve idari yükleri en aza indirecek şekilde organize etmek gerekmektedir. 

Ülkemiz lojistik sektörünün birçok alanında kalifiye personel istihdamı konusunda zorluk 

yaşanmaktadır. Genç nüfusumuzun lojistik mesleğine yönlendirilmesi ve iyi eğitilmesi 

gerekmektedir. Sektörde çalışan personelin motivasyonu ve kalıcılığı için çalışma 

koşullarının da iyileştirmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Lojistik sektöründe sürdürülebilirlik için hareketliliğin yanı sıra kaynakların verimli kullanımı, 

serbest ve adil rekabet ortamının oluşturulması, hizmet kalitesinin artırılması, enerji verimliği 

ve çevresel duyarlılık, emniyet ve güvenlik, eğitim-bilim-teknoloji, uzmanlaşma (iş bölümü), 

yatırımların finansmanı ve tanıtım konuları da önem kazanmakta olup bu konulara ilişkin 

temel ilkeler raporda belirtilmiştir. 

3. Türkiye’nin UlaĢtırma Koridorları ve Uluslararası Entegrasyon 

Türkiye‟nin iç, dış ve transit ticaret hedeflerine ulaşabilmesi ve daha fazla rekabetçi bir ülke 

olabilmesi için uluslararası ticaret/taşımacılık koridorlarını dikkate alarak kendi 

ticaret/taşımacılık koridorlarını geliştirmeli ve uluslararası entegrasyonu sağlamalıdır. Bu 

çerçevede TLMP‟nın hazırlanmasında dikkate alınacak temel ilkeler raporda belirtilmiştir. 
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4. TaĢımacılık Türleri 

Lojistik sektörü ile taşımacılık sektörleri iç içe geçmiş iki faaliyet alanı olarak karşılıklı 

birbirlerine bağımlıdırlar. Bu çerçevede lojistik Master planı için karayolu, demiryolu, 

denizyolu, havayolu ve kombine taşımacılıktan oluşan taşımacılık türlerine ilişkin temel 

hedeflere strateji belgesinde ayrıntılı olarak yer verilmektedir.  

Bu çerçevede taşımacılık türleri; kombine taşımacılık kullanımına elverişli altyapıya sahip, en 

uygun taşıma maliyetlerini sunan, en kısa sürede ve emniyetli lojistik operasyonlarının 

yapılabildiği, bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılarak kamu bürokrasisinin 

(gümrük, maliye vb.) en aza indirgendiği, sadeleştirilmiş mevzuata sahip ve kullanıcı odaklı 

bir yapıya kavuşturulmalıdır.  

Karayolu  

Dünya‟da kıtaları, ülkeleri ve kentleri en ekonomik, hızlı ve kesintisiz biçimde birbirine 

bağlama çalışmalarında karayolunun önemi büyüktür.  Türkiye‟nin AB, Kafkasya ve Orta 

Doğu ticaretinde karayolu taşımacılığı ön plandadır. Türkiye‟nin Dünya‟da artan taşıma talebi 

ve taşıt sayısına paralel olarak karayolu taşımacılık faaliyetlerini küresel boyutta planlaması 

ve küresel ulaştırma koridorları ile entegrasyonunu sağlaması gerekmektedir. Ülkemizin 

karayolu altyapısı diğer taşımacılık türlerine göre daha fazla gelişmiştir. Türkiye‟de yurtiçi yük 

ve yolcu taşımacılığının büyük bir kısmı karayollarında yapılmaktadır. Gerek iç ve dış ticaret, 

gerekse transit ticaretteki gelişim ve projeksiyonlar, ülkemizde karayollarının kapasite ve 

kalite açısından daha da geliştirmesini gerektirmektedir.  

Diğer taraftan trafik kazaları çok önemli bir toplumsal sorun olmaya devam etmektedir. Ayrıca 

taşımacılık AB‟deki tüm COx emisyonlarının yaklaşık %20‟sinden, karayolu taşımacılığı ise 

bunun üçte birinden sorumludur. Karayolu yatırımlarında Yap-İşlet-Devret(YİD) modeli ağırlık 

kazanmakta, paralı köprü ve otoyollarının özelleştirilerek finansman kaynağı yaratılması 

öngörülmektedir. Karayollarında yol bakım-onarım çalışmaları trafiğin akışını engellemekte, 

sıkışma riskini yükseltmekte, yol emniyetini azaltmakta, COx emisyonu ile ulaşım süresi ve 

maliyetini artırmaktadır. 

Bu çerçevede karayolu taşımacılığımızı; ulusal ve uluslararası alanda; ekonomik, ticari, 

sosyal, teknolojik, hukuki ve stratejik gelişmeleri dikkate alarak; kullanıcı talebini karşılayan, 

güvenli, konforlu, enerji verimliliği ve çevreye duyarlı, diğer taşımacılık sistemleri ile entegre 

bir düzeye taşıyacak stratejiler raporda belirtilmektedir. Bu stratejiler; uluslararası ve yurtiçi 
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karayolu taşımacılığı, emniyet ve güvenlik, hizmet kalitesi ve rekabet, insan kaynakları ve 

eğitim, araştırma-geliştirme ve inovasyon, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji verimliliği ve 

çevre başlıkları altında verilmiştir.  

Demiryolu 

Bütün gelişmiş ülkelerde demiryolu ekonomik ve sosyal hayatın içerisindedir. Demiryolu 

taşımacılığı güvenli, ekonomik ve çevre dostu bir taşıma türü olması sebebiyle kamu 

ulaştırma politikalarında daima önemli bir pay edinmiştir. Avrupa, Rusya, Çin ve ABD 

coğrafyasında son derece yoğun kullanılan bu taşıma türü ülkemizde dünya ortalamaların 

son derece altındadır. Türkiye‟de uzun yıllardır ihmal edilen demiryolu taşımacılığı son on 

yılda hak ettiği ilgiyi almaktadır. Lojistik sektörü demiryolunu daha fazla kullanmak istemekle 

birlikte mevzuat ve altyapı sorunları şirketlerin elini kolunu bağlamaktadır. Avrupa yönüne 

yapılan karayolu taşımalarında karşılaşılan kota, vize gibi sıkıntıların bir ölçüde 

azaltılmasında alternatif olarak denizyolu ve demiryolu entegrasyonu sağlanmalıdır. Bununla 

birlikte Karadeniz‟e kıyısı bulunan tüm ülkelerde demiryolu kullanımı son derece gelişmiştir. 

Ayrıca tarihi İpek Yolu ticaretini canlandırma hedefi içerisinde Orta Asya ve Ortadoğu ülkeleri 

ile gerçekleştirilen uzun mesafe taşımalarda da demiryolundan üst düzeyde yararlanılması 

gerekmektedir.  

Sektörün gündeminde demiryolu yasasının çıkması ile birlikte altyapı ve üst yapının bir 

birinden ayrılması, serbest rekabetin başlaması ve özel tren işletmeciliği gibi gelişmeler 

bulunmaktadır. Yeni yasa ile birlikte belirli bir rahatlama şüphesiz olacaktır fakat uygulama ile 

birlikte kısa vade içerisinde belirli problemlerin de yaşanılması kaçınılmazdır. Demiryolu 

taşımacılığının ülkemizde yerleşmesi ve gelişmesi için politika ve planlamalar kullanıcı odaklı 

ve tedarik zinciri yönetimi perspektiften ele alınmalıdır. Bugünün Türkiye‟sinde demiryolu 

taşımacılığında giderilmesi gereken en önemli eksiklikler; elektrifikasyon, sinyalizasyon, 

çeken ve çekilen araçların nitelik ve niceliği, uluslararası mevzuat ile uyumlaştırma, yoğun 

hatların dünya standartlarına getirilmesi, Van Gölü ve Boğaz geçiş sıkıntıları, üretim, tarım 

merkezleri ve limanlarla entegrasyon, kombine taşımacılık bağlantılarının sağlanmasıdır. 

Taşıma türleri arasında bir dengenin kurulmasını arzulayan ülkemizin demiryolu vizyonu 

içerisinde bütün bu sorunların orta vadede aşılması beklenmektedir.  

Denizyolu 

Denizyolu taşımacılığının dış ticaret taşımalarındaki aldığı pay son derece büyüktür. 

Denizyolu politikaları ve planlamaları “deniz ekonomisi” çerçevesinde yürütülmelidir. Bu 

anlayış içerisinde taşımacılık, limancılık, tersanecilik, marinacılık, balıkçılık, turizm, spor, 

kurvaziyer, madenler ve enerji vb. alanlar bir bütün olarak düşünülmektedir.  
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Son dönemde ülkemizin deniz ekonomisine bakışında önemli değişiklikler olmuştur. Sektörün 

önünü açıcı hamleler arka arkaya gerçekleştirilmektedir. Fakat unutulmaması gereken 

denizyolu taşımacılığında almamız gereken hayli mesafenin bulunduğudur. Liman altyapı 

eksiklikleri, ana limanların devreye alınması, deniz ticaret filosunun yapısı, tüm taşıma türleri 

ile entegrasyon, liman-kent etkileşim sorunları, pazarlama problemleri ve mevzuat başta 

olmak üzere çok sayıda problem bulunmaktadır.  

Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi‟ni etkin ve verimli kullanma düşüncesi tüm 

sektörde olduğu gibi devlet kademelerinde de hızla yaygınlaşmaktadır. Doğu-batı ve kuzey-

güney enerji bağlantılarında köprü konumu güçlenen Türkiye boru hattı ve enerji 

taşımacılığındaki rolünü ve ticari payını artırmaktadır. Kısa Mesafe Deniz Taşımacılığı, 

kombine taşımacılık ve konteyner taşımacılığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla 

gelişmektedir. Ülkemizin yakın gelecekte bu taşıma türlerinde çok iyi bir düzeyde 

yararlanacağı öngörülmektedir.   

Havayolu 

Havayolu kargo taşımacılığının bugün geldiği noktada devletin son dönemde gerçekleştirdiği 

hamlelerin önemli bir rolü vardır. Havayolu taşımacılığında yeni oyuncular sektöre girmekte, 

yolcu sayısı katlanarak büyümekte atıl konumdaki havaalanları kullanılmakta ve her şeyden 

önemlisi ticaretle birlikte sektörde istihdam artmaktadır. Yakın dönemde yüksek kapasiteli 

yeni havalimanı yatırımlarının hayata geçmesi beklenmektedir. Bütün bu yolcu odaklı 

gelişmelerin yanında kargo alanında önemli sıkıntılar yaşanmaya devam etmektedir.  

Kargo taşımacılığın ülkemizdeki merkezi İstanbul‟dur. İstanbul aynı zamanda uluslararası bir 

hub olma niteliğini bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısı ile transit hava kargo taşımacılığı 

açısından cazibe merkezi olabilmesinin önü açılmalıdır. Havalimanlarındaki depo ve antrepo 

altyapı eksiklikleri, işletmecilik sıkıntıları, gümrük birimlerinin tam gün kesintisiz çalışma 

esasına geçememesi, havalimanı kargo giriş-çıkışındaki tekelci yapı, uzman terminallerin 

olmayışı ve mevzuat göze çarpan birincil sorunlardır. Yaşanmakta olan bütün bu problemler 

sektörün müşterisi (ithalatçı, ihracatçı) için pahalı ve gecikmeli hizmet üretmesini 

doğurmaktadır. Aynı zamanda yaşanan sıkıntılar Türkiye‟nin arzu ettiği uluslararası hava 

kargo konumunu ve ticari payını zayıflatmaktadır. Yeni dönem politika ve planlamalarda 

kargo taşımacılığı öncelikli olarak ele alınmalıdır. 

Kombine TaĢımacılık 

Taşımacılık sistemlerinde kalite, hız, güvenlik, maliyet vd. ölçütler dikkate alınarak yeni 

projeler geliştirilmekte ve bu çerçevede düzenlemeler yapılmaktadır.  
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Söz konusu geliştirilmekte olan taşımacılık sistemleri, genelde ürün/yükün iki veya daha fazla 

taşımacılık türü kullanılarak yapılan taşımacılık esasına dayanmakta olup intermodal, 

multimodal ve kombine taşımacılık şeklinde uygulamaları vardır. Kombine taşımacılık 

sistemleri, taşımacılık türlerinin avantajlarını kendi içinde entegre edip, dezavantajlarını 

mümkün olduğunca saf dışı bırakan devamlı kendini yenileyen gelişime açık sistemlerdir. 

Amaç; Maliyet, Hız, Güvenilirlik ve Hizmet Kalitesi parametrelerinin optimum bileşimini 

yakalamaktır. Uzun dönemde uluslararası taşımacılığın üçte ikisinin kombine taşımacılık ile 

yapılacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede önerilen stratejiler raporda belirtilmiştir. 

5. Gümrük ve Sigorta 

Gümrükleme işlemleri dış ticaret ve uluslararası taşımacılık sektörlerinin ayrılmaz bir 

parçasıdır. Gümrüklerin modernizasyonu ve altyapı eksiklerinin giderilmesi yönünde 

başlatılan hamleler son derece önemlidir. Yap-işlet-devret modelleri yürürlüğe girdikçe 

gümrük işlemleri ve hizmetlerin kalitesinde belirgin iyileşmeler yaşanmaktadır. E-gümrük, e-

beyan ve e-onay vb. uygulamalarının yaygınlaştırılması, aracısızlaştırma, nitelikli personel, 

modern denetim teknikleri ile gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması 

hedeflenmelidir. .  

Sigorta lojistik sektörünün profesyonel ve kurumsallaşma açısından geldiği noktanın en 

önemli göstergelerinden bir tanesidir. Sektörü ilgilendiren araç, sürücü, eşya, taşıma ve fiziki 

yapı (depo) ile ilgili tüm sigorta türlerinin yaygınlaştırılması gönderici, alıcı ve taşıyıcılar 

arasında hasar, kayıp ve gecikme konularındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve oluşan 

zararların önüne geçilmesinde önemli araçlardan biridir.  

6. Lojistik Merkezler 

Bir ülkede sanayi ve ticaretin gelişmesi, rekabet edebilir ve sürdürebilir bir ekonomiye sahip 

olması ülkenin sahip olduğu lojistik olanak ve yetenekleri ile paraleldir. Bu nedenle ulusal ve 

bölgesel lojistik değerlendirme çalışmaları ve çalışmalar neticesinde ortaya çıkan kısa ve 

uzun dönem eylem planlarının hayata geçirilmesi büyük önem teşkil etmektedir. 

 

Öyledir ki, Türkiye gibi ekonomisi gelişmekte ve güçlenmekte olan bir ülkede, sürdürebilir bir 

ekonomik büyümenin sağlanması, kendisi ile diğer ülkeler arası gelişmişlik farklarının 

azaltılması, sosyo-ekonomik sorunların çözümü için yeni istihdam alanları yaratılması, 

ihracatın geliştirilmesi gibi temel konulara cevap verebilecek fiziki altyapı yatırımlarının 

planlaması gerekmektedir. 
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Bu bağlamda ülkemizin gerek sınaî gerekse ticari firmalarının rekabet edebilirliğini 

arttırabileceği, sürdürebilir ekonomiye sahip olabilecekleri, çevresel faktörleri minimize 

edebilecekleri, multimodal taşımacılığı kullanabilecekleri, maliyet, hız, güvenilirlik ve hizmet 

kalitesi parametrelerinin optimum bileşenini sağlayabilecekleri “Lojistik Merkez” yatırımlarına 

ve mevzuatsal düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede önerilen stratejiler TLMP 

raporunda belirtilmiştir.  

7. Kentsel Lojistik 

Kentlerde yeterli düzeyde etkin planlama yapılmadığında kentsel lojistiğin, kent trafiğine 

olumsuz etkileri bulunmakta, diğer yandan kent trafiği kentsel lojistik faaliyetlerinin zaman ve 

parasal maliyetlerini arttırmaktadır. Piyasa rekabet koşullarının korunmasını 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.  

Kentsel lojistikle ilgili sorunların en yoğun yaşandığı büyükşehirlerde belediyelerin şehir 

planlarında ana ulaşım koridorlarına yakın bölgelerde “kentsel lojistik merkezler” in 

planlanması önerilmektedir. Böylece kent içinde ve çevresinde dağınık yer seçen, yüksek 

arazi fiyatları ve diğer kullanımlardan olumsuz etkilenen mevcut depolama ve aktarma 

merkezlerinin daha verimli çalışmaları ve kentte neden oldukları olumsuz etkilerin azaltılması 

sağlanabilir. Bu modele benzer yatırımlar mevzuata göre belediyelerin görevleri arasında 

sayılmaktadır. Örneğin toptancı hali, yaş sebze-meyve hali, toptancılar sitesi vb. yatırımlar 

kentsel lojistiğin perakende sektörüne yönelik örneklerdir.  

Kentsel Lojistik kapsamında planlama ve yönetim, kentsel taşımacılık, emniyet ve güvenlik, 

insan kaynakları ve eğitim, araştırma-geliştirme ve inovasyon, bilgi ve iletişim teknolojileri, 

enerji verimliliği ve çevre konularında önerilen stratejiler raporda belirtilmiştir. 

8. Lojistik Sektör YönetiĢimi 

Lojistik birçok kurum ve kuruluşu ilgilendiren geniş kapsamlı bir sektördür. Lojistik alanında 

Merkezi ve Yerel Kamu Kurumları, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arası 

koordinasyonun sağlanması, üniversite-endüstri işbirliğinin oluşturulması, farklı sektörlere 

yönelik strateji ve eylem planların uyumlaştırılması ve ortak hedefler doğrultusunda birlikte 

çalışılabilmesine yönelik strateji önerileri raporda belirtilmiştir. 



 18 

TANIMLAR  

Antrepo: Gümrük mevzuatı hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine 

verilen beyannameyle gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği 

yerdir. 

Araç: Taşımacılık türlerine farklılaşan motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlardır 

Bağlantı Yolu: Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını 

sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır. 

Beyaz Kitap: Avrupa Birliği Komisyonu tarafından en son 2011 yılında yayınlanan Avrupa 

Birliği‟nin lojistik ve taşımacılık politikalarını belirten kitaptır.  

Bitümlü Sıcak KarıĢım(BSK): Uzun ömürlü yol kaplama malzemesidir. 

BölünmüĢ Karayolu: Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer 

taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. 

Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS):  Coğrafya ile ilgili grafik ve grafik olmayan verilerin kullanıcı 

ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde çeşitli kaynaklardan toplanması, depolanması, işlenmesi, 

analiz edilmesi, yönetilmesi ve sunulması fonksiyonlarını bütünleşik olarak yerine getiren 

donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan bir sistemdir. 

Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu 

araçtır. 

Denizde Durumsal Farkındalık: Yetkili kurumlara deniz güvenliğine ilişkin görevlerinde bilgi 

sağlamak maksadıyla, deniz vasıtalarının her türlü vasıta ve elektronik sistemlerle 

gözetlenerek, yük, mürettebat ve yolcu bilgilerine ulaşılması, bilginin toplanıp birleştirilmesi 

ve analiz edilerek karar vericilere yayılmasıdır. 

Demografik Fırsat Penceresi: Çalışma çağı nüfusun toplam nüfus içinde en geniş paya 

ulaştığı demografik dönemdir.  

EriĢme Kontrollü Karayolu (Otoyol): Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve 

şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, 

ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu 

karayoludur. 
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Ekspres Yol: Sınırlı erişme kontrollü ve önemli kesişme noktalarının köprülü kavşak olarak 

teşkil edildiği bölünmüş bir ana karayoludur. 

Ekonomik Aktörler: Kar amacı güderek mal ve hizmet üretiminde bulunan ekonomik 

birimlerdir. 

GüneĢ Gözesi: Sonsuz ve temiz enerji kaynağı olarak bilinen Güneş‟in enerjisini doğrudan 

kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştüren, diğer piller gibi şarj gereksinimi olmayan trafik 

uyarı lambaları gibi alanlarda kullanılan hücredir. 

GeçiĢ Yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan 

ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır. 

Hafif Römork: Azami yüklü ağırlığı 0,75 tonu geçmeyen römork veya yarı römorktur. 

Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal 

edilmiş motorlu araçtır. 

Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal 

edilmiş motorlu araçtır. 

Kent Bilgi Sistemi:  Kent yönetiminde yer alan araştırma, planlama, uygulama ve karar 

verme birimlerinin;  daha hızlı ve daha doğru bir şekilde sonuca ulaşmaları ve karar vermeleri 

için, gerekli ihtiyaçları karşılayacak ve kentin çağdaş bir yönetim şekliyle yönetilmesine 

olanak sağlayacak yeni bir anlayış, yapılanma ve uygulama sistemidir.  

Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 

Kara Limanı/Kara Terminali (Dry Port - Inland Port): Lojistik zincirin bir parçası olan 

intermodal taşımacılıkta, yükün toplanarak konsolide edildiği, diğer ulaşım türüne (demiryolu, 

karayolu, havayolu) aktarma işleminin ve/veya katma değerli hizmetlerin yapıldığı ve karada 

bulunan terminaldir. 

Kombine TaĢımacılık: Yükün iki veya daha fazla taşımacılık türü kullanılarak yapılan 

taşımacılık sistemidir, intermodal, multimodal ve kombine taşımacılık olmak üzere üç farklı 

uygulama şekli vardır. 

Lojistik: Lojistik, taşımacılık ve depolama ana faaliyetleri ile paketleme, katma değerli 

hizmetler, gümrük, sipariş yönetimi, stok yönetimi, sigorta, muayene ve gözetim tamamlayıcı 

faaliyetlerinden oluşan bir entegre bir işletmecilik fonksiyonudur. 
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Lojistik Altyapı: Lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yararlanılan yol, liman, lojistik 

merkez, gümrük, aktarma terminali vd. altyapılardır. 

Lojistik Üstyapı: Lojistik faaliyetleri lojistik altyapıları kullanarak gerçekleştiren lojistik hizmet 

veren kurum ve kuruluşlardır. 

Otokorkuluk: Özellikle yol kenarı yaya ve araç güvenliğini sağlamak için kullanılan, çok 

değişik şekil ve ebatlarda çelik, ahşap, beton ve benzeri malzemeler kullanılarak imal edilen, 

kaza durumunda cinsine ve sınıfına göre esneyerek veya esnemeden çarpan aracı güvenli 

bir şekilde yol içerisinde tutabilen ve böylece can ve mal kaybını en aza indirme ilkesine göre 

tasarlanan pasif koruyucu yapıdır. 

Römork: Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz araçtır. 

TanımlanmıĢ Deniz Resmi: Denizlerdeki her türlü platformun tespit ve teşhis edilerek, kimlik 

ve hareket bilgilerinin bilinmesi ve gerçek zamanlı olarak takip edilmesi sonucu elde edilen 

görüntüdür. 

TaĢımacılık: Yolcu veya yükün iki farklı yer arasında taşımacılık türlerinden bir veya 

birkaçının kullanılarak nakledilmesidir. 

TaĢımacılık Türü: Kara, Demir, Deniz, Hava ve Boru hatları ile yapılan taşımacılık şekilleri 

olup, taşımacılık modu ile aynı anlama sahiptir. 

TaĢıma Sınırı (Kapasite): Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığı veya yolcu 

ve hizmetli sayısıdır. 

TaĢıt: İnsan, hayvan ve yük taşımaya yarayan, taşımacılık türlerine göre farklı özelliklerde 

olan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere "motorlu taşıt", insan, hayvan, su, 

rüzgar vd  güçler ile yürütülenlere "motorsuz taşıt" denir. 

TaĢıt Katarı: Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok 2 

römorktan oluşan araçlardır. 

Telematik: Telekomünikasyon (telecommunication) ile enformasyon (informatics) 

kelimelerinden türetilen, hareketli objelere (örneğin taşıtlar) ait bilgileri uzaktan algılama 

yöntemiyle sağlayan sistemdir.  

Tersine Lojistik: Müşteri/müşterilere yapılan teslîmat sonrasında iade, boş kap dönüşü, 

hurda vb. nedenlerle malların ve/veya paketleme malzemelerinin müşterilerden orijin 
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noktalarına veya belirlenmiş diğer noktalara, yeniden kullanım, onarım, yenileme, yeniden 

üretim, geri dönüşüm, imha vb. amaçlarıyla geri götürülmesidir. 

Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların yollar üzerindeki hal ve hareketleridir. 

Trafik Bilgi Sistemi: Kent içi trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması için gerekli kaza 

analizleri ve trafik düzenlemeleri yapmak, gerekli görülen yön ve kavşakların projelerini 

hazırlamak, sinyalize etmek ve işaretlemek, sinyalizasyon sistemi ve trafik işaret levhalarının 

bakım, onarım ve gerekli değişiklerini yapmak ve yaptırmak gibi asli görev ve sorumluluk 

alanındaki faaliyetlerini daha hızlı, daha kontrollü ve daha ekonomik olarak yerine getirmek 

amacıyla coğrafi tabanlı olarak kurulan sistemdir. 

UlaĢım Bilgi Sistemi: Kent içi ulaşım sisteminin kurulması, taşıt bilgileri, toplu taşıma 

taşıtlarının güzergahlarının takibi, durak yerlerinin takibi, yeni açılacak durak ve 

güzergahların tespitinin yapıldığı, en kısa yol, en az süren yol, en yeşil yol sorgulamalarının 

gerçekleştirildiği sistemdir. 

Yarı Römork: Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi 

ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorktur. 

YeĢil Lojistik: Tüm lojistik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ölçen ve en aza 

indirmeye çalışan yaklaşımıdır. 

Yük: İnsandan başka taşınabilen canlı veya cansız her türlü nesne olup, eşya, mal ve ürün 

terimleri yerine kullanılmaktadır. 

3PL: Müşterilerinin lojistik faaliyetlerini (öncelikle taşıma ve depolama) üstlenen ve 

konusunda uzman olan lojistik şirketlerdir (Birinci parti ile satıcı şirket, ikinci parti ile alıcı 

şirket, üçüncü parti ile ise satıcı ve alıcı şirketler arasındaki bâzı hizmetleri üstlenen şirket 

kastedilmektedir). 

4PL: Müşterilerine kapsamlı tedârik zinciri çözümleri sunmak için, kendi organizasyonunun 

kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik (3PL) şirketleri ile biraraya 

getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönlendirilmesini üstlenen şirketler (4PL şirketleri, tüm 

tedârik zinciri boyunca değer katabilme uzmanlığına ve yeteneğine sahip olmak zorundadır). 

 

 



 22 

KISALTMALAR  

AB: Avrupa Birliği 

ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması 

(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 

AHL: Atatürk Hava Limanı  

AETR: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin 

Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (European Agreement Concerning the Work of 

Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport Convention) 

ATP: Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde 

Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma (The Agreement on the International Carriage of 

Perishable Food Stuff and on the Special Equipment to be Used for Such Carriage) 

ATYSM: Ana Trafik Yönetim Sistemi Merkezi  

AR-GE: Araştırma-Geliştirme 

AVM: Alış Veriş Merkezi 

BAF: Bunker Adjusment Factor (Akaryakıt Fiyatı Ayarlama Faktörü) 

BSK: Bitümlü Sıcak Karışım (Hot Mixture Asphalt-HMA) 

CIM: Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail 

(Malların Demiryolu ile Taşınmasına ilişkin Uluslararası Anlaşma) 

CE: Certification of Europe  

CBS: Coğrafi Bilgi Sistemi (Georaphical Information System-GIS) 

DGSA: Dangerous Goods Safety Advisor (Tehlikeli Madde Emniyet Uzmanı) 

DTLB: Dış Ticaret Lojistik Bölgesi 

EDI: Electronic Data Interchange(Elektronik Veri Değişimi) 

EGM: Emniyet Genel Müdürlüğü 

GTH: Gemi Trafik Hizmetleri 
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GPS: Global Positioning System 

ID: Identity Definition  

ITS: Intelligent Transportation Systems (Akıllı Ulaşım Sistemleri) 

ISPS Code: The International Ship and Port Facility Security Code(Uluslararası Gemi ve 

Liman Güvenlik Kodu) 

Ġ-OSB: İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

ĠġKUR: İş ve İşçi Bulma Kurumu  

IMDG: Uluslararası Denizyolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı  

KBS: Kent Bilgi Sistemi 

KDS: Karar Destek Sistemi(Decision Support System-DSS) 

KDV: Katma Değer Vergisi 

KGM: Karayolları Genel Müdürlüğü 

KLM: Kentsel Lojistik Merkezler 

L-Ġ-OSB: Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

LSB: Lojistik Serbest Bölge 

MOBESE: Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu 

NCTS: New Computerised Transit System, Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi  

OSB: Organize Sanayi Bölgesi 

ODY: Orta Düzey Yönetici 

PPP: Kamu Özel Sektör İşbirliği (Public Private Partnership) 

RO-LA: Rollende Landstrasse 

RO-RO: Roll On-Roll Off 

STK: Sivil Toplum Kuruluşları 
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SRC: Sürücü 

SAW: Sabiha Gökçen Havalimanı  

SMGS: Organization for Cooperation of Railways 

TEU: Twenty-foot Equivalent Unit 

TBS: Trafik Bilgi Sistemi 

TSE: Türk Standartları Enstitüsü  

TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

Telematics: Telecommunications and Informatics 

TEN-T: Trans-European Transport Network (Avrupa Ulaştırma Ağı) 

TINA: Transport Infrastructure Needs Assessment (Ulaştırma Altyapı İhtiyaçlarının 

Değerlendirilmesi 

TLMP: Türkiye Lojistik Master Planı 

TRACECA: Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia(Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma 

Koridoru) 

TÜĠK: Türkiye İstatistik Kurumu 

UBS: Ulaşım Bilgi Sistemi 

UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezi 

ÜDY: Üst Düzey Yönetici 

YBS: Yönetim Bilişim Sistemi (Management Information System-MIS) 

YĠD: Yap-İşlet-Devret 

3PL: Third Party Logictics (Üçüncü Parti Lojistik Şirket) 

4PL: Fourth Party Logictics (Dördüncü Parti Lojistik Şirket) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_for_Cooperation_of_Railways
http://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-foot_equivalent_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunication
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology


 25 

I.EKONOMĠK GELĠġMELER DOĞRULTUSUNDA LOJĠSTĠK  

Lojistik sektörü başlı başına iktisadi bir faaliyet olup ekonominin genelindeki gelişmelerden ve 

öngörülerden doğrudan etkilenmektedir. Bu nedenle çalışmanın bu ilk bölümünde öncelikle 

Türkiye‟de lojistik sektörünü etkileyecek ekonomik ve sosyal gelişmelere ve öngörülere yer 

verilmekte olup, Türkiye Lojistik Master Planı (TLMP) için ekonomik gelişme ve öngörüleri 

temel alan ilke ve strateji önerileri sunulmaktadır. 

 

I.1 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN EKONOMĠK SEKTÖRLER ĠÇĠNDE BAĞIMSIZ BĠR 

STATÜ KAZANMASI VE SINIFLANDIRILMASI 

Türkiye‟de lojistik sektörü başta hukuki bir çerçeveye kavuşturulması olmak üzere, 

tanımlama, sınıflandırma ve statü kazanma ihtiyacı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu 

nedenle her türlü plan çalışması öncesinde ekonomik açıdan lojistik tanımlanmalıdır. Bu 

çerçevede; 

 Hukuki düzenlemeler ile ekonomik tanımının yapılması, 

 İktisadi faaliyet olarak hizmet sektörü içinde sınıflandırılması (sektör statüsü), 

 Piyasa, aktör ve işlerin tarif edilmesi, 

 Sektörün tanımlanması ile birlikte düzenli, resmi istatistiki verilerin üretilmesi; katma 

değer, istihdam, döviz kazandırıcı işler ve gelirler gibi, 

 Kalkınma planlarında lojistik sektörünün müstakil olarak ele alınması ve planlanması 

 Lojistik sektörünün Ekonomik Koordinasyon Kurulunda temsil edilmesi 

 Lojistik sektör stratejik hedeflerinin ve eylem planının belirlenmesi 

 

I.2 EKONOMĠK GELĠġMELERĠN LOJĠSTĠK MASTER PLANLAMASINA ETKĠLERĠ 

Lojistik sektörü için hazırlanacak uzun vadeli master planının temel altlığını ekonomik 

büyüklüklere ilişkin öngörüler oluşturmalıdır. Bu çerçevede ekonomik büyüklüklere ait 

öngörüler 4 ana başlıkta gözetilmelidir. Bunlar ekonomik büyüme, mal üretimi, dış ticaret 

ve iç tüketim büyüklükleridir. 
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a. Ekonomik Büyüme Öngörüleri 

Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarına ilişkin hedefler tüm iktisadi faaliyetlerin genel 

büyüklüklerinde belirleyici olacaktır. Burada kullanılabilecek 2 genel senaryo 

bulunmaktadır. İlki Türkiye‟yi 2023 yılında 10.büyük ekonomi haline getirecek yıllık 

ortalama yüzde 7 büyümedir. İkincisi ise potansiyel büyüme oranı olan yıllık ortalama 

yüzde 5 büyümedir. Master planın hazırlanmasında kullanılacak ekonomik büyüme 

hedefleri için kalkınma planı ile üç yıllık orta vadeli programlarda yer alacak büyüme 

hedefleri yol gösterici olmalıdır.  

 

b. Mal Üretiminde Öngörüler 

Kullanılacak olan ekonomik büyüme hedeflerine bağlı olarak mal üretimindeki öngörüler 

TLMP için temel alınmalıdır. Mal üretiminde; sektörler-ürünler, bölgeler-iller-kümelenme 

alanları, hammadde-ara mal(yarı mamul)-girdiler ile nihai tüketim-ara-sermaye malları 

gruplamaları altında 2023 yılına kadar üretimde miktar bazında büyüme öngörüleri 

hazırlanmalı ve lojistiğe konu olacak mal miktarındaki büyüme ortaya konulmalıdır.  

 

c. DıĢ Ticaret Öngörüleri 

Kullanılacak olan ekonomik büyüme hedeflerine bağlı olarak dış ticarete ilişkin hedefler 

TLMP için temel alınmalıdır. Dış ticaret ihracat ve ithalattan oluşmaktadır. Ekonomik 

büyüme, mal üretimi, ihracat ve iç tüketimdeki gelişmelere bağlı olarak oluşacak ithalat 

öngörüleri sektör-ürün grupları için miktar bazında 2023 yılına kadar hesaplanmalı ve 

master planda ithal mal miktarındaki gelişme öngörüleri olarak kullanılmalıdır. İthalatın 

(miktar bazında) bölgeler, taşıma türleri ve giriş kapıları ile içeride üretim ve tüketim 

bölgeleri arasındaki dağılım öngörüleri de gözetilmelidir. 

İhracat dış ticaretin diğer ayağını oluşturmakta olup ”2023 Türkiye İhracat Stratejisi” 

çalışması TLMP için esas alınmalıdır.  
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d. Transit Ticaret Öngörüleri 

Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla transit ticarete son derece elverişli, Avrupa‟yı Asya‟ya 

bağlayan en uygun taşımacılık yollarına sahiptir. Transit ticaret ekonomik büyüme için bir 

araçtır. Türkiye‟de transit taşımacılık için koridor, kavşak ve geçitlerden oluşan bir ağ 

yapısı belirlenme, uluslararası ekonomi/ulaştırma koridorları üzerinden yapılacak olan 

transit ticarete ilişkin ürün-miktar-yük öngörüleri de yapılmalı ve bu öngörüler TLMP 

içinde kullanılmalıdır.   

 

e. Ġç Tüketim Öngörüleri 

Kullanılacak olan ekonomik büyüme öngörülerine bağlı olarak ortaya çıkacak kişi başı 

gelir ve satın alma gücü büyüklüklerine göre iç tüketim öngörüleri yapılmalı ve bu 

öngörülere bağlı olarak iç tüketim için oluşacak mal hareketleri hesaplanmalı ve TLMP 

içinde kullanılmalıdır. İki ayrı büyüme senaryosuna göre 2023 yılında oluşacak 15.000 

(%5 büyüme senaryosu) veya 20.000 (% 7 büyüme senaryosu) dolarlık kişi başı gelirin 

(gelir dağılımına göre) yaratacağı iç tüketim dayanıksız, yarı dayanıklı, dayanıklı tüketim 

malları ve tersine lojistiğe (iade, hurda, atık, boş kap vb) konu olacak mallar itibariyle 

miktar bazında ortaya konulmalıdır. İç tüketimin bölgesel ve iller bazındaki dağılımı ve 

farklılıkları da gözetilerek lojistiğe konu olacak mal miktarı öngörüleri yapılmalıdır.   

 

I.3 2023 TÜRKĠYE ĠHRACAT STRATEJĠSĠ ÇALIġMASI 

Hazırlanması öngörülen TLMP için önemli bir altlık Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 

hazırlanmış olan “2023 Türkiye İhracat Stratejisi” çalışmasıdır. 2023 Türkiye İhracat 

Stratejisi çalışmasında aşağıda yer alan hedefler TLMP için de temel alınmalıdır;   

 Ana sektörlerin genel 5 alt mal grubunda ihracat hedefleri (miktar bazında), 

 Üretim kapasitesi artışı, sermaye malı, hammadde ve ara malı (yurt içi-ithal)     

kullanımında artış (miktar bazında), 

 Yatırım, üretim ve kümelenme bölgelerinde yoğunlaşma (iç taşımacılıkta), 

 Hedef pazarlar ile ürün-pazar ikilileri (miktar bazında), çıkış kapıları ve taşımaya konu 

olacak ürünler ile taşıma kapasitesinde artış ihtiyacı (taşıma türlerine göre), 
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 Sektör ve ürün grupları itibari ile yurtiçi ve yurt dışında depolama ve aktarma alanları 

ihtiyacı. 

 

I.4 EKONOMĠK AKTÖRLERĠN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI 

Lojistik bir hizmet sektörü olup mal ve hizmet üretenler ile ihracat ve ithalat yapan 

ekonomik aktörler için girdi sağlayan hizmetler üretmektedir.  

Lojistik hizmetlerinin kalitesi ve verimliliği tüm ekonomik aktörlerin rekabet güçlerini 

doğrudan etkilemekte ve belirleyici olmaktadır. Bu açıdan TLMP ekonomideki tüm 

aktörlerin rekabet gücünü arttırmayı stratejik bir hedef olarak almalıdır. Bu çerçevede 

ekonomik aktörler için; 

 Yeterli yükleme, taşıma, depolama, dağıtım altyapısı ve kapasitenin sağlanması, 

 Her türlü lojistik hizmetin bulunabilirliği ve erişilebilirliği, 

 Uluslararası standartlarda, kaliteli ve uygun (uluslar arası rakipler ile en azından  

aynı) fiyatların varlığı, 

 Yurtdışı, transit, entegre, katma değerli lojistik hizmetlerin varlığı ve sunulması, 

 Lojistik hizmetlerin uluslararası zaman standartlarında bulunabilirliği ve erişimi  

(uygun fiyatlar ile). 

 

I.5 LOJĠSTĠK PLANLAMASINDA SOSYO-EKONOMĠK GELĠġMELERĠN    

GÖZETĠLMESĠ 

Lojistik sektörü ekonomik faaliyetlerin yanı sıra sosyo-ekonomik gelişmelerden de 

etkilenmektedir. Bu nedenle Türkiye lojistik master planı çalışması için sosyo-ekonomik 

gelişmeler ve öngörüler de temel alınmalıdır. Belirleyici olacak sosyo-ekonomik 

büyüklükler; nüfus-demografi, eğitim seviyesi, kentleşme-kentsel dönüşüm, orta sınıf ve 

yeni tüketim alışkanlıkları ile iç ve dış turizm hareketleridir. 
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a. Nüfus ve Demografi 

TÜİK, Türkiye nüfusunun 2023 yılında 85,4 milyon kişi olacağını tahmin etmektedir. 

Demografik açıdan fırsat penceresi dönemine giren Türkiye‟de işgücü çağı nüfusun 

toplam nüfus içindeki payı artmaktadır. Genç nüfusun payı azalırken, yaşlı nüfusun payı 

artmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde işgücüne katılım ve özellikle kadınların işgücüne katılımı oranları 

artacaktır. Buna bağlı olarak istihdamın da mutlak olarak artması beklenmektedir.  Nüfus 

ve demografideki bu mutlak gelişme ve eğilimler TLMP hazırlanmasında temel belirleyici 

olarak kullanılmalıdır.   

 

b. KentleĢme ve Kentsel DönüĢüm 

2010 yılı itibari ile Türkiye‟de nüfusun yüzde 76,2‟si (56,2 milyon kişi) kentsel alanlarda 

yaşamaktadır. 2023 yılında bu oran yüzde 82 ve yaşayan sayısı 70 milyon kişi olarak 

tahmin edilmektedir. Mutlak nüfus artışı yanı sıra kentli nüfus artışı iç tüketimde belirleyici 

olmaktadır. Kentleşme daha çok aynı il sınırı içindeki şehir merkezlerine toplulaşma 

şeklinde olacaktır. Kentsel dönüşüm de şehir merkezleri ve eski yerleşim alanlarını 

yeniden yapılandırmakta olup yaşam ve tüketim eğilimlerinde değişikliklere neden 

olmaktadır. Kentleşme ve kentsel dönüşüm ile yaşam tarzlarındaki değişimin etkileri  

lojistik ihtiyacının öngörülmesinde kullanılmalıdır.   

 

c. Orta Sınıf ve Yeni Tüketim AlıĢkanlıkları 

Ekonomik büyüme öngörülerine bağlı olarak Türkiye‟de kişi başı gelirin artması ve orta 

sınıfın genişleyeceği beklenmektedir. Orta sınıfa yeni katılımlar ile kişi başı gelir artışı 

tüketim eğilimlerini de değiştirmekte ve çeşitlendirmektedir. Önümüzdeki dönemde hızlı 

genişleyeceği öngörülen ve değişen/çeşitlenen iç talebe ilişkin büyüklükler TLMP için 

belirleyici unsurlar olarak kullanılmalıdır.   
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d. Ġç ve DıĢ Turizm Faaliyetleri 

İç ve dış turizm faaliyetleri önemli bir yolcu ve yük hareketliliğine neden olmaktadır. 2023 

yılı Turizm Strateji belgesine göre yabancı turist sayısı 50 milyon, yerli turist sayısı ise 20 

milyon kişi olması öngörülmektedir. Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ile birlikte turist 

başına harcamalar da artacaktır.  TLMP bu hedeflere bağlı yolcu ve yük taşımacılığında 

meydan gelecek artış ihtiyacını göz önünde bulundurmalıdır.   

 

I.6 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNDE DÜZENLĠ VE ORGANĠZE PĠYASALARIN VARLIĞI 

Bir hizmet sektörünün dışsallığı (diğer sektörler ve/veya hizmet verdiği sektörler için 

yarattığı katkı Ör: otomotiv sektörü)  sahip olduğu düzenli ve organize piyasaların varlığı 

ile doğru orantılı hareket etmektedir. Lojistik sektörü için de aynı kural geçerlidir. Bu 

nedenle TLMP, lojistik sektörü için düzenli ve organize piyasaların varlığını gözetmelidir. 

Bu kapsamda; ; 

 Lojistik sektörüne yönelik yeterli ve gerekli hukuki düzenlemelerin oluşturulması 

(uluslararası standartlara azami uyum-AB kuralları), 

 Düzenlemelerin ticareti kolaylaştırıcı (piyasa dostu) olması, etkin gözetimin ve 

denetimin sağlanması, 

 Adil rekabet koşulları ile şeffaflık, sözleşmeli-kayıtlı işlerin sağlanması, haksız rekabet 

ve kayıt dışı işlem ve faaliyetlerin önlenmesi, 

 Lojistik sektöründe etik kodların oluşturulması,  

 Asgari lojistik hizmet kalitesini gözeterek fiyatların piyasa ve etkin rekabet koşulları 

içinde belirlenmesi, 

 Lojistik sektöründe meslek standartlarının ve mesleki yeterliliklerin çağdaş normlarda 

oluşturulması ve uygulanması, 

 Lojistik hizmet sağlayıcıları için uygun çalışma ve rekabet koşullarının sağlanması, 

 Belirli yatırım ve hizmet standartlarını sağlamak koşuluyla yabancı yatırımcıların 

sektöre katılımının serbest olması, 

 Uluslararası nitelikte Türk lojistik firmalarının oluşmasının teşvik edilmesi, 
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 Kamunun tekel ve fiyat belirleyici rolünün asgariye indirilmesi,  

 Kamunun sağladığı girdi ve hizmet fiyatları içindeki vergi, harç vb uygulamaların 

uluslararası standartlarda olması, 

 Lojistik hizmet sağlayıcılarının kalite ve hizmet performansının izlenebilir ve ölçülebilir 

olması.  

 

I.7 KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLLERĠ VE ĠġBÖLÜMÜ  

Lojistik sektöründe kamu ve özel sektörün rolleri ve işbölümü açıkça belirlenmelidir. 

Kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün aşağıda yer alan başlıkların hangilerinde 

ve ne ölçüde yer alacağı tarif edilmelidir;  

 Stratejik planlama  

 Hukuki düzenlemeler 

 Altyapı yatırımları 

 Denetim ve gözetim 

 Gümrük vb. işler 

 Altyapıların işletmesi (hava, kara, deniz, demir) 

 Lojistik merkezler kurulması/işletmesi 

 Lojistik hizmet sunumu ve standartların oluşturulması 

 Fiyatlandırma  

 Lojistik eğitim ve eğitim içeriklerinin hazırlanması  

 Yönetişim  

 Sürdürülebilirlik(ekonomik, sosyal ve çevresel) 
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I.8 KAMU STRATEJĠ PLANLARI ARASINDA UYUM SAĞLANMASI 

Kamu‟da birçok kurum ve kuruluş tarafından lojistik sektörünü ve dolayısı ile Türkiye 

Lojistik Master Planı‟nı doğrudan veya dolaylı ilgilendiren bir çok plan hazırlanmaktadır.     

TLMP hazırlanması aşamasında bu planlar konsolide edilmeli ve uygulama aşamasında 

da uyumlaştırılmalıdır.  Bu çerçevede TLMP hazırlanırken bütünleştirme ve uyum ihtiyacı 

duyulan mevcut plan ve belgeleri şunlardır. 

 Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2011-2014) Bilgi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 Ulaştırma Stratejisi 2023, Ulaştırma Bakanlığı 

 İl ve Bölge Tarım Master Planları, Havza Üretim Yönetim Planı, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 

 Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planları, Turizm ve Kültür Bakanlığı 

 Bölgesel/Sektörel Kümelenme Projesi; Ekonomi Bakanlığı 

 Bölgesel Planlar; GAP, DOKAP 

 Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Programları 

Yukarıda sıralanmakta olan plan ve belgelerin yanı sıra zaman içerisinde yapılacak olan 

ilgili tüm çalışmalardan faydalanılmalıdır.  

 

I.9 LOJĠSTĠK MERKEZLER VE ÖZEL SEKTÖRÜN KONUMUNUN BELĠRLENMESĠ 

Lojistik Merkezler (lojistik köyler, antrepolar, depolar, aktarma terminalleri vb) tüm 

ekonomik aktörlerin rekabet gücünü artırmaya yönelik birimler olup yine çoğu özel 

sektörün katılımı ile faaliyet göstermelidir. 

Lojistik merkezlerin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması ile özel sektörün bu alana azami 

katılımı TLMP „nın temel hedeflerinden biri olmalıdır. Bu amaçla lojistik merkezler ile ilgili 

olarak; 

 Mevzuatın hazırlanması; kuruluş, işletme, hizmetler, denetim vb, 

 Lojistik merkezlerde verilecek lojistik hizmet türlerinin açıkça tarif edilmesi,  
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 Özel sektörün katılımını ve yararını gözeten nitelikte kurulması (özel sektöre ilave yük 

getirmemesi), 

 Kurulacak olan lojistik merkezlerin model ve işletme türlerine bağlı olarak altyapı, 

üstyapı sorumluluklarının özel ve kamu kesimi arasında açıkça tarif edilmesi, 

 Kamu tarafından özel sektöre verilecek teşviklerin oluşturulması. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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II. LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ TEMEL ĠLKELERĠ  

Türkiye Lojistik Master Planı için hazırlanan Strateji Belgesi‟nin ikinci bölümünde lojistik 

sektörünün temel ilkeleri sunulmaktadır. Bu temel ilkeler Master planı için temel olmalı ve 

kullanılmalıdır.  

Küreselleşen ekonomiyle birlikte iç, 

dış ve transit ticarette lojistik 

hizmetlerin varlığı ve çeşitliliği önem 

kazanmıştır. Lojistik maliyetleri 

yüksek olan ülkelerin ekonomik 

büyümelerinin daha yavaş olduğu 

görülmektedir. Türkiye‟de Lojistik 

faaliyetler ve yük taşımacılığının 

geleceğine yön verirken bütünsel bir 

bakış açısı kullanılması 

gerekmektedir. Çevresel boyutları düşünürken hareketlilik (mobilite), refah ve istihdam 

sağlayan bir lojistik sistemine sahip olup olmadığımız iyi değerlendirilmelidir. Lojistik 

faaliyetler, yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunmalı, çevre ve insanların üzerindeki 

olumsuz etkileri en aza indirilmelidir.  

Ülkemizde sosyal ve ekonomik gelişmeler bölgelere göre farklı özellikler gösterecektir. Bazı 

bölgelerde gelişmelere bağlı olarak kritik darboğazlar oluşabilecektir. Bu nedenle TLMP bir 

bütün olarak ülke lojistik politikasının yönünü belirlemelidir. Yolcu ve yük taşımacılığı 

sistemleri insanlar ve yükler için geniş ölçüde aynı altyapıyı kullandığından sıkı sıkıya 

birbirine bağlıdır. Yükler ve yolcular birlikte aynı trafik sıkışıklığı içinde kalmaktadır. Bu 

nedenle Lojistik ve Yük Taşımacılığı genel taşımacılık sistemimizi şekillendirmede önemli bir 

role sahiptir. Yük ve yolcu taşımacılığı, insanların hareketlilik beklentilerine hizmet 

etmektedir. İnsanların beklentileri yalnızca seyahat için değildir ve benzer beklentiler yük 

taşımacılığı ve lojistik için de geçerlidir.  

Ürün sevk eden veya sipariş eden kişilerin, tedarik zinciri yönetiminde görev alan yönetici ve 

çalışanların, teslim edilen malların tüketicilerinin lojistik ve yük taşımacılığından beklentileri 

vardır. Yük taşımacılığının insanların hareketliliği üzerinde – özellikle yolcu taşıma üzerinde- 

en az olumsuz etkiye sahip olacağı bir şekilde organize edilmesi gerekmektedir.  Lojistik bir 

bütün olarak hareketliliğin (mobilitenin) bir parçasıdır.  
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Lojistik sektörü ekonominin temel taşlarından birisidir. Ticaret ve endüstri firmaların başarısı 

güvenilir, emniyetli, ekonomik ve zamanında yapılan lojistik operasyonlarına doğrudan 

bağlıdır. Bu durum özellikle lojistik ve tedarik zinciri düzgün çalışmadığında çok daha fazla 

hissedilmektedir. Sonuç üretim ve gelir kaybı olmaktadır. Lojistik sisteminin iyi işlemediği 

durumlarda insanlar büyük ölçüde unutulmuş bir şeyin farkına varırlar. Dolayısıyla ticaret ve 

endüstrideki hemen hemen her iş doğrudan veya dolaylı olarak düzgün işleyen bir lojistik 

sisteme bağlıdır. Hazırlanması öngörülen Türkiye Lojistik Master Planı‟nın amacı Türkiye‟nin 

lojistik ve taşımacılık altyapısını ve işleyişini çağdaş düzeye getirmek olmalıdır.  Bu amaca 

ulaşmak için özel sektör ve kamu sektörü ile sivil toplum kuruluşları (STK) ekonomik, sosyal 

ve ekolojik sorunları birlikte ele almalıdır.  

Artan üretim ve ticaret hacmine paralel olarak artan lojistik faaliyetler etkin bir şekilde 

düzenlenmezse daha fazla karbon emisyonu salınımına, gürültü yaratılmasına, arazi 

kullanımına ve kirletici olmaya yol açacaktır.  Dünya karbon emisyonunun %15 ‟i taşımacılık, 

bu değerin %85-90 ‟ı da karayolu taşımacılığından kaynaklanmaktadır. Ayrıca taşımacılık 

araçları tarafından tüketilen enerji, başka problemlere neden olmaktadır. Örneğin Avrupa 

Birliği beyaz kitabında belirtildiği gibi tüm taşımaların %71‟i petrole bağlıdır ve karayolu 

taşımacılığı sektöründe bu rakam %97‟e yükselmektedir. Petrol rezervleri azalmakta ve 

petrol ürünleri pahalılaşmaktadır. Yük taşıtlarının, sessiz ve temiz taşıta (clean vehicle) 

dönüşüm olanağı sınırlıdır ve kısa vadede radikal bir dönüşüm beklenmemektedir. Lojistik 

sektöründe iklim dostu ve sağlık riskini azaltan stratejiler izlenmelidir. Geleceğin taşımacılığı 

sessiz, temiz, etkin, verimli ve iklim dostu olmalıdır. 

Emniyet ve güvenlik, sosyo-ekonomik gelişmeler, doğal afetler, kazalar, kaçakçılık ve terör 

nedeniyle her geçen gün daha karmaşık bir hal almaktadır. Sektörde emniyet ve güvenliği 

geliştirmek için alınması gerekli önlemleri, etkin ve hızlı lojistik sistem üzerinde en az 

olumsuz etkiye sahip olacak, şirketler ve kamu otoriteleri üzerindeki mali ve idari yükleri en 

aza indirecek şekilde organize etmek gerekmektedir.  

Lojistik sektöründe büyüme, artan dış kaynak kullanımı nedeniyle ortalama ekonomik 

büyümeden daha fazladır ve demografik değişimler sonucu ürün çeşitliliği hızla artmaktadır. 

Bu durum iş bölümü ve uzmanlaşma gereksinimini artırmaktadır. Ülkemiz lojistik sektörünün 

birçok alanında kalifiye personel istihdamı konusunda zorluk yaşanmaktadır. Genç 

nüfusumuzun lojistik mesleğine yönlendirilmesi ve iyi eğitilmesi gerekmektedir. Sektörde 

çalışan personelin motivasyonu ve kalıcılığı için çalışma koşullarının da iyileştirmesi artık bir 

zorunluluk haline gelmiştir. 

 



 36 

Lojistik sektöründe sürdürülebilirlik için hareketliliğin yanı sıra kaynakların verimli kullanımı, 

serbest ve adil rekabet ortamının oluşturulması, hizmet kalitesinin artırılması, enerji verimliliği 

ve çevresel duyarlılık, emniyet ve güvenlik, eğitim-bilim-teknoloji, uzmanlaşma(iş bölümü), 

yatırımların finansmanı ve tanıtım konuları da önem kazanmakta olup bu konulara ilişkin 

temel ilkeler aşağıda belirtilmektedir.   

 

II.1 HAREKETLĠLĠK(MOBĠLĠTE) 

 Ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandıracak, hareketliliği artıracak ve küresel 

tedarik zincirleri içinde kalınmasını sağlayacak, ancak çevre etmenlerini dikkate 

alarak sürdürebilirliği olan bir lojistik altyapının oluşturulması,  

 Büyükşehirlerin, ana sanayi ve ticaret merkezleri, büyük limanlar ile önemli kara 

ülke sınırı geçiş noktalarının ana ulaştırma koridorları ile birbirine bağlanması, 

 Kapıdan kapıya kesintisiz hareket için taşıma seçenekleri, süreleri, çevresel etkileri 

ve maliyetleri hakkında kullanıcılara yönelik gerçek zamanlı bilgi paylaşımının 

sağlanması,  

 Hareketliliğe engel olabilecek kriz durumları (kül bulutu vd.) için hareketlilik 

sürdürme planlarının yapılması, 

 Lojistik ve taşımacılıkta küresel bakış açısının ve uluslararası kurumlarla 

işbirliklerinin artırılması, uluslararası düzeyde entegrasyonların sağlanması,  

 Tek Avrupa Taşımacılık Alanı (Single European Transport Area) sistemine entegre 

olunması. 

 

II.2  DARBOĞAZLARIN ORTADAN KALDIRILMASI 

 Taşıma türü, yük, güzergah ve buna bağlı bilgi akışında etkinlik ve verimliği 

engelleyen tüm darboğazların belirlenmesi ve giderilmesi, 

 Alternatifi olan çözümler üretilmesi, tüm taşımacılık türlerine eşit fırsat ortamı 

yaratılması. 

 



 37 

II.3 TAġIMACILIK TÜRLERĠNĠN DENGELENMESĠ 

 Taşımacılık türleri arasında ülke gereksinimlerine uygun dengenin ve 

entegrasyonun sağlanması, 

 Taşıma türleri arası rekabetin sağlanması, kullanıcılara en uygun tür 

seçeneklerinin sunulması (co-modality), 

 Uzun, orta ve kısa mesafeli (kent içi) taşımacılık için farklı sistemlerin 

oluşturulması, kent içi taşımacılıkta çevre faktörleri öncelikli olarak ele alınırken, 

taşımacılıkta verimliliği artırmak amacıyla uzun ve orta mesafeli taşımalarda 

konsolidasyonlara ağırlık verilmesinin sağlanması, 

 Alternatif taşımacılık türlerinin sürdürebilirlik açısından avantajlı olduğu koşullar 

ile hat uzunluklarının belirlenmesi ve bu hatlarda taşınacak yük potansiyeli göz 

önüne alınarak optimum taşıt sayısı ve kapasitelerinin belirlenmesi,  

 Tüm taşımacılık altyapısındaki (liman, terminal, yol, vd.) kapasite ve kalite 

yetersizliklerinin mevcut ve potansiyel yük durumuna göre önceliklendirilerek 

giderilmesi, 

 Kaynakların verimli kullanımına yönelik kombine taşımacılık sistemlerine 

yönelinmesi, 

 Uluslararası Taşımacılık sisteminin ulusal taşımacılık sistemi ile işbirliği ve 

entegrasyonunun sağlanması. 

 

II.4 ALTYAPININ OPTĠMUM KULLANILMASI 

  Lojistik altyapısının etkin yönetim sistemleri, bilişim ve iletişim teknolojileri ve 

optimizasyon çalışmaları ile en verimli bir şekilde kullanılması, 

 Uygun aktarma merkezleri ve ulaştırma koridorları oluşturarak verimsiz 

taşımaların önlenmesi, 

 Tüm taşıma türleri ana güzergâhlarında hızlı trafik ile yavaş trafiğin uygun 

ayrıştırma (segregation) yöntemleri (şerit/hat ayırma, önceliklendirme, farklı 

zaman dilimleri, vd.) ile birbirinden ayrılması, 
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 Bölgesel bazda aynı altyapıyı kullanan yük ve yolcu taşımacılığındaki önceliklerin 

belirlenmesi, 

 Sektörü temsil eden sivil toplum örgütlerinin birlikte yükleme ve teslimat 

zamanlarındaki esnekliklerin kullanılmasını planlaması yoluyla yük trafiğinin 

zamana yayılması ve böylece lojistik altyapısından en üst düzeyde yararlanacak 

optimizasyonların gerçekleştirilmesi, 

 Çıkış ve varış noktaları yurtdışı olan ve ilerleyen yıllarda artması beklenen transit 

taşımacılığın ülkemiz sınırları içinde en kısa sürede, en yüksek enerji verimliliği 

ve en az olumsuz çevresel etki ile tamamlanmasına yönelik çözümler 

geliştirilmesi ve yeni güzergâhların oluşturulması. 

 

II.5 HĠZMET KALĠTESĠ ve REKABET 

 Lojistik sektörüne giriş kriterlerinin belirlenmesi, uygulanması ve denetlenmesi,  

 Geleceğe yönelik politika ve yatırımlarda sektör paydaşları ile birlikte şeffaflığın 

ve küresel politikalar ile uyumun sağlanarak verimsiz yatırımların önlenmesi, 

yatırımlar arası eşgüdümün sağlanması, yatırımlarda gecikmelerin önlenmesi, 

 Türkiye‟nin tüm bölgelerindeki lojistik altyapı kalitesinin bölge ihtiyaçları dikkate 

alınarak eşdeğer düzeye getirilmesi, 

 Lojistik hizmetlerini kullananların haklarının (gecikme hasar, kayıp vb.) korunması 

(sigorta, tazminat vb.), 

 Adil, şeffaf, hukuka dayalı, istikrarlı, etik ve serbest rekabet ortamının 

sağlanması, haksız rekabet ve kayıt dışılığın önlenmesi ve buna yönelik etkin 

denetimlerin gerçekleştirilmesi,  

 Sektörde ve sektör girdilerinde yabancı sermaye girişi, özelleştirme ve 

serbestleştirme yoluyla tam rekabet ve etkin denetimin bir plan dahilinde 

gerçekleştirilmesi, yabancı sermaye tekellerinin önlenmesi. 

 Lojistikte kümelenmenin ve lojistik merkez kurulumlarının desteklenmesi, lojistik 

merkezlerin kurulumuna yönelik nesnel ölçütlere dayalı bir öncelik sıralamasının 

oluşturulması, 
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 Tüm taşımacılık araçlarının modernizasyonunun sağlanması, 

 Tüm taşımacılık, depolama ve destek hizmetlerin eşgüdümüne dayanan lojistik 

hizmetlerin geliştirilmesi ve Türkiye‟nin uluslararası ölçekte bir lojistik hizmet 

bölgesi haline getirilmesi, 

 Etkin ve verimli lojistik ve taşımacılık sistemlerini geliştirerek Ülke, sektör ve 

şirketlerin rekabet gücünün artırılması,  

 Lojistik hizmetlerde çeşitliliğin ve uzmanlığın artırılması, hizmet kalite ve 

standartlarının oluşturulması ve iyileştirilmesi, 

 Sektörde güven ortamını artırmak üzere kurumsallaşma ve profesyonelleşmenin 

teşvik edilmesi, lojistik şirketlerin sertifikasyonunun (ISO, vd.) ve 

akreditasyonunun sağlanması, 

 Türkiye Lojistik Performans ve Maliyet İndeksinin lojistik faaliyet, bölge ve il 

bazında oluşturularak iyileştirme önlemlerinin alınması, 

 Birleşme, işbirliği, kümelenme ve yatırımlar yoluyla ölçek büyütmelerin 

desteklenmesi,  

 Türk lojistik şirketlerinin uluslararası pazarlara açılmasının teşvik edilmesi, 

 Lojistik ve taşımacılık şirketlerinin ceza vd. durumlarını gösterir güvenilir bir 

veritabanının oluşturulması ve paylaşıma açılması, 

 Sektörde yük konsolidasyonunu artırarak birim maliyetleri düşürmek üzere 

lojistikte dış kaynak kullanım (outsourcing) oranlarının artırılması, 

 Her taşıma türüne ilişkin tehlikeli madde sertifikasının ilgili kamu birimi veya 

yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilmesi. 

 

II.6 ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ve ÇEVRE 

 Lojistik uygulamaların olumsuz çevresel etkilerini azaltarak özellikle kentsel 

yaşam kalitesinin artırılması, çevre korumasında tüm lojistik faaliyetler için 

gerçekçi ve uygulanabilir önlemlerin kaynak ihtiyacı da göz önüne alınarak en 

uygun süre içinde hayata geçirilmesi,  
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 Petrol kaynaklarının azalması ve fiyatının artması ile çevresel etmenler nedeniyle 

taşımacılıkta petrole bağımlılığın (geleneksel yakıt kullanımının) azaltılması, 

maliyet odaklı enerji verimliliği düzeyinin artırılması, hareketlilik ve verimlilik 

ilkelerinin uzlaşımının sağlanması, 

 Ekolojik koşullara duyarlı, verimli enerji kullanımını sağlayan, güvenilir, trafik 

yoğunluğu oluşturmayan, düşük işletme maliyeti olan yeni ana yol 

güzergahlarının (yeşil ulaştırma koridorları) belirlenmesi,  

 Çevreye verilen olumsuz etkilerin adil ve şeffaf ölçütlere dayalı olarak bu 

olumsuzluğu yaratanlar tarafından karşılanmasına yönelik şekilde “Kirleten Öder” 

ilkesinin uygulanması, 

 Lojistik kaynaklı sera gazı emisyonu ve hava kirliliğinin azaltılması, sera gazı 

emisyonunu istenen düzeylerde tutmak için enerji vergilendirme, emisyon ticareti 

vd. sistemlerin kullanılması, 

 Lojistik kaynaklı katı atıkların (lastik, ambalaj atığı, hurda araç) azaltılması, 

 Gürültü emisyonlarının azaltılması, daha az gürültülü veya sessiz taşıt ve 

ekipmanların kullanılması, 

 Alt ve üstyapı inşaatlarında ve kullanımında çevreye verilen zararlardan (doğanın 

tahribatı, yapılaşma kirliliği ve sera gazları gibi) korunma tedbirlerinin alınmasına 

özen gösterilmesi, 

 Tersine, yeşil ve geri dönüşüm lojistiği (örneğin kullanılmış ürün parça ve 

malzemelerinin yeniden kullanımına yönelik lojistik) çalışmalarının desteklenmesi. 

 

II.7 EMNĠYET ve GÜVENLĠK 

 Tüm lojistik faaliyetlerde (taşıma, depolama vb.) can ve mal güvenliğinin en üst 

düzeyde sağlanması, 

 Taşıma güvenliğini artırmak üzere risk analizi ve izleme bazlı yaklaşımların 

uygulanması,  

 Risk analizleri yapılarak lojistik ve taşımacılık faaliyetleri açısından riskli bölgeler, 

altyapı ve tesislerin zamanında belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, 
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 Uluslararası düzenleme ve kurallara uyum çalışmalarının tamamlanması ve 

denetlenmesi. 

 

II.8 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM 

 Lojistik mesleğine (kara, hava, deniz, demir, depolama vb.) giriş kriterlerinin 

belirlenmesi, sürdürülmesi ve denetlenmesi, 

 Mesleki yeterlilik kurumu ile koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, 

 Kamu sektöründe lojistikle ilgili görevlere eleman alımlarında önceliğin lojistik 

bölüm/program mezunlarına verilmesi, 

 Lojistik faaliyetlerinin lojistik mesleğine sahip kişiler tarafından yapılmasının 

kademeli bir geçiş süresi içinde sağlanması, 

 Lojistik eğitiminin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, lojistik alanında nitelikli 

personel yetiştirilmesi, lojistik eğitiminin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması, 

ilgili öğretim kurumlarının bulundukları bölgenin gereksinmelerine uygun olarak 

ders planlarının düzenlenmesi, ders içeriklerinin gelişmelere paralel olarak 

güncellenmesi, 

 Sektörde meslek içi eğitimin teşvik edilmesi, 

 Lojistik eğitiminde eğitimcinin eğitimine önem verilmesi, 

 Üniversite ve sektör işbirliği ortamının sağlanması, 

 Lojistik eğitim kurumlarında eşgüdüm ve akreditasyon sağlanması, 

 Yüksek Öğretim Kurumu Doçentlik Bilim Dalları arasına Lojistik Dalının 

konulması, 

 DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor) sertifika uygulamasının hayata 

geçirilmesi, 

 Lojistik sektöründe tehlikeli madde operasyonlarına ilişkin sertifikanın tek başına 

yeterli olarak görülmemesi ve firmalarca kendi durumlarına göre ilave eğ itimlerin 

alınması, 
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 Tehlikeli madde lojistiği konusunda farkındalık eğitimleri ile genel olarak 

personelin bilgilendirilmesi, 

 Bir taşımacılık türüne yönelik eğitim için yetki veren otoritenin diğer taşımacılık 

türlerini de dikkate alarak hareket etmesi ve yetki karmaşasının engellenmesi, 

 Lojistik sektörüne yönelik tüm sertifika geçerliliklerinin izlenmesi ve denetlenmesi. 

 

II.9 BĠLĠM ve TEKNOLOJĠ 

 Sektöre yönelik araştırma, yayın, kongre, tez ve proje çalışmalarının 

desteklenmesi, 

 Lojistik sektörünün rekabet gücünü artıracak Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve 

Yenileşim (İnovasyon) çalışmaları ve araştırma merkezlerinin kurulmasının 

desteklenmesi, 

 AR-GE gereksinimlerini yerine getirmek üzere Lojistik ve Taşımacılık Enstitüsü 

kurulması, 

 Lojistik sektöründe ortak kullanılan ekipman ve parçaların tasarım ve üretimini 

artırmak için "Birlikte Tasarım (co-design)" fikrinin geliştirilmesi ve uygulamaya 

geçilmesi, 

 Bölgesel lojistik proje ve yatırım çalışmalarında Yerel Yönetimler, Kalkınma 

Ajansları, Üniversiteler ve Teknoparklardan yararlanma düzeyinin artırılması, 

 Lojistik sektörüne yönelik bilgi bankası oluşturulması, ulusal bazda veri toplama, 

değerlendirme ve raporlama çalışmalarının tek merkezde toplanması, 

 Sektörde e-devlet uygulamalarının artırılması, desteklenmesi ve kullanımının 

yaygınlaştırılması, 

 Üretim, ticaret ve lojistik şirketleri arası iletişim ve bilgi paylaşımının artırılarak 

kaynakların en etkin ve verimli bir şekilde kullanımın sağlanması (yük borsası, ağ 

yapıları (networking), dördüncü parti lojistik (4PL) yaklaşımı, vd.), 

 Lojistik ve taşımacılıkta idari prosedürleri azaltan, yük takip ve izlemeyi sağlayan, 

altyapıyı optimum şekilde kullanan, trafiğin etkin ve verimli bir şekilde yönetimini 
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sağlayan çağın bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılması, e-

iş (Internet, e-Ticaret, Portal, EDI vd.) veri değişim olanaklarının kullanım 

yüzdelerinin artırılması, 

 Farklı taşıma türlerini içeren elektronik rezervasyon, bilet satışı, ödeme, rota 

planlama, dokümantasyon, gerçek zamanlı hasar ve teslimat bilgisi vd. konulara 

yönelik iletişim ve bilgi teknolojilerine dayanan sistemlerin oluşturulması, 

 Lojistiğe yönelik bilgi ve iletişim teknolojisi standartlarının oluşturulması (yazılım, 

donanım, vb.), 

 Sektörde araç, yük, taşıma kabı ve doküman izlenebilirliğinin artırılması,  

 Lojistik merkezler arası planlama, eşgüdüm ve izlenebilirlik amaçlı iletişim ve bilgi 

yapılarının oluşturulması, 

 Akıllı taşıt, akıllı ulaştırma sistemleri, insansız taşıt, güneş gözesi/hücresi, temiz 

ve yenilenebilir enerji kullanan taşıt teknolojileri (temiz taşıt /clean vehicle, 

elektrikli ve hibrit taşıtlar), hafif araç, aerodinamik yapı, araç verimliliği, yeni motor 

türleri, petrole alternatif yakıtlar (üre esaslı gübre, selülozik etanol, su ve 

hidrojen), temiz enerji, taşımacılıkta maliyet etkin enerji verimliliği, trafik 

yönetiminde yeni teknolojiler bazındaki çalışmaların desteklenmesi,  

 Lojistik ve taşımacılık AR-GE çalışmalarını desteklemek üzere özel bir fon 

oluşturulması, ülke katma değerini artıran, çevresel olumsuzlukları azaltan, 

emniyet ve güvenliği artıran projelere öncelik verilmesi. 

 

II.10 YATIRIM FĠNANSMANI 

 Tüm lojistik sistemden kamu otoriteleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından 

sağlanan gelirler ve vergilerin bir fonda toplanarak, ihtiyaç ve öncelik analizi 

çerçevesinde bir plan ve oran dahilinde lojistik yatırımlarında kullanılması, 

 Finansal açıdan yapılabilir(feasible) olmayan ama uzun vadeli stratejik yararı 

yüksek olan yatırımlara devlet desteği sağlanması, 

 Lojistik yatırım projelerinin Kamu-Özel Sektör İşbirliği (Public Private Partnership-

PPP) ile gerçekleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, 
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 Özel sektörün, finansman ihtiyacına katkısının sağlanmasına yönelik olarak “Yap-

İşlet-Devret (YİD)” vb çözümlere ağırlık verilmesi, garanti sınırlarının tarafların 

çıkarlarını eşit oranda karşılayacak şekilde belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin 

yapılması, 

 Özel sektör tarafından gerçekleştirilebilecek iş alanlarının belirlenmesi ve 

desteklenmesi, 

 Proje ve yatırımlarda uluslararası fonlardan etkin bir biçimde yararlanılması 

 Projelerin seçiminde etkin, verimli ve şeffaf bir yöntem izlenmesi, 

 Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Eximbank Uluslararası Nakliye Pazarlama Kredisi 

gibi sektöre yönelik olanakların daha iyi anlatılması ve özendirilmesi. 

 Lojistik altyapı giderlerinin adil ve şeffaf ölçütlere dayalı olarak kullanıcılar 

tarafından kullanım oranlarına göre karşılanmasına dayalı şekilde “Kullanan 

Öder” ilkesinin uygulanması,  

 Hava kirliliği, iklim değişimi, gürültü, kazalar ve sıkışıklık gibi dışsal lojistik 

maliyetlerin altyapı kullanım ücretleri yoluyla içselleştirilmesi (karşılanması). 

 Lojistik altyapıların ulusal çıkarlar gözetilerek özelleştirilmesi yoluyla finansman 

kaynağı yaratılması, 

 

II.11 KATILIM, UZLAġIM ve DEĞĠġĠM    

 Lojistik sektöründe sürdürebilirliği sağlayacak şekilde stratejik kararlarda sektörün 

tüm paydaşlarının katılım ve uzlaşımının sağlanması, 

 Öncelikli konularda ilgili akademik, özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum 

kuruluşlarının periyodik olarak ve gerektiğinde çalıştaylar yoluyla bir araya 

getirilerek sosyal diyaloğun oluşturulması,  

 Türkiye lojistik sektörünü etkileyecek gelişmelerin yakından izlenmesi ve lojistik 

açıdan gerekli önlemlerin zamanında alınması, 

 Lojistik ve taşımacılığa yönelik hazırlanan strateji ve planların değişen koşullara 

ve periyodik olarak yapılan gereksinim analizlerine göre güncellenmesi. 
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II.12 PAZARLAMA 

 Ülkemizin lojistik olanaklarından yararlanabilecek ülke ve sektörler bazında 

yapılacak tanıtım çalışmalarının ve toplu iş gezilerinin desteklenmesi, 

 Uygun ülke ve kurumlarla tanıtım işbirliklerinin geliştirilmesi, 

 Türk lojistik sektörünün uluslararası alanda markalaşma çalışmalarının 

desteklenmesi, 

 Uluslararası lojistik ve taşımacılık fuarlarına katılımın kolaylaştırılması ve 

desteklenmesi, 

 Ülkemizde sektörel fuarların bölgesel olarak yaygınlaştırılarak, verilen hizmetlerin 

ulusal ve uluslararası hizmet alıcılarına tanıtılması. 
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III. TÜRKĠYE’NĠN ULAġTIRMA KORĠDORLARI ve ULUSLARARASI 

ENTEGRASYON  

Türkiye, uyguladığı ekonomi ve ticaret 

politikası çerçevesinde mevcut ve planlanan 

uluslararası ekonomi/taşımacılık koridorlarını 

gözeterek kendi ekonomi/taşımacılık 

koridorlarını da geliştirmelidir. Bu çerçevede 

TLMP hazırlanmasında aşağıdaki ilkelerin 

gözetilmelidir.   

 Türkiye‟nin dış ticareti, iç tüketimi ve 

transit ticareti kapsamında öncelikli 

hedef pazarlar/sektörler/ürünler 

bileşenleri doğrultusunda yurt 

içi(kuzey-güney, doğu-batı koridoru) ve 

uluslararası koridor (Ortadoğu-Körfez, 

Afrika, Orta Asya-Kafkaslar, Gelişen 

Asya, Uzak Pazarlar; Amerika- Uzak 

Doğu) ihtiyaçlarının tespit edilmesi,   

 Koridorlar üzerinde yer alan ülkeler ile 

ikili ve çok taraflı anlaşmaların yapılması, 

 Koridorlar üzerinde yer alan ülkeler ile mevzuat düzenleme, altyapı, hizmet ve iş 

standartları, gümrük ve sınır işlemleri konularında uyumun sağlanması, 

 Koridorlar üzerinde yer alan ülkelerin lojistik altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi,       

planlanması, yatırımların desteklenmesi ve finanse edilmesi, 

 Koridorlar üzerinde yer alan lojistik hizmetler için ortak bilgi ve iletişim teknolojileri 

(ICT) altyapısı kurulması, 

 Koridorlar üzerinde faaliyet gösterecek lojistik hizmet sağlayıcı Türk özel sektör 

şirketlerinin teşvik edilmesi, 

 Koridorların kombine taşımacılık ve sürdürebilir lojistik ilkeleri kapsamında 

geliştirilmesi. 
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IV. TAġIMACILIK TÜRLERĠ 

Türkiye Lojistik Master Planı için hazırlanan Strateji Belgesi‟nin dördüncü bölümünde 

taşımacılık türleri ile ilgili stratejik hedeflere yer verilmektedir. Lojistik sektörü ile ulaştırma-

taşımacılık sektörleri iç içe geçmiş iki faaliyet alanı olarak karşılıklı birbirlerine bağımlıdırlar. 

Bu çerçevede lojistik Master planı için karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve kombine 

taşımacılıktan oluşan taşımacılık türlerine ilişkin temel hedeflere strateji belgesinde ayrıntılı 

olarak yer verilmektedir.  

Lojistik sektörünün stratejik planlaması ile birlikte Türkiye‟nin yerli ve yabancı yatırımcılar 

açısından bir cazibe merkezine dönüşmesinde taşımacılık hayati bir öneme sahip olacaktır. 

Bu bağlamda taşıma türleri arasında dengenin gözetilmesi ve buna uygun taşıma 

politikalarının oluşturulması ile ilgili yatırım kararlarının alınması Türkiye‟nin ekonomik 

gelişmesini hızlandıracak ve ayrıca sadece bölgesel bir güç değil dünya çapında bir güç 

haline dönüşmesini katkı sağlayacaktır.  

Bu çerçevede taşımacılık türleri; kombine taşımacılık kullanımına elverişli altyapıya sahip, en 

uygun taşıma maliyetlerini sunan, en kısa sürede ve emniyetli lojistik operasyonlarının 

yapılabildiği, bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılarak kamu bürokrasisinin 

(gümrük, maliye vb.) en aza indirgendiği, sadeleştirilmiş mevzuata sahip ve kullanıcı odaklı 

bir yapıya kavuşturulmalıdır.  

 

IV.1 KARAYOLU TAġIMACILIĞI  

Dünya‟da kıtaları, ülkeleri ve kentleri en ekonomik, hızlı ve kesintisiz biçimde birbirine 

bağlama çalışmalarında karayolu yatırımlarının önemi büyüktür.  Türkiye‟nin AB, Kafkasya ve 

Orta Doğu ticaretinde karayolu taşımacılığı ön plandadır. Dünya‟da artan taşıma talebi ve 

taşıt sayısına paralel olarak karayolu taşımacılık faaliyetlerinin küresel boyutta planlanması 

ve küresel ulaştırma koridorları ile entegrasyonu gerekmektedir. Ülkemizin karayolu altyapısı 

diğer taşımacılık türlerine göre daha fazla gelişmiştir.  Türkiye‟nin köy yolları hariç 63.000 km 

karayollarında  01 ile başlayıp 053 kod numarası ile  biten 13 adet otoyolu, 080 ile başlayıp 

982 ile biten 17 adet uluslararası yolları, 010 ile başlayıp 965 ile biten  48 adet  devlet yolu 

vardır. Köy yolları dahil edildiğinde Türkiye karayolları ağının uzunluğu 430.000 km kadardır. 
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Türkiye‟de karayolu taşımacılığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanunla ilgili 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Mesleki Yeterlilik Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Söz 

konusu Kanun ve Yönetmelikle, taşıma işleri ile ilgilenen tüm gerçek ve tüzel kişiliklerin yetki 

belgesi almaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu yetki belgeleri yolcu ve eşya taşımacılığı ile 

terminal işletmeciliğine, komisyonculuktan acenteliğe kadar çeşitlendirilmişlerdir.  

Gerek yolcu, gerekse eşya taşımalarında salt kendi personeli veya kendi üretimi malı 

taşımak için araç sahibi olanlar da Yönetmelik gereği yetki belgesi almak zorundadırlar.  

Dâhili taşımacılık konusu, uygulamalara ve Yönetmelikte yer alan hususlara göre Yurtiçi ve İl 

içi olarak değerlendirilmektedir.  

Türkiye‟de, Posta Hizmetleri 1950 yılından beri yürürlükte olan 5584 sayılı Posta Kanunu 

hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Mektup ve Haberleşme 

niteliğinde kartların taşınması PTT tekelindedir. İl içi taşımalarda ise yukarda belirtilen yetki 

belgeli işletmeler tarafından yapılan taşımalar yanında, P türü yetki belgeli işletmelerce 

azami 5 kg ağırlığa kadar dosya ve küçük paketler gerek moto kurye faaliyeti olarak hızlı 

taşımacılık, gerekse yurtiçi ve il içi dağıtım olarak yerine getirilmektedir.  
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Yurtiçi taşımacılık faaliyetleri komple araç veya nakliyat ambarları ile lojistik ve kargo 

işletmelerince parsiyel olarak muhtelif müşterilerin kargolarının konsolide edilerek taşınması 

şeklinde yapılmaktadır. Ayrıca il içi taşımacılıkta,  K1 türü yetki belgesi alınmak suretiyle 

büyük kentlerde sıkça karşılaşılan büyük çoğunluğu gerçek kişi işletmeleri olan küçük 

işletmelerce de taşıma faaliyetinde bulunulmaktadır. M türü yetki belgesi ile çalışan kargo 

işletmeleri ise; çok yaygın şube ağına sahip tek parçada 100 kg ağırlığa kadar kargoları 

kapıdan kapıya taşımasını üstlenen, belirli noktalarda transfer merkezleri bulunan il içlerinde 

küçük tonajlı genellikle panelvan türü araçlar, uzun yol taşımacılığında ise büyük tonajlı 

araçları kullanan işletmelerdir. PTT de sözü geçen Kanun uyarınca yetki belgesi alarak PTT 

Kargoyu faaliyete geçirmiştir. 

Türkiye‟de yurtiçi yük ve yolcu taşımacılığının büyük bir kısmı karayollarında yapılmaktadır. 

Gerek iç ve dış ticaret, gerekse transit ticaretteki gelişim ve projeksiyonlar, ülkemizde 

karayollarının kapasite ve kalite açısından daha da geliştirilmesini gerektirmektedir. Diğer 

taraftan trafik kazaları çok önemli bir toplumsal sorun olmaya devam etmektedir. Ayrıca 

taşımacılık AB‟deki tüm COx emisyonlarının yaklaşık %20‟sinden, karayolu taşımacılığı ise 

bunun üçte birinden sorumludur. Karayolu yatırımlarında YİD modeli ağırlık kazanmakta, 

paralı köprü ve otoyolların özelleştirilerek finansman kaynağı yaratılması öngörülmektedir. 

Karayollarında yol bakım-onarım çalışmaları trafiğin akışını engellemekte, sıkışma riskini 

yükseltmekte, yol emniyetini azaltmakta, COx emisyonu ile ulaşım süresi ve maliyetini 

artırmaktadır. 

Türkiye‟nin üç kıtanın birleşim kavşağında olan bir ülke olarak, kendisini bir "lojistik üssü" 

olarak konumlandıracak, yurt içi ve yurt dışı lojistik ve taşımacılık faaliyetlerini daha rekabetçi 

bir noktaya taşıyabilecek, lojistik hizmetlerde kalite ve çeşitliliği artıracak ve Dünya Bankası 

Lojistik Performans İndeks (LPI) değerini yükseltecek bir karayolu taşımacılık sistemine sahip 

olması gerekmektedir. Bu çerçevede karayolu taşımacılığının stratejik hedefi; ulusal ve 

uluslararası alanda; ekonomik, ticari, sosyal, teknolojik, hukuki ve politik gelişmeleri dikkate 

alarak; kullanıcı talebini karşılayan, güvenli, konforlu, enerji verimliliği ve çevreye duyarlı, 

diğer taşımacılık sistemleri ile entegre, çağdaş karayolu taşımacılık altyapı ağını kurmak, 

yönetmek ve işletimini sağlamak olmalıdır. 

Yukarıda ifade edilen stratejik hedef çerçevesinde konu bazında önerilen stratejiler aşağıda 

belirtilmiştir: 
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IV.1.1 ULUSLARARASI KARAYOLU TAġIMACILIĞI 

 Uluslararası karayolu taşıma politikalarının oluşturulması (araç sayısı ve 

güzergâhların planlanması vd), 

 Akdeniz ve Karadeniz‟e kıyısı olan ülkeler ile kesintisiz kıyı otoyol bağlantılarının 

tesis edilmesi, 

 Uluslararası ticaretin arttırılması için Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri ile kesintisiz 

ulaşım koridorlarının oluşturulması, limanlarımızdan bölgemizdeki ülkelere transit 

taşımacılığın geliştirilmesi, 

 Haksız rekabet oluşturan belgesiz taşımacılık ve organizatörlük faaliyetlerinin 

denetlenmesi ve en aza indirilmesi,  

 Karayolları yatırımlarına karar verme sürecinde AB ülkelerinde de uygulanan 

“kapasite, güvenlik ve maliyet yaklaşımı” nın kullanılması, 

 Uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan kota, sürücü vizesi, geçiş ücretleri, sınır 

geçişleri gibi hususlardaki sorunları çözmek için yapılan çalışmaların sürdürülmesi, 

karayolu taşımacılığında serbestleşmenin sağlandığı, kota ve diğer miktar 

kısıtlamalarının mütekabiliyet çerçevesinde ortadan kaldırıldığı uluslararası bir 

taşımacılık pazarının oluşturulması, 

 Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık 

Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya (ATP) katılım yoluyla 

taraf olunması ve uyum sağlanması, 

 ADR ve ilgili Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun olarak hazırlanan karayolları 

üzerinden taşınacak tehlikeli eşyaların taşınması, kontrolü, izlenmesi ve 

yönetimine ilişkin ulusal mevzuatın kademeli olarak uygulamaya konulması, 

tehlikeli maddelerin çevreye zarar vermeden, can ve mal güvenliğini tehlikeye 

düşürmeden karayoluyla taşınmasının belirli bir düzen ve kurallara bağlanması, 

 Trafik Güvenliğine yönelik Viyana Konvansiyonu kurallarının TLMP kapsamında 

sektör taraflarınca ülke menfaatleri doğrultusunda değerlendirilerek gerekli 

önlemlerin alınması 

 Ortak transit rejiminin etkin bir şekilde uygulanması 

 Sınır kapılarında otomatik tanımalı(çipli) geçişin (kırmızı hat, vd.) uygulanması 
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 Uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan anlık sorunların hızlı çözüme kavuşturulması 

için “Çağrı Merkezi” uygulamalarının etkinliğinin artırılması, 

 Lojistik sektörü temel ilkelerine dayalı belirli ölçütler oluşturularak lojistik ve 

taşımacılık şirketlerine Motorlu Taşıtlar Vergisi muafiyetlerinin sağlanması,   

 Vergi indirimli akaryakıt alımıyla ilgili olarak tüm gümrük kapılarında standart tarife 

ve kalitede hizmetin verilmesi, 

 Türk menşeli yük taşıtlarının yurtiçine girerken yurtdışından akaryakıt alım 

miktarlarının, taşıt üreticisinin orijinal standart depo büyüklüğü ile sınırlandırılması,  

 KDV iade işlemleriyle ilgili olarak farklı kamu kurumları arası işlemlerin ortak veri 

paylaşımı yoluyla hızlandırılması ve basitleştirilmesi, 

 Taban fiyat uygulamasının başlatılması ve denetlenmesi, taban fiyatların yakıt 

fiyatı ayarlama faktörüne (BAF) bağlanması, 

 Bazı bölge taşımacılarının ucuz akaryakıt avantajından kaynaklanan haksız 

rekabetin kontrol altına alınması, 

 Aynı plaka ve yetki belgesiyle hem yurtiçinde hem de yurtdışında araç (aynı marka 

ve özelliklerdeki başka bir araca aynı plaka takılması) çalıştırmanın önlenmesi, 

kontrollerde plaka girildiğinde ikinci aracın yurtdışında olduğunun belirlenmesi.   

 

IV.1.2 YURTĠÇĠ KARAYOLU TAġIMACILIĞI 

 Karayolu taşımacılık piyasasını ölçen, imkân ve kabiliyetlerini, risklerini, fırsatlarını 

ve gelişmesini dikkate alan, dinamik/sürdürülebilir karayolu taşımacılık politikalarını 

oluşturabilen, teknik ve idari kapasite bakımından yeterli ve güçlü, piyasayı 

yöneten, yönlendiren ve denetleyen, karayolu taşımacılık hizmetinin kalite ve 

standartlarını insan odaklı olarak sürekli yükseltmeyi esas alan, güvenilir, şeffaf, 

tutarlı, istikrarlı, etkin bir kamu otoritesi oluşturulması, 

 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, 
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 Tam erişim kontrollü otoyolların yanı sıra yarı erişim kontrollü ekspres yollar ile 

önemli sanayi, turizm ve tarım bölgelerinin birbirleriyle bağlanması, 

 Tüm liman ve Organize Sanayi Bölgeleri‟nin(OSB) bölünmüş yollarla 

bağlantılarının kurulması, 

 Türkiye‟nin transit bir ülke konumunda olması ve artan trafik talebine bağlı olarak 

otoyol ve bölünmüş yol oranının ve kapasitelerinin gereksinmeler doğrultusunda 

artırılması, paralı otoyolların YİD modeline göre yapılması ile yeni yatırımlarda özel 

sektörün katılımının sağlanması, 

 Karayollarının kalite (fiziki ve geometrik standartlarının) düzeyinin artırılması, 

 Karayolları işletme standartlarının yükseltilmesi, 

 Kamu özel sektör işbirliği çerçevesinde devlet yollarının fiziki ve geometrik 

standartlarının iyileştirilmesi projelerine yönelik kamu katkı paylı değişik finansman 

modellerinin hayata geçirilmesi, paralı köprü ve otoyolların özelleştirilerek 

finansman kaynağı yaratılması, 

 Uluslararası karayolu koridorları ile birlikte tüm il merkezlerinin karayolu ulaşımının 

Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı bölünmüş yollar ile sağlanması, 

 Mevcut karayolu ağımızın kent geçişlerinin olduğu yerlerde yapılacak yarı erişim 

kontrollü çevre yolları ve farklı seviyeli kavşak uygulamaları ile yerel ve transit 

trafiğin ayrımının gerçekleştirilmesi ve kesintisiz bir trafik akımının sağlanması,  

 Karadeniz Bölgesi‟nin Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi‟ne yüksek standartlı 

karayolları ile bağlanması için kuzey-güney karayolu koridorlarının iyileştirilmesi, 

 Yol, köprü, tünel ve viyadük yapılarının trafiğe güvenli geçit verebilmesi için 

zamanında bakım onarımının yapılması, buna yönelik bütçe-zaman denklemini 

içine alan optimum seçenekler sunan Yönetim Sistemlerinin hayata geçirilmesi.  

Bakım-onarımların uygun zaman dilimlerinde yapılması, sıkışmayı önleyecek 

şekilde ulusal düzeyde koordinasyonun sağlanması, bu çalışmalar sırasında 

trafiğin düzgün ve güvenli akışını sağlayacak işaretlemelerin yapılması, 

 Karayolu bakım/onarım şantiyelerinin, proje gerçekleşme durumlarının gerçek 

zamanlı (on-line) izlenmesi ile kontrol ve denetimleri gerçekleştirmek üzere uydu 

destekli erişim ve izleme altyapısının kurulması,  
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 Trafik sıkışıklıklarını önlemek amacıyla gidilen şeride/yola/bölgeye ve zaman 

dilimine göre geçiş ücretlerinin çeşitlendirilmesi (congestion pricing) 

 Motorlu Taşımacılık Kooperatiflerinin yurtiçi taşımacılıktaki konumunun 

belirlenmesi, şirketleşmelerinin, kurumsallaşmalarının ve şeffaf yönetimlerinin 

sağlanması,   

 Bazı bölgelerdeki tekelci yapılanmaların önlenmesi, serbest piyasa ekonomisi 

koşullarının sağlanması  

 Taban fiyat uygulamasının başlatılması ve denetlenmesi, taban fiyatların yakıt 

fiyatı ayarlama faktörüne (BAF) bağlanması, 

 Taşıt tonaj kontrolünün gerçekleştirilmesi, kritik noktaların tespit edilmesi ve 

sabit/seyyar kantarların arttırılması. Böylelikle karayolu yıpranmalarının ön lenmesi, 

can ve mal güvenliğinin sağlanması, 

 Haksız rekabet oluşturan belgesiz taşımacılık faaliyetlerinin denetlenmesi, 

 Bazı bölge taşımacılarının akaryakıt avantajından kaynaklanan haksız rekabetin 

kontrol altına alınması, 

 Yolcu taşıma araçlarında kontrolsüz yapılan yük taşımacılığının denetlenmesi ve 

caydırıcı cezaların uygulanması, 

 Kargo işletmeleri aktarma tesislerinin kentsel lojistik merkezleri içinde, şubelerinin 

ise kent içinde lojistik açıdan uygun noktalarda bulunmasının sağlanması,  

 Trafik sıkışıklığı gerekçesi ile taşıtlara konulan yürüme yasaklarının kentsel lojistik 

ilkeleri doğrultusunda yolcu hareketliliğine olumsuz yönde etkilemeden en aza 

indirilmesi yoluyla yük hareketliliğinin artırılması, 

 Yakıtta (petrol ürünleri, elektrik vd) vergi indiriminin belirli ölçütlere (çevre, kombine 

taşımacılık, lojistik merkezlerde yer alma vd) dayalı olarak gerçekleştirilmesi, 

 1950 yılından beri yürürlükte olan ve günümüz şartlarına göre işlevini yitiren Posta 

Yasasının, AB normlarına göre gerek Kamu gerekse Özel sektör katkıları ile bir an 

önce yenilenmesi, posta tekeli kaldırılarak ve posta sektörü serbestleştirilerek tam 

rekabete geçilmesi.  
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IV.1.3 EMNĠYET ve GÜVENLĠK 

 Trafik kazalarını en aza indirmek için teknoloji, eğitim, kurallar, denetim (havadan 

izleme, elektronik, radar, vd.), yol ve araç bakım-onarımlarına önem verilmesi, 

 Trafik ve Taşıt Güvenliği kapsamında koruyucu önlemler alınması ve sorumluluk 

bilincinin geliştirilmesi konularında toplumun farklı kesimlerinde farklı yöntemlerle 

(sürücü, öğretmen, öğrenci, öğrenci velisi, vd.) farkındalık yaratılması 

çalışmalarının(seminer, konferans, broşür vb) desteklenmesi, 

 Taşıtlarda hız sınırlayıcı sistemlerin uygulanması 

 Taşıtlarda kullanılana malzemelerin çoğunun petrol ürünü olması nedeniyle 

taşıtlarda otomatik yangın söndürme sistemleri kullanılması 

 Karayollarımızda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 

azaltılması yönündeki sektörel düzenlemelerin AB ile uyumlu seviyelere getirilmesi 
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 Trafik yoğunluğuna ve yolun fiziki durumuna göre en fazla kaza olan noktalardan 

başlayarak yol kusurundan kaynaklanan kazaların en aza indirilmesi, 

 Trafik kazalarında “taşıt x km” başına düşen ölümlerin azaltılmasına yönelik 

karayolu altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi,  

 Kaza kara noktalarının ortadan kaldırılması ve kaza potansiyeli yüksek yerlerin 

oluşmaması için gerekli çalışmaların sürdürülmesi,  

 Sürücü kusurundan kaynaklanan kazaların en aza indirilmesi, psikoteknik 

muayenelerin amacına uygun şekilde yapılmasının sağlanması,  

 Sürücülerin yasal çalışma sürelerine uyumunun denetlenmesi, 

 Karayollarında yol kullanıcısının kazaya sebep olma riskini en aza indiren hata 

affeden yolların (yol kenarı önlemleri) karayolu standart ve projelendirmesinde yer 

alması, 

 Araç kusurundan kaynaklanan kazaların en aza indirilmesi, araç muayene 

istasyonlarının etkinliğinin denetlenmesi, 

 Dinamik kullanımlı hız, trafik yoğunluğu, meteoroloji, vd. bilgileri veren yol 

ekranlarının artırılması, 

 Karayolu kullanıcılarına acil kurtarma, tıbbi yardım ve güvenlik hizmetlerinin 

zamanında yapılabilmesi için Ana Trafik Yönetim Sistemi Merkezine (ATYSM) 

bağlanmış Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının bu yönde geliştirilmesi ve bu 

konuda sürücülerin bilgilendirilmesi,  

 Sigorta Firmaları, KGM, EGM, Jandarma ve TÜİK ile bağlantılı, kaza 

soruşturmaları ve araştırmalarını yürüten, özerk yapıya sahip ulaşım güvenlik 

birimi kurulması, 

 BSK‟lı yollarda termoplastik yatay işaretlemeye ağırlık verilmesi, bölünmüş yollarda 

otokorkuluk ihtiyacının karşılanması, güvenli yol tasarımı ve etkin işaretleme 

yaparak trafik güvenliğinin artırılması, otokorkuluklarda malzemelerin riski 

azaltacak yapıda olması,  

 Karlı, buzlu, sisli ve kaygan yollarda metalik veya ışıklı cam kapaklı uyarı 

işaretlerinin gömülü hale getirilmesi, 



 56 

 Taşımacılıkta mümkün olduğunca malların akışını engellemeden güvenliğin 

sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması, 

 Sürücülerin sürüş ve dinlenme süreleri ile otoyolu mevcut ve potansiyel taşıt 

trafiğine uygun aralıklarda ve uygun kapasite ve niteliklerde park ve dinlenme 

alanları oluşturulması, 

 Tehlikeli madde taşımacılığı denetleme birimlerinin oluşturularak faaliyete 

başlamaları, böylece denetim boşluğunu fırsat bilerek yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen firmaların yarattıkları haksız rekabetin önlenmesi ve denetimlerin evrak 

kontrolü ile sınırlı olmaması,    

 Türkiye karayolu risk haritasının çıkartılması (Tehlikeli madde taşımacılığını 

kapsayacak şekilde) ve gerekli önlemlerin (Ör: Tehlikeli madde taşıma 

güzergâhları) alınması,  

 Kimyasal madde toplanma noktalarında ayrıştırma (segregation) kurallarının tam 

uygulanması, tehlikeli maddelerin trafikten uzaklaştırılması sağlanırken de daha 

büyük risk noktaları oluşturulmaması, 

 Yasal düzenlemeler ve trafik uyarı levhalarında Yanıcı ve Kimyasal madde yerine 

tehlikeli madde terimini kullanarak bilincin artmasının sağlanması, 

 DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor) uzmanı çalıştırma sisteminin acil olarak 

hayata geçirilmesinin sağlanması,  

 

IV.1.4 HĠZMET KALĠTESĠ ve REKABET 

 4925 sayılı Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde uygulamaların sıkı bir şekilde 

denetlenmesi ve kayıt dışının önüne geçilmesi,  

 Karayolu taşımacılık piyasasındaki mevcut atıl kapasiteyi azaltmak ve çevre 

kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlamak üzere ekonomik ve teknik ömrünü 

doldurmuş araçların trafikten çekilerek hurdaya ayrılması, 

 Yük taşımalarında kaliteyi arttırmak için, ton-km maliyetlerini dikkate alarak 

belirlenecek asgari taşıma fiyatlarının altında taşıma yapılmasının önlenmesi,  
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 Modern Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının sayısı ve etkinliğinin artırılması; tüm 

illerin giriş ve çıkış noktalarında Yol Kenarı Denetim İstasyonu kurulması ve 

denetimin tüm karayolu ağını kapsar hale getirilmesi,  

 Dünyadaki gelişmelere paralel olarak karayolu yol kenarı işletmeciliğinin (yol boyu 

servis, dinlenme veya konaklama tesisleri vb.) özel veya özel sektör-kamu 

işbirliğince yapılmasına önem verilmesi, 

 Yolların ekonomik ve güvenli kullanımı için araçların yük/güç dengesinin AB 

standartlarına uygun hale getirilmesi, 

 Kaza raporu düzenlemelerinde sürücü ve yol kusurlarının adil bir şekilde 

belirlenmesi, 

 Karayolu hizmetleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 

kuruluşları tarafından toplanan tüm vergi, otoyol ve köprü ücretleri ve harç vd. 

ödemelerin karayolu altyapı ve hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılmasının 

sağlanması. 

 

IV.1.5 ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM 

 Karayolu taşımacılık sektöründe istihdam edilecek/çalıştırılacak sürücülerin eğitimi, 

nitelikleri, aranacak şartlar, sosyal güvenlik durumları, çalışma koşulları ve benzeri 

hususlar ile AETR Konvansiyonuna ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun 

denetlenmesi, Karayolu İş Yasa ve Yönetmeliklerinin oluşturulması, 

 Karayolu taşımacılığında meslek standartlarının (görev tanımları, görevli nitelikleri, 

vd.) oluşturulması, 

 Sektörün çalışanlarının iş kalitesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi-işveren 

ilişkilerinde sosyal diyalog sürecinin oluşturulması, 

 Mesleki yeterliliğe sahip bilinçli ve eğitimli ticari araç sürücülerinin oluşturulması 

için ilgili mevzuat, görev yapılan bölge yol, dil, kültür, gelenek ve trafik kuralları, 

ilkyardım, acil durum, ileri ve güvenli sürüş teknikleri, kullanılan taşıt, trafik kazaları 

vd. konularda, sektörün ve sürücülerin bu konuda ilgi ve desteğinin sağlanması, 
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 Sektörde profesyonel ve etik değerlere sahip çalışanlar (sürücü ve diğer çalışanlar)  

oluşturulması için güvenilir bir veri tabanı oluşturulması ve ortak bilgi paylaşımına 

açılması, 

 Meslek Yüksek Okullarında ağır vasıta/yük taşımacılığı ve Çekici/Kamyon 

sürücülüğü ile ilgili bölümlerin açılmasının desteklenmesi, 

 Kamu (İŞKUR vd) ve özel sektör eğitim merkezleri'nde mevcut olan eğitim 

içeriklerinin gözden geçirilmesi, sektördeki çalışanların ya da sektöre girmek 

isteyenlerin bu eğitimlere yönlendirilmesi, 

 Lojistik önlisans ve Lisans programlarından mezun kişilerin doğrudan ÜDY ve ODY 

belgelendirilmesiyle ilgili çalışmaların güncellenmesi/kolaylaştırılması,  

 ÜDY, ODY, SRC belge kontrollerinin yapılması ve öneminin anlatılması, 

 Mesleki yeterlilik kurumu tarafından belirlenen meslek kollarına uygun olarak 

lojistik sektöründe çalışan personelin sertifikasyon çalışmalarının desteklenmesi. 

 

IV.1.6 ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME ve ĠNOVASYON 

 Karayollarımızın geliştirilmesinde büyüyen ekonomi ile artan güzergâh taleplerine 

uygun yeni güzergâh araştırmalarının yapılması, 

 Karayolu yapımında kullanılan malzemeler, karayolu yapım teknikleri, trafik 

güvenliği ile karayolu bakımı üzerine araştırmalar yapılması, karayollarında petrol 

türevi bitüm kullanımının küresel olarak azalması ve tükenmesi nedeniyle özellikle 

trafik levhaları ve yol aydınlatmalarında güneş enerjili yollara yönelinmesi, 

 Daha düşük enerjiyle üretilen çevre dostu bitümlü karışımlar üzerine araştırma 

yapılarak, kazılan asfalt karışımların tamamının geri kazanılması konusunda 

sürdürülen çalışmaların geliştirilmesi, 

 Daha uzun ömürlü sathi kaplama ve BSK kaplama üzerine uygulanabilen şerit 

çizgi malzemeleri ile reflektör özelliğini uzun süre koruyan malzemeler hakkında 

araştırmalar yapılması, 

 Karayolu sanat yapılarıyla ilgili (özellikle tüneller ve geniş açıklıklı köprüler) yapım 

yöntemlerinin iyileştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi 
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 Her türlü doğal afetlere karşı karayolu sanat yapılarının güvenli hale getirmek için 

projeler geliştirilmesi ve uygulanması, 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak otomatik taşıt kayıt ve 

kontrol sistemleri, telematik (telecommunications and informatics) uygulamaları ile 

gerçek zamanlı karayolu yönetim sistemlerinin geliştirilmesi konularında 

araştırmalarda bulunulması (örneğin: kaza anında hava yastıklarına konulacak 

sensörlerden alınan sinyalleri ilgili kurumlara iletme) ve geliştirilmesi, 

 Trafik kazalarının araştırılması ve önlenmesi amacıyla karayolu taşıtlarına kara 

kutu yerleştirilmesine yönelik AR-GE çalışmalarının yapılması, 

 Trafik psikolojisi, trafikte ilk yardım, sürücü eğitimi, güvenli sürüş tekniklerinin 

geliştirilmesi, sürücü kursları, psikoteknik ve mesleki eğitim üzerine araştırma 

yapılması, 

 Trafik planlama, karayolu tasarımı, trafik güvenliği analizi, trafik hacmi, trafik 

istatistikleri, trafik yönetimi, karayolu ekipmanı ve toplu taşıma konularında 

araştırmalar yapılması. 

 

IV.1.7 BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 

 Ülke çapında yük ve yolcu trafik verilerinin toplanıp değerlendirildiği, trafiğe dair 

bilgilere hızlı erişim için; karayolu ağı ve taşımacılığın diğer türlerine ait en üst 

seviyede trafik kontrol merkezleri oluşturulması ve bu kontrol merkezlerinin irtibatlı 

olacağı ülke çapında Ana Trafik Yönetim Sistemi Merkezi (ATYSM) kurulması, 

 Yolların kapasitesinden en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yararlanmak, ulaşım 

süresini ve sera gazı emisyonlarını azaltmak ve güvenliği artırmak üzere entegre 

veri toplama sensörleri, elektronik okuyucu, elektronik radar, kontrol araçları, GPS 

ve kablosuz teknoloji uygulamaları ile karayolu ağı, denetim istasyonları ve araçlar 

arasında geliştirilecek sistemin gerçek zamanlı yönetim ilkesine dayanan akıllı 

yollar, istasyonlar ve taşıtlar(ID Sistemi) tesis edilmesi, 

 Taşımacılık faaliyetlerinde irsaliye düzenleme yerine barkod düzenlenmesine 

geçilerek mal hareketinin ve yurtiçi izlenebilirliğinin sağlanması ve bunun için 

gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,  

http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunication
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
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 Yük taşıma talebinin ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişimini hesaplayacak 

bilgisayar destekli talep tahmin sistemlerinin kullanılması,  

 Olağanüstü durumlarda (afet, sel, deprem vb.) Telekomünikasyon Kurumu 

tarafından haberleşmek üzere tahsis edilen özel frekansları akıllı araçlar bazında 

kullanarak, lojistik açıdan gereken önlemlerin hızla alınması, 

 Mevcut yol ağımızda bölünmüş yolların yapımı/bakım-onarımı, çok şeritli yollarda 

fiziki-geometrik standartların geliştirilmesi ve trafik akışını rahatlatan ITS (Akıllı 

Ulaşım Sistemleri) vb. Trafik Yönetim Sistemlerinin kullanılması ile hareketliliğin 

artırılması, 

 Karayolu ağına tesis edilecek Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamalarının iletişim 

ihtiyacını sağlamaya yönelik olarak karayolu ağı ana güzergâhlarına fiber optik 

kablo tesis edilmesi çalışmalarının tüm karayolu ağı için gerçekleştirilmesi,  

 Akıllı yola uyum sağlayacak araç elektronik düzenleri konusunda çalışmalar 

yapılması ve araçların bu sistemler ile donatılarak akıllı araç uygulamasının 

başlatılması. Özellikle kaza anında otomatik olarak aracın konum ve kazanın 

zaman bilgisini bir merkeze iletecek olan “araç acil çağrı sisteminin” geliştirilerek 

uygulamaya konulması, 

 Sayısal Takograf kullanımının eski taşıtları da kapsayacak şekilde yaygınlığının ve 

güvenilirliğinin artırılması, takograf bilgilerinin araç takip sistemleri ile internet 

tabanlı entegrasyonunun sağlanarak gerçek zamanlı denetimlerde kullanılması. 

 

IV.1.8 ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ VE ÇEVRE 

 Kentsel alanlarda çevre kirliliğinin azaltılması için elektrikli ve hibrit araçlara 

yönelinmesi, 

 Çağın yenilikçi teknolojisi ile bilişim sistemlerini ve enerjiyi verimli kullanan; 

yenilenebilir enerji kaynaklarından en fazla oranda yararlanan ve böylelikle 

çevreye en az zarar veren araç ve ekipmanlarla donatılmış karayolu taşımacılık 

hizmetlerinin tüm ülkede yaygınlaştırılması, 

 Öncelikli bölgelerden başlayarak gürültü haritalarının çıkarılması ve önlem 

alınması, 
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 Çevreye duyarlı yol projeleri uygulaması kapsamında ses ve hava kirliliğini önleyici 

projeler gerçekleştirilerek ve yol kaplamalarında özel karışımlar kullanılarak gürültü 

seviyesinin belirli limitler içinde tutulmasının sağlanması, gürültü seviyesi ve CO2 

emisyonu düşük yol yapım teknolojisi ve malzemelerinin kullanılması, 

 Karayolunun inşasında ve kullanımında çevreye verilen zararlardan (doğanın 

tahribatı, yapılaşma kirliliği ve sera gazları gibi) korunması ve verilen zararların 

tazmini için bir yönetim sistemi geliştirilmesi, 

 Sera gazı emisyon algılama ve izleme sistemlerinin entegre edilmesi, tünel ve 

köprülerin katodik korunmasının sağlanması, 

 Çevre yönetim sistemine sahip olmayan şirketlerin karayolu taahhütlerine girmesini 

engelleyecek düzenlemelere önem verilmesi, 

 Kentsel alanlarından geçen ve 65 dB den daha yüksek gürültü kaynağına dönüşen 

ana arterlerin gürültü bariyerleri ile izole edilmesi sağlanarak, trafiğin yoğun olduğu 

ve özellikle yerleşim alanlarından geçen koridorlarda gürültü önleyici perdelerin 

yaygınlaştırılması, 

 Bozulan yol üstyapısının onarımı esnasında kazılan malzemelerin çevreye 

olumsuz etkilerinin azaltılması yanında ekonomiye yeniden kazandırılması 

amacıyla BSK imalatında kullanımının yaygınlaştırılması, 

 Karayollarından kaynaklanan atık yağların, lastik, plastik ve metalik malzemelerin 

geri kazanılması ve çevreye olumsuzlukların azaltılması,  

 Ülke ve sektörün uzun vadeli yararlarına aykırı, haksız rekabet oluşturan yakıt 

kullanımının önlenmesi (Örnek: 10 numara yağ, kaçak yakıt, vd.).   

IV.2 DEMĠRYOLU TAġIMACILIĞI  

Türkiye‟nin lojistik sektörünün kabiliyetlerinin ve rekabetçiliğinin artırılması hedefi 

çerçevesinde demiryolu eşya taşımacılığına büyük rol düşmektedir. Avrupa, Rusya, 

Ortadoğu ve Orta Asya taşımalarında çevre dostu bu taşıma türünü doğru bir biçimde 

kullanma mecburiyeti bulunmaktadır. Türkiye üretim ve ticaret hedeflerinin 

gerçekleştirilmesinde üretim merkezleri, fabrikalar ve tarımsal çıktı merkezleri bulunmaktadır. 

Bu nedenle demiryolu eşya taşımacılığının hammaddeden fabrikaya, oradan müşteriye 

uzanan tüm akışlarının planlandığı ve tedarik zinciri yönetimi perspektifi ile ele alındığı bir 

yaklaşıma ihtiyacı vardır. Demiryolu taşımacılığının üstleneceği önemli rol, demiryolu 
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yatırımlarının büyük ölçekli üretim ve aktarma merkezlerine yönelik olarak yük 

öncelikliplanlanması ile hayata geçirilebilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.1 MEVZUAT 

 Demiryolu taşımacılığının köklü bir biçimde ele alınması. Demiryolu taşıma 

sektörünü dünya standartlarına ulaştırılması için gerekli yasal çerçevenin 

hazırlanması. Kanun ve Yönetmeliklerin bir an önce çıkarılması ve demiryollarının 

yeni yapısına kavuşturulması, 

 Yeni altyapı işletmeciliği (yol, 

köprü, tünel, peron, rampa, 

elektrifikasyon, sinyalizasyon, 

telekomünikasyon, binalar, 

doldurma-boşaltma rampaları 

v.b. tüm tesisler) ve tren 

işletmeciliğinin (yolcu ve yük 

taşımacılığı yapan işletmeler ve 

bunların sahip olacağı lokomotif, 

vagon ve personel ile altyapıyı 

işletecileri) adil ve serbest 

rekabet koşullarına imkân 

verecek şekilde düzenlenmesi, 

ülke yararları doğrultusunda 

sektörde serbestleştirmenin 

sağlanması  
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 Yatırım planlamaları içinde bulunan özel sektör kuruluşlarının önlerini göreceği ve 

bu çerçevede geleceğe dönük verimli yatırım yapmalarını sağlayıcı yasal 

düzenleme ve yatırımlar takviminin sürekli olarak kamuoyuyla paylaşılması,   

 Özel tren işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve rekabete açılması,   

 Bölge ve ürün bazında yolcu ve yük taşımacılığı önceliklerinin belirlenmesi 

 Özel sektörün ihtiyaç duyduğu demiryolu altyapı yatırımlarının standartlar ve 

düzenlemeler çerçevesinde yine özel sektör tarafından yapılabilmesi,  

 Demiryolu gümrüklerinin verimliliğinin artırılması: Kamu personelinin demiryolu 

gümrüklerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve müşteri odaklı çalışmalarının 

sağlanması. Gümrük mevzuatının demiryolu ile ilgili bölümlerinin revize edilerek 

ticareti kolaylaştırıcı bir biçimde sadeleştirilmesi.  

 

IV.2.2 ULUSLARARASI DEMĠRYOLU TAġIMACILIĞI 

 Yük öncelikli demiryolu yatırım bütçesi oluşturulması,  

 Uluslararası demiryolu taşımacılığında yatırım ve işletmeciliğe hız verilmesi. 

Dünyadaki başarı örneklerinin izlenmesi,   

 Sürdürülebilir demiryolu politikalarının oluşturulması,  

 Gümrük ve uluslararası seferde olan tren ve vagon işlemlerinin basitleştirilmesi, 

Sınır Garlarının çalışma düzeninin ticareti kolaylaştırıcı ve denetimleri hızlandırıcı 

bir biçimde yeni baştan ele alınması,  

 Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Karadeniz bölge ülkeleri ile uluslararası mevzuat 

konusunda uyumlandırma çalışmalarına hız verilmesi ve bu konudaki gelişmelerin 

sürekli bir biçimde özel sektör ile paylaşılması. Bu ülkelerle ortak belge (CIM, 

SMGS, CIM/SMGS) kullanımının sağlanması,  

 Demiryolu altyapısı ve aktarma terminallerinin kombine taşımacılığa uyumlu hale 

getirilmesi ve teşvik edilmesi,  

 Orta Asya yönüne yapılan taşımalarda en büyük sorun Van Gölü Geçiş sorunudur. 

Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde kesintisiz 
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demiryolu bağlantısı için kalıcı bir çözüm üretilmelidir. Bugün için feribotla 

sağlanan geçişlerin geleceğin Türkiye ekonomisini desteklemesi mümkün değildir. 

Bu alanda kalıcı çözüm için gerekli hamlelere hız verilmesi,  

 Avrupa ve Ortadoğu pazarına yönelik demiryolu konsolidasyon ve de-

konsolidasyon merkezlerinin yeterli olmadığından yenilerinin bir an önce hayata 

geçirilmesi,   

 Avrupa pazarına yönelik olarak Marmara Denizi kuzey-güney güzergahında 

demiryolu+denizyolu taşıması proje etütlerinin yapılması,    

 Doğu Akdeniz‟de yer alan limanların demiryolu ile Ortadoğu taşımalarına hız 

verilmesi,  

 Tren tarifelerinin yük yoğunluğuna göre bölgesel ve dönemsel/mevsimlik bazda 

düzenlenmesi, 

 Avrupa-Uzak Doğu demiryolu bağlantısını kesintisiz bir biçimde sağlamak üzere 

boğaz geçiş projelerinin takviminin belirlenmesi,  

 Kafkaslar ve Orta Asya güzergâhlarının etkin kullanımı için Türkiye-Gürcistan ve 

Ermenistan demiryolu yatırım ve işbirliklerinin geliştirilmesi  

 Karadeniz‟e kıyısı olan komşu ülkeler arasında demiryolu taşımacılığı aktif olarak 

kullanılmaktadır. Soğuk iklim şartlarına sahip olunan bu bölgeye yapılan 

taşımalarda demiryolunun teşvik edilmesi. Karadeniz demiryolu feribot taşımacılığı 

geleceğinin planlanması ve özel sektör açısından kullanımının elverişli hale 

getirilmesi,  

 Kamu kaynaklarının kullanımında uluslararası demiryolu projelerimizin arz ve talep 

odaklı, çift yön geliş gidiş kapasite kullanımının hesaplandığı ve yük öncelikli ele 

alınması gerekmektedir. Kuzey demiryolu (Erzincan-Trabzon-Hopa), İstanbul-

Basra demiryolu koridoru, Hicaz Demiryolu, Güneydoğu Asya Demiryolu  (İran-

Pakistan-Hindistan) Koridoru, Trans Anadolu Demiryolu (Edirne-İstanbul-Ankara-

Sivas-Erzurum-Kars-Tiflis-Bakü) Koridoru, Samsun-Antalya Koridoru, Batı-Dikey 

(Kiev-Riga-Bükreş-Sofya-Çanakkale-Çandarlı Güzergahı) Koridoru, Doğu-Dikey 

(Erzincan-Gaziantep-Ortadoğu) koridoru planlamalarının iyi bir şekilde etüt 

edilmesi, yatırımların geri dönüş oranı ve getirilerin akılcı bir şekilde 

değerlendirilmesi. 
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IV.2.3 YURTĠÇĠ DEMĠRYOLU TAġIMACILIĞI 

 Yurt içi elektrifikasyon ve sinyalizasyon projelerinin hızla bitirilmesi,  

 Yoğun güzergahlarda çift hat demiryolunun inşa edilmesi, 

 Lokomotif ve vagonların modernizasyonunun hızlandırılması, Araçlarda ve 

altyapıda teknik iyileştirmelerin yapılması, 

 Çeken ve çekilen araç ile demiryolu elleçleme ekipmanları eksikliğinin giderilmesi, 

 Bölge ve güzergahlara ilişkin altyapı ve üst yapı bilgisinin (sinyalizasyon, hız 

limitleri, bakım-onarım çalışmaları vb.) gerçek zamanlı olarak özel sektör ile 

paylaşılması, 

 Yurt içi kombine taşımacılığa yönelik düzenleme ve teşviklerin sağlanması, 

 Türkiye demiryolu yük trafiğinin çıkartılması ve bu trafiğe bağlı olarak demiryolu 

konsolidasyon ve de-konsolidasyon merkezlerinin oluşturulması, 

 Yük taşımacılığında her bir operasyona ilişkin ortaya çıkan sonucun yani ticari hız 

değerlerinin analiz edilmesi, maliyet ve süre sapmalarının incelenmesi, bekleme ve 

darboğaz noktalarının tespit edilerek önleyici tedbirlerin alınması, 

 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), liman, kara terminalleri ve tarım bölgelerinin 

demiryolu bağlantıları (iltisak hatları) eksikliklerinin giderilmesi. Bu yönde özendirici 

ve kolaylaştırıcı tedbirlerin devreye sokulması, 

 Trakya (Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz) ve otomotiv ana sanayinin kalbi 

konumundaki Bursa, Kocaeli, Sakarya bölgesinin demiryolu kullanımının azami 

seviyeye çekilmesi, 

 Demiryolu yük taşıma maliyeti ve operasyon sürelerinin düşürülmesi, 

 Demiryolu yük terminallerinin modernizasyonu, 

 Özellikle tarımsal ürün ve canlı hayvan taşımaları ile iç turizm faaliyetlerinde dünya 

da kullanılan RO-LA ve otokuşet sistemlerin kullanılmaya başlanması, 

 Demiryollarının sevdirilmesi ve kullanımının özendirilmesi konusunda kamuoyunda 

farkındalık yaratıcı etkinlikler düzenlenmelidir. Okullardan başlayarak uzun dönemli 
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tanıtım ve tutundurma faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. Bu etkinlikler için bütçe ve 

insan kaynakları ayrılması,  

 Parsiyel konteyner taşımacılığının teşvik edilmesi,  

 Terminal bölgelerinde ihtiyaca uygun soğuk hava depoları, tehlikeli madde depoları 

ve tarımsal ürün depoları yapılması ve mevcutların modernizasyonu,  

 Demiryolu yük terminallerin kombine taşıma odaklı ele alınması ve en az 30 yıllık 

ihtiyaçlar doğrultusunda genişleme olanakları dahilinde planlanması ve bu 

bölgelerin korunması,  

 Kombine taşıma merkezlerinde sadece vagon operasyonları değil, konteyner, 

römork, yarı römork ve çekici operasyonlarının da yapılmasına imkan tanıyan 

altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi. 

 

IV.2.4 EMNĠYET ve GÜVENLĠK 

 Uluslararası taşımalarda güzergâh emniyet ve güvenliğinin dünya standartlarına 

yükseltilmesi, 

 Personel eğitim çalışmalarının artırılması, 

 Demiryolu tren kazaları kapsamında acil eylem planları oluşturulması, 

 Emniyet ve güvenlik kültürünün yükseltilmesi, 

 Demiryolu ile tehlikeli madde taşımacılığı yönetmeliğinin çıkartılması, 

 Tehlikeli madde taşımacılığında demiryoluna öncelik verilmesi (güvenlik 

nedeniyle), 

 Vagonların tehlikeli madde taşımacılığı için uygun standartlara getirilmesi,  

 Tehlikeli madde taşımacılığında denetim birimi oluşturulması. 
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IV.2.5 HĠZMET KALĠTESĠ ve REKABET 

 Serbestleştirme çalışmaları kapsamında demiryolu taşımacılığında tekelleşmenin 

önlenmesi 

 Demiryolu taşımacılığında sektöre giriş kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması, 

 Hızlı, güvenli ve modern demiryolu işletmeciliğine geçilmesi, 

 Yoğun demiryolu terminallerinin hafta sonu dahil yedi gün 24 saat ve aktif 

çalışması ve ona uygun personel çalışma koşullarının sağlanması, 

 Demiryolu yük terminallerdeki hizmetlerin özelleştirilmesi/ serbestleştirilmesi, 

 Demiryolu eşya taşımacılığının müşteri odaklı düşünülmesi, 

 Altyapı ve üst yapı kullanımının ayrılması ile dürüst rekabet anlayışı yerleştirilmesi. 

 

IV.2.6 ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM 

 Demiryolu taşımacılığında mesleki yeterlilik kriterlerinin oluşturulması ve 

sertifikasyonunun uygulanması, 

 Demiryolu personel yönetiminde performans değerleme kriterlerinin getirilmesi ve 

uygulamaya sokulması, 

 Demiryolu personeline yönelik eğitim ve hayat boyu öğrenme programlarının 

geliştirilmesi ve eğitimlerin izlenmesi,  

 Eğitim çerçevesinin mesleki teknik ve pazarlama perspektifli olması,  

 Üniversite lojistik bölüm ve programlarında demiryolu taşımacılığı derslerinin 

konulması. Meslek Yüksek Okullarında Demiryolu Ulaştırması/İşletmeciliği 

Programlarının açılması.  
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IV.2.7 ÇALIġMA KOġULLARI 

 Demiryolu personel çalışma koşullarının düzeltilmesi, 

 Demiryolu terminallerin dünya standartlarında aktif sürelerde çalıştırılabilmesi için 

en az iki vardiya esasına geçilmesi. Gümrük ve TCDD personel çalışma saatlerinin 

vardiyalı bir biçimde yeniden düzenlenmesi. Bu sektörde yer alanlar için kamu 

personel rejiminde köklü değişikliklerin ivedilikle ele alınması ve hayata geçirilmesi.  

 

IV.2.8 BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 

 Demiryolu ağının sürekli takip edilebilmesinin sağlanması, 

 Vagon ve lokomotiflerin eş zamanlı takibi. Bu konuda müşteri ve etkileşimde 

bulunulan kamu birimlerine (Gümrük ve Ticaret, Ekonomi, İçişleri, Savunma 

Bakanlıkları gibi)  anlık bilgi akışının sağlanabilmesi. 

 

IV.2.9 ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ VE ÇEVRE 

 Demiryolu ağındaki mevcut kapasitelerde trafik akışının darboğazlar dikkate 

alınarak yeniden düzenlenmesi, 

 Elektrikli tren kullanım oranının artırılması, 

 Terminallerin ihtiyacı olan enerjinin temin edilmesinde çevre duyarlı enerji üretim 

sistemlerinin (güneş gözesi, rüzgar türbini vb.) tercih edilmesi, 

 Demiryolu araçlarında gürültüyü önleyici çalışmaların gerçekleştirilmesi. Gürültü 

perdesi uygulanması ve kent içi geçişlerde çimenli raylar sisteminin uygulanması, 

 Tekerlek soğutucuların kullanılması, tekerlek ve buji çerçevesinin giydirilmesi. 
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IV.3 DENĠZYOLU TAġIMACILIĞI  

Tüm dünyada deniz taşımacılığı konusuna “deniz 

ekonomisi” anlayışı gibi daha geniş bir 

perspektiften bakılmaktadır. Deniz ekonomisi 

bakış açısıyla Türkiye doğal coğrafyası ile 

taşımacılık, limancılık, tersanecilik, marinacılık, 

balıkçılık, turizm, spor, kurvaziyer, madenler ve 

enerji vb. alanlarda sayısız imkânları bünyesinde 

barındırmaktadır. Tüm bu alanlarda kamunun rolü 

son derece önemli olup Türkiye‟nin denizcilik konusunda alması gereken hayli mesafe 

bulunmaktadır.  

 

Dış ticaret taşımaları içerisinde denizyolu taşımacılığının ortalama payı % 85 civarındadır. Bu 

bilgi dış ticaret hedeflerinin gerçekleştirilmesinde denizciliğin katkısını ve rolünü gayet iyi 

tanımlamaktadır. Bu nedenle taşıma politikalarının oluşturulmasında denizciliğe hak ettiği ilgi 

gösterilmelidir. Liman işletmecileri, gemi sahipleri, hat işletmecileri, lojistik işletmeleri ve 

taşıma işleri organizatörleri başta olmak üzere tüm sektör paydaşları ile denizcilik politikaları 

köklü bir biçimde yeniden ele alınmalıdır. Karadeniz ve Akdeniz‟in gelecekteki konumu çok 

yönlü değerlendirilmelidir.  

 

Denizcilik, dünya ile entegre çalışan 

ekonomilerdeki gelişmelerle birebir oranda 

etkileşim gösteren bir sektördür. Dünya 

ekonomisinin olumlu veya olumsuz bir seyir 

izlemesi halinde tüm sektörler gibi bu sektörde 

de yansımalar bulunmaktadır. Müşteri odaklı bu 

sektörün gelişimi için ihracatçı, ithalatçı ve 

transit ticaret yapan gönderici ve alıcılara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede sektörün 

büyümesi için akılcı politikalar uygulanmalıdır. Karadeniz ve Akdeniz pazarı başta olmak 

üzere gemi sahipleri, liman ve hat işletmecileri ile ülkeler arasında bir rekabet olduğu daima 

göz önünde bulundurulmalı, ulusal denizcilik sektörünün korunması ve geliştirilmesi 

konusunda bu doğrultuda önlemler alınmalıdır. 
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IV.3.1 ULUSLARARASI ve KISA MESAFELĠ DENĠZ TAġIMACILIĞI  

 Dünya‟daki denizyolu taşımacılık ve limancılık trendlerinin (Konteyner 

taşımacılığı, liman işletmeciliği ve bu alandaki uzmanlaşmalar, enerji taşımacılığı, 

hat işletmeciliği, denizcilik ve finansman yöntemleri)  izlenmesi ve yatırımların bu 

yönde düzenlenmesi, 

 Kombine taşıma anlayışı içerisinde deniz taşıma trendlerinin izlenmesi ve 

yatırımların bu yönde düzenlenmesi, 

 Karadeniz ve Akdeniz‟in denizyolu ve boru-hatları taşımacılığı 

entegrasyonlarındaki gelişmelerin izlenmesi ve gerekli işbirliklerinin geliştirilmesi, 

 Dünyadan liman yönetim modelleri araştırılmalıdır. Liman yönetimde kamu ve 

özel sektör rol paylaşımı, elde edilen gelirlerin nasıl kullanılacağı, atama ve 

görevlendirmeler, altyapı ve üst yapı çalışmalarında devletin rolünün nasıl olması 

gerektiği konularında araştırmalar yapılması, öneriler getirilmesi ve hızla 

uygulamaya sokulması, 

 Kısıtlı liman ve iskele alanları ve kapasiteleri ile dış ticaret hedeflerinin 

tutturulması mümkün değildir. Bu fiili durum gecikme, ceza, ardiye gibi ek yüksek 

maliyetlere sebep olmaktadır. Bu nedenle kıyı yapıları Master planının 

uygulanması çerçevesinde liman sahalarının ve art alanlarının genişletilmesine 

yönelik kamulaştırma, denize dolgu ve liman taşıma alternatiflerinin ülke 

genelinde etüt edilmesi ve yatırımların gerçekleştirilmesi, 

 Yeni kurulacak olan liman çevrelerinin imar planlarında konut alanlarına 

açılmaması,  

 Konutlaşmanın mevcut olduğu alanlarda liman kurulum izni verilmemesi, 

 Türkiye deniz ticaret filosunun gençleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda 

teşvikler sağlanması, 

  Gemi finansman modelleri konusunda yatırımcılar, bankacılık sektörü ve tersane 

işletmecileri ile yeni modeller üzerinde çalışması. Devletin bu yönde kolaylaştırıcı 

bir rol oynaması,  

 Türkiye‟de uluslararası deniz yolu taşımacılığında potansiyel lojistik üs olabilecek 

ve Dünya‟nın ilk 20 arasına girebilecek ana limanların TLMP kapsamında 
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belirlenmesi ve belirlenecek olan limanların önünü açacak düzenlemelere 

gidilmesi,  

 Bölgemizdeki ülkelere göre fark yaratacak ve rekabet avantajı sağlayacak liman 

tesislerinin kurulması veya var olanların geliştirilmesi, 

 Yük potansiyeli yüksek olan limanların demiryolu ve karayolu bağlantılarının en 

kısa sürede tamamlanması, 

 Rotterdam kurallarının; taşıyanın sorumluluğunun genişletilmesi ve denizcilik 

sektörü için ek maliyetler doğurması nedenleriyle sebep olacağı olumsuz ve 

olumlu yönlerinin TLMP kapsamında irdelenmesi ve sektör paydaşları ile 

tartışılması,  

 İstanbul Kanal Projesi enerji ve konteyner taşımacılığı, çevresel faktörler, lo jistik 

sektörüne ekonomik katkısı, güvenlik, uluslararası hukuk açılarından TLMP 

kapsamında analiz edilmesi ve değerlendirilmesi, 

 Aktarma limanlarının sayısının arttırılması ve bölge ülkelerine hizmet verebilecek 

kombine ve kısa mesafeli deniz taşıma altyapısının geliştirilmesi, 

 Konteyner taşımacılığı son yirmi yıl içerisinde en hızlı gelişen taşımacılık türüdür. 

Konteynerin denizyolu, demiryolu 

ve karayolu ile taşınabilmesi bu 

taşıma türüne olan ilgiyi 

artırmaktadır. Bu nedenle 

limanların ve kombine taşıma 

merkezlerinin konteyner (TEU 

bazında) elleçleme kapasitelerinin 

arttırılması,  

 Limanlar ile organize sanayi bölgeleri ve lojistik merkezler arasında rahat ve 

kolay bir ulaşım ağı(demiryolu, otoyol ve duble yol) oluşturulması, 

 Türkiye Avrupa, Akdeniz, Ege ve Karadeniz Ro-Ro hatlarında alternatif hatlar 

geliştirilmelidir. Yeni Ro-Ro hat işletmecilerin pazara girişleri teşvik edilerek tekel 

pozisyonlarının önüne geçilmesi, 

 Özellikle Karadeniz Bölgesi‟nde denizyolu+demiryolu (Türkiye – Rusya fiili 

örneğinde olduğu gibi) taşımacılık hatlarının ek maliyet ve süre oluşturmayacak 
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şekilde geliştirilmesi. Bu bölge taşımacılığında trafiğin çift yönlü genişletilebilmesi 

için özellikle ülkemizde demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi, 

 Oto terminalleri, soğuk hava terminalleri ve tehlikeli madde terminalleri ve 

uzmanlaşma Türkiye‟nin geleceğinde önemli rol oynayacaktır. Yabancı ve yerli 

kullanıcıların ihtiyacı olan uzman terminallerin oluşturulması için düzenlemelerin 

yapılması, 

 Türk bayraklı gemiler ile yapılan taşımacılığın arttırılması, bu yönde beklenen 

düzeye ulaşılamamasının nedenlerinin TLMP kapsamında araştırılması,  

 Deniz ticaret filosunun taşıma taleplerini karşılayacak düzeye getirilmesi. 

 

IV.3.2 YURTĠÇĠ DENĠZYOLU TAġIMACILIĞI 

 Bütün deniz politikalarında yer alan ancak tam anlamıyla bir türlü 

gerçekleşemeyen kabotaj yük taşımalarında artış sağlanması için yeni 

stratejilerin geliştirilmesi ve bu stratejilerin TLMP kapsamında sektör paydaşları 

ile birlikte detaylı olarak değerlendirilmesi, 

 Ulusal ve uluslararası denizcilik ile ilgili tüm konuları kapsayan sade ve 

günümüzün şartlarına uygun güncel bir kanunun hazırlanması, yeni hazırlanacak 

kanunun bürokratik zaman kayıplarını asgariye indirecek düzenlemeler içermesi, 

 Liman tesislerinin uluslararası standartlara kavuşturulması, 

 Dahili taşımacılıkta filo, liman ve iskeleler etkin bir biçimde kullanılmalıdır. Kıyı 

taşımacılığı ile ilgili mevzuat olabildiğince sadeleştirilmesi, 

 Kıyılarımız arası ve Marmara Denizi içinde Ro-Ro hatları dürüst rekabet 

çerçevesinde geliştirilmelidir. Bu hatlarda çalışabilecek gemiler için standartlar 

getirilmesi ve sigorta mekanizması yerleştirilmesi, 

 Trafik tıkanıklıkları, trafik kazaları, altyapı yatırım maliyetleri akaryakıt, lastik 

maliyetleri ve çevre kirliliği azaltmak üzere karayolu üzerindeki kamyon ve çekici 

yükünün denizyolu taşımasına kaydırılması,  
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 Konteyner taşımacılığı başta olmak üzere dahili taşımacılıktaki yük, denizyolu 

taşımacılığına yönlendirilmelidir. Bu yönde hukuki düzenlemelere hız verilmesi ve 

gerekli tüm teşvikler sağlanması,  

 Özel sektör tarafından yapılacak limanlar için asgari nitelik ve nicelik koşullarının 

mevzuat içerisinde belirlenmesi (asgari liman saha büyüklüğü, dip derinliği, rıhtım 

uzunluğu, elleçleme kapasitesi, manevra sahası, mendirek, depolama sahası ve 

ekipman ölçütlerinin belirlenmesi), 

 Liman özelleştirme uygulamaları devam ettirilmelidir. Özelleştirme uygulamaları 

sonrasındaki yatırımlar izlenmelidir. Kullanıcı için haksız ilave (veya yeni) 

maliyetlerin önüne geçilmeli ve bu alanda düzenleme getirilerek tedbir 

alınmalıdır. Rekabetçiliğin sağlanması için uygun ölçekteki limanlarda rıhtımların 

ayrı işletmeciler tarafından işletilmesine olanak verilmesi, özelleştirmelerin bu 

yönde gerçekleştirilmesi, 

 Deniz ekonomisi yaklaşımını gerçekleştirecek strateji ve politikaları uygulamak 

amacıyla Denizcilik Kurum ve Kuruluşlarının geniş kapsamlı olarak yeniden 

düzenlenmesi, bu kapsam altında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görev 

analizlerinin yapılması, görev etkinliklerinin değerlendirilmesi ve sorumluluk 

alanlarının belirlenmesi ile yetki karmaşasının çözülmesi. 

 

IV.3.3 EMNĠYET ve GÜVENLĠK 

 “Deniz ve Liman Güvenliği” ile “Seyir Emniyeti” denizde“ farklı kavramlar olup bu 

kavramlara uygun kurumsal yapılanmanın gerçekleştirilmesi, 

 Deniz güvenliği çalışmalarında hem kamu kurumları hem de özel kurumlar 

arasında daha fazla işbirliği ve istihbarat paylaşımını sağlayacak gerekli yasal 

zeminin hazırlanması, 

 Deniz Güvenliği çalışmalarında uluslararası işbirliğinin arttırılması, 

 Tüm denizlerimizde “Denizde Durumsal Farkındalık” sağlanmalıdır. Deniz 

Güvenliğinin sağlanmasında görev alan tüm kurumların birbirleri ile süratli ve 

güvenli bir iletişime sahip olması,  
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 Tanımlanmış Deniz Resmi oluşturulması için kurumlar arasında etkin bir iletişim 

sağlanması. Bütün limanlarda tüm limanı kontrol eden bir liman kontrol 

merkezinin kurulması, 

 500 grostondan daha küçük teknelerin de ISPS Kodu ile uyumlu olmasının 

sağlanması, 

 Sadece uluslararası limanlar değil tüm liman ve tersane tesislerinin ISPS Kodu ile 

uyumlu olmasının sağlanması, 

 Tüm liman tesislerinin fiziki emniyetinin (karadan ve denizden) etkin biçimde 

sağlanması, liman tesislerinin denetiminin düzenli ve yeterli düzeyde yapılması, 

 Deniz korsanlarına karşı önlemlerin geliştirilmesi, 

 Uluslararası Denizyolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı (IMDG) mevzuatının etkin 

biçimde uygulanması ve denetlenmesinin sağlanması, 

 1952 tarihli "Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileri ile Taşınması Hakkında Tüzük"ün 

yeniden yapılandırılması sureti ile liman uygulamaları da dahil tehlikeli 

maddelerin deniz yoluyla taşınmasına ilişkin kapsamlı bir hale dönüştürülmesi,  

 Tehlikeli Maddelerin denetimi konusunda görev ve sorumluluklar ile usul ve 

esasların eklenmesi ve Limanlarda IMDG Kod uygulamaları ile ilgili denetimlerin 

yapılması, 

 Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıma türleri arasında koordinasyon eksikliği 

sorununun çözülmesi.  

  

IV.3.4 HĠZMET KALĠTESĠ ve REKABET 

 Denizyolu taşımacılığında sektöre giriş kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması, 

 Limanların etkin bir özelleştirme modeli (rıhtım ve terminal bazında) ile 

özelleştirilmesi, 

 Sektörde yaşanmakta olan yatay ve dikey entegrasyon (liman işletmecisi, 

armatör, hat işleticisi) konularının TLMP kapsamında detaylı olarak araştırılması, 

çözümlerin sektör paydaşları ile birlikte geliştirilmesi. 
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IV.3.5 ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM 

 Denizyolu taşımacılığında meslek standartlarının (görev tanımları, görevli 

nitelikleri, vd.) oluşturulması, 

 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile koordinasyon sağlanarak mesleki yeterlilik 

kriterlerinin belirlenmesi ve sertifikasyonun sağlanması,  

 Avrupa Birliği uyum çalışmaları doğrultusunda gemi adamları istihdam ve eğitim 

politikalarının yeniden değerlendirilmesi, 

 Denizcilik sektöründe yetişmiş ve kalifiye elemanların istihdam edilmesi,  

 Sektörü ileriye taşıyabilecek bir eğitim sisteminin oluşturulması, 

 Yaşam boyu öğrenme programlarının geliştirilmesi ve uygulanması, 

 Denizcilikle ilgili yükseköğretim kurumlarının uluslararası akreditasyonlarının 

alınması. 

 

IV.3.6 ÇALIġMA KOġULLARI 

 Kamu kurumlarında istihdam edilen personellerin atanmasında denizcilik eğitimi 

görmüş (ön lisans, lisans, yüksek lisans) kişilere öncelik verilmesi, 

 Liman operasyonlarının aksamadan sürdürülmesi için çalışma koşullarının 

yeniden düzenlenmesi. Özellikle gümrük personeli olmak üzere kamu personel 

çalışma saat ve sürelerinin köklü bir biçimde yeniden belirlenmesi,  

 Liman sahasında görevli personelin iş güvenliği sertifikası sahibi olması. 

 

IV.3.7 BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 

 Liman işletmeciliği, gemi hareketleri ve deniz sahası ile ilgili tüm bilgilerin kamu 

ve özel sektör otoriteleri ile eş zamanlı paylaşılmasının sağlanması, 

 Limanlarımıza gelen konteynerlerin zaman kaybı olmadan denetlenmesi 

maksadıyla, lojistik sistem ile entegre olacak olan Otomatik Konteyner Denetim 
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Hatları (Automated Container Inspection Lanes) sistemi, öncelikle konteyner 

taşımacılığında ön sıralarda bulunan liman tesislerine kazandırılması, 

 Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sisteminin en kısa zamanda tüm limanlarda 

tamamlanması sağlanması.  

 

IV.3.8 ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ VE ÇEVRE 

 Rasyonel, çevre duyarlı ve sürdürülebilir deniz politikalarının geliştirilmesi ile 

birlikte uluslararası deniz ticaret hukuku yönünden tüm girişimlere hız verilmesi, 

 Deniz kirliliği başta olmak üzere uluslararası atık ve atık suç örgütleri ile her türlü 

önlemin yasal çerçevede tamamlanması,  

 Denizciliğimizi geliştirirken doğal kaynaklarımızın usulüne uygun bir şekilde 

korunmaması durumunda geri dönüşü olmayan kayıplar olacağından doğal 

kaynakların korunması ile ilgili olarak gerekli yasal düzenlemelerin geliştirilmesi. 

 

IV.3.9 MEVZUAT 

 Dünyada ve ülkemizde işletmelerin vergi planlamaları verilen hizmetlerin ve 

rekabet edebilirliğin ana unsuru haline gelmiştir. Sektörü ilgilendiren vergi 

indirimleri, istisna ve muafiyet düzenlemeleri sektör paydaşları ile birlikte açıklık 

getirilmesi, 

 Hâlihazırda limanlarda verilen ve gemilerin neden olduğu liman kirliliğinin 

temizlenmesi işlemlerinin KDV Kanunu 13/b bendi kapsamında olup olmadığı 

konusunda netlik bulunmamakta ve yaşanan durumlara göre vergiyi doğuran olay 

bakımından ayrıca değerlendirme yapılması gerekmektedir. Gemilere verilen 

kurtarma hizmetleri dışında deniz kazalarında ortaya çıkan gemi kaynaklı kirliliğin 

temizlenmesi veya doğrudan deniz kirliliğinin temizlenmesi, deniz kazaları 

sonrası batık çıkarma işlemleri, batıktaki atıkların veya diğer malzemelerin tekrar 

kullanımı veya kirliliğe neden olmamak üzere çıkarılması işlemleri KDV Kanunu 

13/b bendi kapsamına alınması. 
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IV.4 HAVAYOLU TAġIMACILIĞI  

Uluslararası havayolu taşımacılığı çok hızlı gelişmektedir. Bu gelişmeye ayak uydurmanın 

temel ilkesi dünya standartlarını izlemek ve ona uygun hareket edebilmektir. Bu sektördeki 

temel oyuncular lojistik hizmet üretenler ve hizmet alanlar, kamu kurum ve kuruluşları ile 

birlikte şu şekilde sıralanabilir:  

 Müşteriler (ithalatçı, ihracatçı acenteler, tüketici, transit işlemi yapan acenteler) 

 Havayolu taşıyıcıları 

 Yer hizmetleri - Handling Firmaları 

 Uçak üreticileri 

 Lojistik işletmeleri 

 Acenteler 

 Antrepo firmaları 

 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)  

 Özel Hava Meydanı İşletmecisi 

 Gümrük Müşavirleri 

 Gümrük memurları 

 Kamyon İskelesi (kooperatif sistemi) 

 Otopark İşletmecisi ve yardımcı elemanlar; hamaliye, büfe, restoran.  

 

Türkiye'de iç ve dış hatlarda tarifeli sefer yapmak 

üzere yetkilendirilen yaklaşık 20 civarında havayolu 

taşımacılık işletmesinin bazıları sadece hava kargo 

taşımacılığı alanında hizmet vermektedir. 

Ülkemizde hava kargo taşımacılığının yaklaşık % 

95‟i Atatürk Hava limanı (AHL) ve Sabiha Gökçen 
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Hava limanında (SAW) gerçekleşmektedir.  

Havayolu kargo taşımacılığı yolcu taşımacılığı ile bir bütündür. Eşyanın önemli bir bölümü 

yolcu uçakları ile taşınmaktadır. Havayolu taşımacılığının gelişiminde bu özellik göz önünde 

bulundurulmadan hareket edilememelidir. Havalimanlarının kullanımının üst seviye 

çekilmesinde bölgesel arz ve talep yapısı iyi analiz edilmelidir. Havayolu taşıma 

politikalarının oluşturulması ve yatırım kararlarında bu dinamikler göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

 

IV.4.1 ULUSLARARASI HAVAYOLU TAġIMACILIĞI 

 Uluslararası alanda Türkiye‟nin bir hava kargo taşımacılığı üssü (hub and spoke) 

olabilmesi için gerekli stratejilerin (kapasite, hizmet kalitesi, güvenlik, maliyet, hız, 

işbirlikleri) geliştirilmesi ve buna dönük çalışmaların gerçekleştirilmesi,   

 Türkiye‟nin uluslararası havacılıktaki konumunun güçlendirilmesi amacıyla yolcu, 

kargo ve yer hizmetlerinin bir bütün olarak TLMP‟de incelenmesi, 

  

  

  

  

 Hava kargo taşımacılığında en büyük eksiklik düzenli bir kapasitenin olmaması 

ve bunu karşılayacak altyapının yetersizliğidir. Kargo konusunda yeterli 

depolama alanları ve uzman terminaller bulunmamaktadır. Soğuk hava, tehlikeli 

madde, değerli kargo, bitki, canlı hayvan vb. pek çok sahada eksikliklerin 

giderilmesi, 
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Ülkemizdeki mevcut hava limanlarının kargo altyapısının etüt edilmesi ve gerekli 

altyapı yatırımları ve düzenlemelerinin TLMP‟de detaylı olarak ortaya çıkartılması, 

 Farklı kıta ve ülkelerden kalkan uçaklarda rötarlar, ilave seferler vb. sapmalar 

olabilmektedir. Bu nedenle tam gün esasında çalışan bir gümrük ve kargo yer 

hizmetlerinin sunulması, 

 Uluslararası havayolu kargo taşımacılığında hava taşıyıcıları, yer hizmetleri ve 

gümrük bir koordinasyon içerisinde çalışması, 

 Havalimanlarında insan kaynakları kalitesi, tesisler ve bilişim altyapısının 

geliştirilmesi,  

 Türkiye‟de hava kargo tesislerinin çok sayıda uçağa eş zamanlı olarak hizmet 

verecek şekilde modernize edilmesi,  

 Kargo yer hizmetleri, depo ve antrepo işlemlerini gerçekleştirmek üzere 

havalimanlarına yakın noktalarda modern kargo lojistik merkezleri (kargo köyleri) 

oluşturarak özel sektör tarafından işletilmesinin sağlanması. 

 

IV.4.2 YURTĠÇĠ HAVAYOLU TAġIMACILIĞI 

 Atıl hava limanı yatırımların oluşmaması için mevcut hava limanlarının verimli 

kullanmasının sağlanması,  potansiyelin yüksek olduğu bölgelerde yeni hava 

alanı yatırımlarının hayata geçirilmesi,   

 Sivil havacılık filosunun kargo hacmini ve ihtiyacını karşılayacak nitelik ve 

nicelikte geliştirilmesi, 

 Yüksek yakıt fiyatları sektörün gelişmesinde engel oluşturmakta olup yakıtlarda 

vergi vb. indirim ve desteklerin sağlanması, 

 Bölgesel havayolu kargo taşımacılığının geliştirilmesi,  

 Kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılması ve atıl kapasite oluşmaması için 

birden fazla ilin faydalanabileceği bölgesel ortak havaalanı yapılmasına öncelik 

verilmesi,  
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 Havayolu kargo taşımacılığında lojistik hizmet sağlayan ve bakım onarım hizmeti 

veren şirket sayısının sınırlı olması nedeniyle alınan hizmetlerin maliyeti 

yüksektir. Bu nedenle hizmet verilen alanda şirket sayısının optimal düzeye 

gelmesinin sağlanması, 

 Havalimanlarının mümkün olduğunca karayolu, demiryolu ve denizyolu 

taşımacılık aktarım terminalleri ve lojistik merkezleri ile entegre çalışmasının 

sağlanması, 

 Kargo terminal inşaatları ve terminallerden kente ulaşım kullanıcı odaklı 

tasarımlanması, yeni yapılacak terminaller uluslararası tasarım yarışmalarına 

açılarak özgün ve yenilikçi projeler uygulanması. 

 

IV.4.3 EMNĠYET ve GÜVENLĠK 

 Emniyet ve güvenlik konusunda uyulması gerekli uluslararası mevzuat ve 

havacılık kurallarının titizlikle uygulanması,   

 Sorumlu kamu kurumlarının, denetleme yetkilerinin revize edilmesi, kaçakçılık, 

terör vb. güvenlik tehditleri karşısında risk analiz sisteminin günün ekonomik 

şartları ile uyumlaştırılması. Bu tür risk ve tehditlerle mücadelede ticareti 

basitleştirici uygulamalardan vazgeçilmemesi, mevzuatı karmaşık hale getirici ve 

bürokrasiyi artırıcı düzenleme yapılmaması, 

 Havayolu taşımacılığında tehlikeli madde taşımacılığına yönelik denetimlerin 

etkinliğinin sağlanması. 

 

IV.4.4 HĠZMET KALĠTESĠ ve REKABET 

 Kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen lojistik hizmetlere yönelik mevzuatın 

müşteri odaklı hala getirilmesi,  

 Değerli ve dayanıksız kargolarda uzun bekleme süreleri dolayısıyla meydana 

gelebilecek hasarların en aza indirilmesi, 

 Hava limanına karayolu ile gelen ve havalimanından karayolu ile giden yük 

hareketlerinde serbest rekabet ortamının sağlanması, 



 81 

 Mevcut hava limanlarının ortalama olarak uçak iniş ve kalkışlarının, emniyet ve 

güvenlik ile hizmet kalitelerinin etüt edilmesi ve gerek görülen düzenlemelerin 

hayata geçirilmesi, 

 Hava kargo hizmetlerinde farklı lojistik hizmet sağlayıcıları arasındaki gelir 

paylaşımının adil ve dengeli bir pazar ekonomisi çerçevesinde yapılmasının 

sağlanması ve verilen lojistik hizmetlerin pazarın büyümesi ile müşteri haklarının 

korumasına yönelik olması.  

 

IV.4.5 ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM 

 Havayolu taşımacılığında meslek standartlarının (görev tanımları, görevli 

nitelikleri, vd.) oluşturulması, 

 Mesleki Yeterlilik Kurumu ile koordinasyon sağlanarak mesleki yeterlilik 

kriterlerinin belirlenmesi ve çalışan sertifikasyonun sağlanması,  

 Lojistik hizmetleri personelinin uçak tipleri, eşya özellikleri, ekipman kullanımı, 

mevzuat değişiklikleri ve işletmecilik bakımından sürekli eğitimden geçirilmesi, 

 Havayolu taşımacılığının insan kaynakları ihtiyacını karşılayacak tematik eğitim 

kurumlarının nitelik ve niceliğinin arttırılması.   

 

IV.4.6 ÇALIġMA KOġULLARI 

 Ülkemiz havalimanlarının daha etkin ve verimli bir şekilde çalışması için bölgesel 

ihtiyaç etütlerinin yapılması ve gerek görülen havalimanlarının 7/24 çalışması, 

 Depo ve antrepo tesisleri, altyapı ve çevresel unsurlar ile dünya standartlarına 

getirilmesi. 

 

IV.4.7 BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 

 En son bilgi teknolojisi uygulamaları ile kargo tesisleri, gümrük ve acentelerle 

koordine içinde çalışmasının sağlanması. 
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IV.4.8 ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ VE ÇEVRE 

 Havalimanları çevresinde kentsel yapılaşmaya izin verilmemesi ve gelecek hava 

liman yatırımları için alan ayrılması, 

 Gürültüyü izleyecek, haritalandırma yapabilecek sistemlerin havalimanlarına 

yerleştirilmesi, bu haritaları kullanarak, doz-etki ilişkisinin havaalanı bazında 

belirlenmesi ve önlemlerin alınması. 

 

IV.5 KOMBĠNE TAġIMACILIK  

Taşımacılık sistemlerinde kalite, hız, güvenlik, maliyet vd. ölçütler dikkate alınarak yeni 

projeler geliştirilmekte ve bu çerçevede düzenlemeler yapılmaktadır. Söz konusu 

geliştirilmekte olan taşımacılık sistemleri, genelde ürün/yükün iki veya daha fazla taşımacılık 

türü kullanılarak yapılan taşımacılık esasına dayanmaktadır ve üç farklı uygulama şekli 

vardır: 

1) Çok Modlu Taşımacılık (Multi-Modal Transportation): İki veya daha fazla taşımacılık 

modu kullanılarak yapılan, mod değişimlerinde araç veya kap içindeki yüklerin 

elleçlendiği taşımacılık sistemidir. 

2) Intermodal Taşımacılık (Intermodal Transportation): Aynı taşıma aracı veya kabı ile iki 

veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan, mod değişimlerinde araç veya 

kap içindeki yüklerin herhangi bir elleçlemeye tâbi tutulmadığı taşımacılık sistemidir. 

3) Kombine Taşımacılık (Combined Transportation): Taşımanın başlangıç ve bitiş 

aşamalarında karayolunun kullanıldığı ve aradaki uzun mesafeli taşımanın demir, 

nehir, kanal veya deniz yolu ile yapıldığı taşımacılık sistemidir. 

 

Bu raporda kombine taşımacılık terimi yukarıdaki uygulama farklılıklarını içerecek şekilde 

kullanılmıştır. Kombine taşımacılık sistemleri, taşımacılık türlerinin avantajlarını kendi içinde 

entegre edip, dezavantajlarını mümkün olduğunca saf dışı bırakan, devamlı kendini 

yenileyen ve gelişime açık sistemlerdir. Amaç; Maliyet, Hız, Güvenilirlik ve Hizmet Kalitesi 

parametrelerinin optimum bileşimini yakalamaktır. Uygulamada en çok rastlanan 

kombinasyonlar aşağıdadır: 
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1) Karayolu-Demiryolu Taşımacılığı (Piggybacking): Aynı sevkıyat kapsamında karayolu 

ve demiryolu taşımacılık modlarının birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilen karma 

taşımacılık olup kombine taşımacılık haline RO-LA (Rollende Landstrasse) 

denilmektedir. 

2) Karayolu-Denizyolu Taşımacılığı (Fishybacking): Aynı sevkiyat kapsamında karayolu 

ve denizyolu taşımacılık modlarının birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilen karma 

taşımacılık olup kombine taşımacılık haline RO-RO (Roll On-Roll Off) denilmektedir. 

3) Karayolu-Havayolu Taşımacılığı (Birdybacking): Aynı sevkıyat kapsamında karayolu 

ve havayolu taşımacılık modlarının birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilen karma 

taşımacılık sistemidir. 

 

Uzun dönemde uluslararası taşımacılığın üçte ikisinin kombine taşımacılık ile yapılacağı 

öngörülmektedir. Bu çerçevede önerilen stratejiler aşağıda belirtilmiştir: 

 Kombine taşımacılık kullanım düzeyini artırmak için farklı taşımacılık türü ağları 

(şebekeleri) arasındaki entegrasyonun artırılması, türler arası geçişlerin 

(aktarma) kolaylaştırılması ve gerçek zamanlı bilgi paylaşımının (elektronik 

rezervasyon, bilet satış, elektronik ödeme vd.) ve tüm taşıma boyunca tek 

elektronik doküman kullanımının sağlanması, 

 Ana ulaştırma koridorlarına öncelik vererek küresel ölçekte kombine taşımacılık 

yasal ve teknik uyum çalışmalarının yapılması, 

 Mevcut ve potansiyel pazarı yüksek ülkelerde işbirliği içinde dış ticaret lojistik 

merkezler oluşturulması ve bu merkezler ile ülkemiz arasında kombine 

taşımacılık koridorları kurularak ülkemizin rekabet gücünün artırılması, 

 Kombine taşımacılık mevzuatının oluşturulması, bilgi, güvenlik, asgari hizmet 

standartları, kullanıcı hakları, çevre, sorumluluk, yönetim ve ödeme sistemlerinin 

çerçevesinin tüm taşımacılık türleri kombinasyonunu kapsayacak şekilde 

belirlenmesi, 

 Talep analizlerine göre tüm taşımacılık türlerini kapsayan eksenlerin öncelik ve 

gereksinimlerinin belirlenmesi, ulaşım altyapı yatırım ve işletme planlamalarında 

kombine taşımacılık ilkelerinin gözetilmesi, taşımacılık türlerinin teknik ve 
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ekonomik açıdan en uygun yerlerde kullanıldığı, kombine taşımacılığa dayalı 

akılcı ve etkin bir uluslararası ve ulusal taşımacılık altyapısının kurulması, 

 Kombine taşımacılığa uygun elektronik takip ve izleme sisteminin geliştirilmesi, 

 Karayolu taşımacılığının kısa mesafelerde, demiryolu ve denizyolu 

taşımacılığının uzun mesafelerde tercih edilmesinin sağlanması, 

 Mesafeye, yük özellik ve potansiyeline, taşıma türlerinin payına bağlı olarak 

denizyolu-karayolu, denizyolu-demiryolu, demiryolu-karayolu kombine taşımacılık 

sistemlerinin teşvik edilmesi, 

 Kombine taşımacılığa uygun standart yük ünitelerinin (taşıma kaplarının) ve buna 

bağlı otomatik yükleme-boşaltma ekipmanlarının oluşturulması konusunda AR-

GE çalışmaları yapılması, 

 Kombine taşımacılık yatırım projelerinin öncelikli olarak desteklenmesi, 

 Kombine taşımacılık şirketlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, 

 Gümrük ve serbest bölge mevzuat ve işlemlerinin kombine taşımacılık 

gereklerine göre yeniden düzenlenmesi, 

 Kombine taşımacılık meslek standartlarının (görev tanımları, görevli nitelikleri, 

vd.) oluşturulması, 

 Tehlikeli madde taşımacılığında kombine taşımacılık operasyonlarını yönetecek 

personelin ilgili tüm eğitimlerden geçirilmesinin ve sertifikasyonun sağlanması, 

 RO-RO ve RO-LA terminallerindeki yetersizliklerin giderilmesi 

 Kombine taşımacılıkta Çekici-Yarı Römork yerine sadece Yarı Römork 

taşımacılığına ağırlık verilmesi 
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V. GÜMRÜK ve SĠGORTA 

Türkiye Lojistik Master Planı için hazırlanan 

Strateji Belgesi‟nin beşinci bölümünde Gümrük 

ve sigorta konularına ilişkin stratejik hedeflere 

yer verilmektedir. Gümrük işlemleri ile risk 

yönetimi ve sigorta işlemleri taşımacılık ve 

lojistik faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası 

niteliğindedir. Bu nedenle lojistik sektörünün 

etkinliği ve rekabet gücünün artırılması için 

gümrük ve sigorta faaliyetlerinin iyileştirilmesi gerekli görülmektedir. Buna bağlı olarak bu 

bölümde gümrük ve sigorta işlemleri için stratejik hedeflere yer verilmiştir.   

 

V.1 GÜMRÜK 

Tüm sınır ötesi ve transit ticaret faaliyetleri gümrük işlemlerine tabi olmaktadır. Bu nedenle 

lojistik sektörünün rekabet gücünün artırılması etkin çalışan bir gümrük sistemi ile mümkün 

olabilecektir.   

 

V.1.1 GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ 

 Gümrüklerde çok sayıda 

olan kamu kurum ve 

birimlerin orumluluğunun 

tek elde toplanması, 

gümrük geçişlerinde tek 

bir Gümrük İdare Birimi 

ile muhatap olunması, 

 Var olan gümrük 

modelimizin dünyada kullanılan modern evraksız gümrük modelleri bazında 

değerlendirilmesi ve bu aşamada özelleştirme sürecinin de orta vadede gündeme 

alınması ve bu konuda pilot gümrüklerde deneme çalışmalarına başlanması, 
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 Transit taşımacılığın özendirilmesi amacıyla havalimanlarında (özellikle AHL 

temelinde) ve sınır kapılarında gümrük hizmetlerinin kesintisiz verilmesi ( 7 gün 

24 saat), 

 Gümrük müşavirliği, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri gibi meslek türlerinin ve 

hizmet alanlarının dünyadaki örnekleri ile birlikte değerlendirilmesi. Avrupa Birliği 

uyum çerçevesinde bu meslek türlerinin ve hizmet kalitesinin ölçülmesi ve 

sorgulanması, 

 Bugünkü hali ile darboğazların ortadan kaldırılması ve ihtiyacın karşılanması için 

gümrük müşavirliği mesleğine giriş sürecinin kolaylaştırılması (Kaliteden ödün 

vermeden sürecin kısaltılması), 

 Tedarik zinciri yaklaşımı ile lojistik ve gümrük işlemlerinin eşgüdümlü, güvenli ve 

hızlı yönetilmesini sağlayacak ve AB normlarını esas alan sistemlerin hızla 

uygulanması 

 Gümrüklerde istenilen yüksek miktardaki teminatların düşürülmesi, 

 Hayata geçmekte olan e-gümrük, e-beyanname ve diğer e-belge sistem ve 

uygulamalarının dünya standartlarında uygulanmasının sağlanması, sorunların 

hızla giderilmesi 

 TSE ve CE standartlarının uygulama esaslarına tabi tutulacak eşya listesinin ilgili 

birim e-imza ortamında kayıt ve işlem takibi sistemi ile entegrasyonu ve bu 

sistemin daha etkin kullanılması için iyileştirilmesi, 
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 Risk analiz sisteminin AB standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi 

 Gümrük ve muayene işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması için gerekli tesislerin 

yapılması, buna yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, 

 Gümrük birimleri ve uygulamaları arasında standart işlemlerin sağlanması, 

 Gümrük, laboratuvar ve kontrol süreçlerinde farklı kurumlardan görüş ve onay 

alınma süreçlerinin hızlandırılması ve koordinasyonunun sağlanması, 

 Sınır ülkeler ile ortak gümrük kapıları oluşturulması ve ortak sistem kullanılması, 

 Farklı taşımacılık türlerinin (ör. demiryolu-karayolu) terminallerindeki gümrüklerin 

bir araya getirilerek çok türlü ortak gümrük sahalarının oluşturulması, işlemlerin 

aynı merkezden yürütülmesi, 

 İhracata yönelik malların izin, uygunluk ve kontrollerin kolaylaştırılması. 

 

V.1.2 EMNĠYET ve GÜVENLĠK 

 Dünyada gümrük noktalarındaki emniyet ve güvenlik uygulamalarındaki fiziki 

müdahale, denetim ve izleme yöntemlerindeki son gelişmelerin sektöre 

aktarılması, 

 Her türlü kaçakçılık ve terör tehdidi ile mücadelede gönderici, alıcı ve taşıyıcı ile 

bilgilerin sistem üzerinden takibi ve sorgulanması.  

 

V.1.3 HĠZMET KALĠTESĠ ve REKABET 

 Gümrük hizmet kalitesinin sağlanması için nitelikli personel, bilişim altyapısı ve 

fiziki altyapının sağlanması. 

 Gümrük işlemlerinde şeffaflığın sağlanması, 

 Gümrük işlemleri ile ilgili yerleşik algıların ve rüşvet, yolsuzluk vb. suç türleri ile 

mücadele için mümkün olduğunca aracısız işlem yapılması ve bilişim 

teknolojilerinden yararlanılması. Bu kapsamda kamu personel rejiminde 
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değişikliklerin yapılması ve performansa dayalı değerlendirme sisteminin 

gündeme alınması. 

 Genel ve Özel antrepoların açılması için gerekli olan yetki belgesinin alınması 

çok yüksek maliyetler gerektirmektedir, dış ticaretin arttırılması için antrepo 

kuruluş maliyetlerinin (asgari teminat vb.) azaltılması. 

 

V.1.4 ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM 

 Gümrük idarelerimizde meydana gelen birimler arası rotasyonlardan ötürü, 

görevlilerin her değişimde dikkatli bir şekilde konuyu incelemeleri ve 

neticelendirmelerinden ötürü operasyonel gecikmeler had safhaya varmaktadır. 

Bu değişim sürelerinin hizmet aksamalarına neden olmamasının sağlanması, 

 Gümrük ile ilgili tüm işlerde öncelikle bu konunun eğitimini almış lojistik okul 

mezunlarından yararlanılması, 

 İdari pozisyonlarda yer alanlar için kamu personel rejiminin değişmesi. 

 

V.1.5 ÇALIġMA KOġULLARI 

 Gümrük işlemlerinin süreklilik arz etmesi amacıyla vardiyalı sisteme geçilmesi, 

personelin çalışma koşullarının motivasyon ve verimliliğe yönelik olarak 

iyileştirilmesi. 

 

V.1.6 BĠLĠġĠM ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 

 Gümrüklerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin modernizasyonu için finansman 

sağlanması. Sistemin kilitlenmesi vb. olumsuz durumların kaotik ortam yaşatması 

sonucu ortaya çıkan maliyetlerin ihracatçı, ithalatçı ve transit ticaret yapanlardan 

çıktığı dikkate alındığında bu konuda önleyici tedbirlerin alınması, 

 E-ticaretin yaygınlaşması, küçük paket hareketinin artması, yolcu ve yük trafiğinin 

katlanarak büyümesi ile birlikte yeni kaçakçılık ve  dolandırıcılık türleri devreye 

girmektedir. Bu nedenle risk analiz sisteminin gözden geçirilmesi. 
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V.2 RĠSK ve SĠGORTA 

Lojistik operasyonları (taşımacılık ve depolama vd. faaliyetler) özünde bir risk yönetimidir. 

Taşıma mesafesi, taşınan eşyanın özellikleri, çevresel koşullardaki değişim, aktarma ve 

transferler, depolama, gönderici ve alıcı talimatlarına göre hareket etme, yasal çerçeveye 

uyum gibi pek çok konuda riskler yaşanabilmektedir. Eşyanın alıcısına istenilen zamanda, 

özelliklerini kaybetmeden, emniyetli bir biçimde teslim edilmesi son derece önemlidir. Aksi 

takdirde gecikme, hasar ve kayıp gibi istenmeyen ve son derece maliyet doğuran konular 

yaşanabilmektedir. Sigorta olası kötü senaryolara karşı önlem alma mekanizmasıdır. Lojistik 

sektöründe sigorta olumsuz durumlardan kaynaklanan zararların bir ölçüde telafi edilmesidir. 

Sektörü ilgilendiren pek çok sigorta türü araç (kasko), zorunlu trafik, hayat, depo, nakliyat, 

emtia sigortaları bulunmaktadır. Bu çerçevede sigortacılık işlerine ilişkin stratejik hedefler 

aşağıda sunulmaktadır.  

 Türkiye‟de genel olarak ticarette, özelde lojistik sektöründe sigortacılık 

sektörünün AB normlarında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, bu kapsamda 

lojistik sektöründe sigorta konusundaki farkındalığın arttırılması, 

 Lojistik ve sigorta sektörlerinin bir araya gelerek sektörü ilgilendiren konularda 

dünyadaki gelişmeleri ve sorunları paylaştıkları faaliyetler düzenlenmesi,  

 Lojistik sektöründe risk ve sigorta (nakliyat sigortaları, emtia sigortaları, mali 

mesuliyet sigortaları gibi alanlarda ) eğitimlerinin düzenlenmesi, 

 Taşıma türlerinde ulusal ve uluslararası yasal çerçevenin ne olduğu, hasar, 

kayıp, gecikme benzeri durumlar ve bu kapsamda sorumluluk limitleri ve ilgili 

tarafların haklarının ne olduğu konusundaki bilgilerin paylaşılması, 

 Müşterilerle ve alt taşıyıcılarla gerçekleştirilen taşıma sözleşmeleri ve yurtiçi ve 

uluslararası operasyonlarda geçerli olan taşıma belgelerinin içeriğinin anlatılması, 

 Kombine taşımacılığa yönelik sigorta sistemlerin geliştirilmesi 

 Ticaret mahkemelerinde son derece önem arz eden alıcı, gönderici, amir taşıyıcı 

ve alt taşıyıcı arasındaki ilişkilerin yazı ve kayıtlarının (sözleşme, mutabakat 

teyidi, faks, e-posta) ne anlama geldiği sektör paydaşları tarafından bilinmesi için 

sektör paydaşlarına bilgilendirme yapılması. 
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VI. LOJĠSTĠK MERKEZLER  

Dünyada ve Türkiye‟de lojistik merkez tanımı farklı statülerde ve ölçeklerdeki merkezleri 

içermekte olup bu merkezler ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Literatürde ve sektörde 

lojistik merkez kavramına yönelik çok sayıda tanım kullanıldığından karmaşa 

yaşanmakta olup bu tanımlamaların mevzuatta doğru şekilde yapılması durumunda 

sektöre zenginlik kazandırılacaktır. 

İçerikleri, kuruluş amaçları ve modelleri birbirinden faklı olan lojistik merkezlerin, 

kurulmasına yönelik sorumlu kuruluşların açık olarak tanımlanması, merkezlerin ülke 

genelinde eşgüdüm içinde planlanması ve bölgesel dağılımının ihtiyaçlara ve 

potansiyellere uygun biçimde belirlenmesi durumunda birbirine rakip merkezler olmak 

yerine birbirlerini destekleyen, her biri verimli ve başarılı yatırımlar olarak işlev görecektir.   
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Türkiye’de Lojistik Üslerine Yönelik Stratejiler 

Son yıllarda farklı kurum ve kuruluşlarca lojistik merkez yatırımlarına yönelik yeni projeler 

geliştirilmekte, dağınık yapıdaki yatırımlar nedeniyle kamu kaynağı verimli 

kullanılamamaktadır. Bu amaçla sektörün gelişimine en fazla katkı verecek projelere 

öncelik verilmesi, kamu projeleri arasında ve kamu-özel sektör planlamaları arasında 

koordinasyonu sağlanması ve bu bağlamda Türkiye‟de lojistik merkezlerin belirli bir 

kademelenme içinde değerlendirilmesi, yatırımların potansiyellere uygun planlanması 

gerekmektedir.  

Mevcut durumda planlama veya yatırım aşamasında olan demiryolu, karayolu, “Lojistik 

İhtisas OSB”, “Lojistik Köy”, “Lojistik Serbest Bölge” gibi büyük ölçekli projelerin ve 

yatırımların koordinasyonu ve başarısındaki en önemli yöntem sektörel ve bölgesel 

analizler, kestirimler, hedefler ve planlamanın yapılmasıdır. 

 Bu amaçla TLMP kapsamında bölgelerin ve kentlerin; 

- sektör bazında sanayi üretimleri,  

- tarımsal üretimleri,  

- nüfusları ve tüketimleri,  

- lojistik ve ulaştırma sektörü firma sayıları ve istihdam, 

- karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşım olanakları,  

- ihracat, ithalat ve transit ticaret hacimleri  

- sektörler bazında ekonomik gelişme potansiyelleri,  

- geleceğe yönelik büyüme planları,  

- uluslararası ulaşım koridorları, uluslararası anlaşmalar ve stratejiler, 

- dış ticaret eğilimleri  

dikkate alınarak iller bazında lojistik merkez olma potansiyelleri tespit edilmelidir.  

 

Buna göre lojistik merkezlerin 4 kademede tanımlanması önerilmektedir; 
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1. kademe: uluslararası lojistik merkezler 

2. kademe: ulusal lojistik merkezler 

3. kademe: bölgesel lojistik merkezler 

4. kademe: yerel lojistik merkezler 

 

Bu kademelenme, yapılacak detaylı etütler ile kesinleştirilerek öncelikli yatırım  bölgeleri 

ve yatırım türlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Tespit edilen lojistik merkezlerde hangi 

tür taşımacılık ve lojistik sektörlerinde kamu ve özel sektör tarafından hangi ölçek ve 

kapsamda yatırımlarının yapılabileceğini belirlemek için kapsamlı analiz ve 

projeksiyonların yapılması, TLMP kapsamında detaylı modelleme çalışmalarının 

yapılması gerekmektedir. Lojistik Merkezlerin tanım ve sınıflandırılması ile ilgili çalışma 

Ek.1‟de verilmiştir. 

Lojistik merkezler için önerilen stratejiler aşağıda belirtilmektedir. 

 

VI.1 YASAL-YÖNETSEL YAPI 

 Yasal olarak, lojistik sektörü ile ilgili mevzuat ve düzenlemenin çok yönlü olarak 

düşünülüp ilgili bakanlık(lar) tarafından koordinasyon içinde ele alınması. Lojistik 

kavramının birden fazla bakanlığı (Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı) ilgilendirmesi nedeni ile lojistik merkezlere ilişkin 

yapılacak olan çalışmalarda ilgili bakanlıklar arasında bir komisyonun kurulması,  

 Lojistik Merkezlere ilişkin var olan tanım karmaşıklığının giderilmesi için ilgili 

bakanlıkça kendi görev alanına giren “Lojistik Merkez” (uluslararası, ulusal, bölgesel 

ve yerel lojistik merkezler) tanımının yapılması. Tanım kapsamında lojistik merkezlere 

ilişkin gerek ve yeter şartlarının neler olduğuna dair tanımlamalar açık ve net bir 

şekilde yapılması. Lojistik merkez türleri arasındaki farklılaşma ve işbölümünün ve 

gerek ve yeterlilik tanımlarının yapılması,  

 Lojistik Merkezlere ilişkin mevzuat eksikliğinin giderilmesi için “lojistik sektör yasası” 

ve buna bağlı olarak lojistik merkezlerin kuruluş ve işletme esaslarına yönelik 

yönetmeliğinin ilgili kurul tarafından oluşturulması, 
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 Avrupa örneklerinde gözlemlendiği üzere lojistik merkezlerin ortaklık yapısında yer 

alan devlet demiryollarının ülkemizde de kurulacak olan Lojistik İhtisas Sanayi Bölgesi 

müteşebbis heyetinde (kurucu ortaklar) yer alabilmesi için TCDD kuruluş ve 

yetkileriyle ilgili mevzuatında gerekli yasal düzenlemenin yapılması, 

 Lojistik merkez projelerine göre gümrük mevzuatının uyarlanması, her bir lojisik 

merkez tanımına uygun gümrük uygulamalarının düzenlenmesi, Gümrük ve lojistik 

hizmetlerine yönelik ilişkin tüm işlemlerin analizinin yapılması ve lojistik sektörünün 

önü açılacak şekilde işlemlerin (bürokrasinin) basitleştirilmesi,  

 Türkiye lojistik üssü olabilmesi için transit yüklerin en kısa sürede aktarımını 

sağlayabilecek gümrük mevzuat kolaylığı ve gümrük altyapısının oluşturulması,  

 Türkiye ana ulaştırma koridorlarının uluslararası koridorlar (TINA, TEN-T, TRACECA) 

ve ulusal menfaatler dikkate alınarak belirlenmesi ve bu ana koridorlar üzerinde 

lojistik merkez yatırımlarının temel alınacak koridorlara göre önceliklendirilmesi, 

lojistik merkezlerin bulunduğu bölgedeki trafiği en az etkilemesi için, kapasitesi 

yüksek ulusal ve uluslararası ulaştırma koridorları yakınlarında oluşturulması, lojistikte 

ağır taşıtlar kullanıldığı için anayollara bağlantıların (kavşakların) trafik güvenliği 

açısından son derecede özenli düzenlenmesi 

 

V1.2 ALTYAPI - YATIRIM 

 Atıl yatırımların önlenmesi için “Türkiye Lojistik Merkez” (uluslar arası, ulusal, bölgesel 

ve yerel) haritasının çıkartılması, Bununla birlikte haritada belirlenen yerler dışında, 

özel sektörün yatırımları haricinde, lojistik merkez yapılmaması için yasal düzenleme 

yapılması,   

 Lojistik merkez yer seçim kriterlerinin belirlenmesi ve buna ilişkin kılavuzun 

(yönetmelikte) oluşturulması, 

 Kurulacak olan lojistik merkezlerde ulaşım türlerinden en az iki taşıma türünün 

bağlantısının var olması, 

 Lojistik Merkezlerin verimli ve etkin bir şekilde çalışması için ilgili bakanlıkça asgari 

coğrafi (konumsal) ve fiziki (altyapı ve arazi) ve işletme (kurucu ortaklar ve yönetim) 

standartlarının belirlenmesi ve yatırım yapılacak olan lojistik merkezlerde bu 

standartların aranması, 
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 Lojistik Merkez kurulacak olan illere ilişkin hazırlanacak olan Nazım İmar Planlarının, 

yerel yönetimler ve ilgili bakanlık koordinasyonunda hazırlanması, 

 Özel sektör tarafından lojistik merkezlerde yapılacak olan yatırımların teşvik edici 

olması için kamu destek ve teşviklerinin (vergi indirimi vb) özel sektöre sağlanması 

(altyapı kurulum desteği, kredi vb.), 

 AB örnekleri incelendiğinde lojistik merkezlerin etkin ve verimli bir şekilde çalışması, 

ürün maliyeti üzerinde sahip olduğu oranın azalması için lojistik merkezlerin şehir 

merkezinden ve yerleşim alanlarının dışında kurulması, etüt projeleri yapılmak 

koşuluyla trafik ve çevre sorunları yaratmayacak konumda yer seçimi yapılması, 

 Dış ticaretin geliştirilmesi için kamu veya özel sektör teşvik edilerek ulusal menfaatleri 

sağlamak için yoğun ticaret yapılan veya komşu ülkelerde (Rusya, Suriye, Irak, İran) 

ortak Lojistik Merkezlerinin kurulması, 

 Transit ticareti ve dış ticareti (ithalat ve ihracat) desteklemek amacı ile kurulan 

Serbest Bölgelerin var olan verimliliğinin arttırılması için Ekonomik Serbest Bölgelere 

çevrilmesi (lojistik serbest bölgeleri), 

 Özellikle iç piyasaya yönelik hizmet veren lojistik firmaların klasik depo ve antrepo 

hizmetlerini bütünleşik bir küme olarak sunmasını sağlayacak Lojistik İhtisas Organize 

Sanayi Bölgeleri yatırımlarının kamu tarafından teşvik edilmesi ve ilgili yatırımlara 

yönelik bürokratik engellerin minimize edilmesi, 

 Lojistik merkezlerin arazi büyüklükleri ve işletme sayısı ile verilecek hizmetlerin; bölge 

ve kentin uzun vadeli yük potansiyeline (üretim, tüketim, dağıtım, transit) uygun 

olacak şekilde planlanması,  

 Kurulacak olan lojistik merkezlerin karayolu yükünü demiryolu ve denizyolu yüküne 

çevirmesi, kombine taşımacılığı arttırması amacına uygun planlanması ve 

yönetilmesi, 

 Kurulacak olan lojistik merkezler arasında iletişim, planlama, koordinasyon ve 

izlenebilirliğin sağlanmasına yönelik asgari standartların oluşturulması, merkez üst 

kurulu veya ulusal platformunun oluşturulması, 

 Liman ile lojistik merkez arasındaki kısa veya uzun mesafeli gümrüklü taşımalara 

olanak veren mevzuat düzenlemeleri yapılması, bu amaçla lojistik merkez- liman 

arası gümrüklü koridorlar oluşturulması ve bu uygulamanın yaygınlaştırılması,  
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 Lojistik merkezler ile bağlantılı limanların öncelikle liman art alanlarının rastgele 

gelişiminin ve lojistik fonksiyonlar dışında kullanımının engellenmesi için yerel 

yönetimlerin düzenleme yapması. 

 

VI.3 ÇEVRE ve GÜVENLĠK 

 Çevre kirliliği ve kentsel lojistik problemleri yaratan dağınık depo ve antrepo 

yatırımlarının önlenmesi için lojistik merkez kurulan veya kurulması planlanan 

kentlerde yerel yönetimler tarafından Çevre Düzeni Planında “Lojistik Alan” yerleri 

ayırması ve bu alanlar dışında depolama, tır garajı vb. ile ilgili tüm yatırımların 

engellenmesi. 

 Lojistik Merkezlere ilişkin AB standartlarına uygun asgari çevre ve güvenlik 

standartlarının ilgili bakanlıkça oluşturulması (atık yönetimi, geri dönüşüm ve enerji 

merkezleri), 

 Lojistik merkez(ler) çevresinde konut alanı oluşumunun engellenmesi için yerel 

yönetimlerce gerekli düzenlemeler ve denetimlerin yapılması, 

 Lojistik merkezlerin kurulması ile kentsel lojistikte büyük sorun yaratan, kent içine TIR 

ve Kamyon girişi ve parkının minimize edilmesi, 

 Lojistik merkez kurulum çalışmalarında çevresel duyarlılığa ve “tersine lojistik” 

faaliyetlere önem verilmesi.   

   

VI.4 DEPO VE ANTREPO 

 Lojistik sektöründe hizmet veren depo ve antrepo türleri ile dağıtım merkezlerine 

yönelik asgari standartların oluşturulması, 

 Lojistik merkezlerde hizmet verecek olan antrepolarda elleçleme, montajlama, 

paketleme, ambalajlama ve nihai tüketiciyi satış işlemlerinde var olan bürokratik 

işlemlerinin azaltılması, kolaylıklar sağlayıcı mevzuat düzenlemeleri yapılması, 

 Mevcut gümrüklerde, risk analizi ile yapılan seçimlerde ithalatın %70‟i, ihracatın %90‟ı 

fiziksel denetime tabi tutulmadan belge üzerinde kontrol veya sonradan kontrol 

yapılmak üzere işlemler tamamlanmaktadır. Bu işlemlerin incelenerek kurulacak olan 
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lojistik merkezler açısından ele alınması, gerek görüldüğü takdirde merkezleri cazip 

kılacak yeni (özel, istisnai) düzenlemelerin yapılması, 

 A tipi antrepoların işletmecisinin sorumluluğu arasında olan; “konulan eşyada her 

hangi bir noksanlık olması halinde 

gümrük vergilerinin ödenmesi”nin 

lojistik sektörü üzerinde yarattığı 

olumsuz yanlarının telafi edilmesi 

için aynı zamanda bu tip 

antrepolara eşya ayrımı 

yapılmaksızın geçici depo 

statüsünün kazandırılması, bu 

amaçla çalışmaların yapılması veya 

yapılan çalışmaların hızla 

tamamlanması, 

 Kurulacak olan depo ve antrepolara 

ilişkin asgari emniyet, güvenlik, 

sağlık ve çevre kriterlerinin 

belirlenmesi ve takibinin yapılması,  

 Çevre duyarlı depo (green 

warehouse) tasarım ilkelerini 

uygulanmasının teşvik edilmesi, bu 

tür sistem uygulamalarına harç, 

ruhsat, vergi vb. ödemelerde indirimler sağlanması, 

 İş güvenliği esasları ve sigorta anlaşmalarının yaygınlaşması, buna yönelik olarak 

bina zemin kaplamaları ve yapı özelliklerinin güvenlik ilkelerine göre uygulanması. 

 Büyük kentlerin merkez bölgelerinde ve yakınlarında depolama/dağıtım yerleri 

işletilmesine izin verilmemesi. 
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VII. KENTSEL LOJĠSTĠK  

Türkiye Lojistik Master Planı için hazırlanan Strateji Belgesi‟nin yedinci bölümünde Kentsel 

Lojistik konusu yer almaktadır. Kentsel lojistik ülke genelindeki uzun vadeli stratejik lojistik 

Master planın ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Bu nedenle bu bölümde kentsel lojistiğe 

ilişkin stratejik hedefler sunulmaktadır.  

Kentlerde yeterli düzeyde etkin planlama yapılmadığından kentsel lojistiğin kent trafiğine 

olumsuz etkileri bulunmakta diğer yandan kent trafiği kentsel lojistik faaliyetlerinin zaman ve 

parasal maliyetlerini arttırmaktadır. Kent içinde perakende merkezlerinin kent merkezinde 

yığılmış olması nedeniyle bu 

bölgelerdeki işletmelere 

alternatif olarak kent merkezi 

dışında alışveriş 

merkezlerinin (AVM) 

sayısındaki artış bu sorunun 

en önemli sonuçlarından biri 

olmuş küçük işletmelerin 

rekabet gücü zayıflamıştır.  

Son yıllarda kent 

merkezlerindeki perakende 

işletmelerin sayısı veya 

cirolarındaki azalma bir yandan rekabet koşullarının zayıfladığını diğer yandan kent 

merkezlerin canlılığını yitirmekte olduğunu göstermektedir. Bu sorun en çok belediyeler 

tarafından dile getirilmekte ve kent merkezlerinin canlandırılması için önemli yatırımlar 

yapılmaktadır. Diğer yandan bu sorunun çözümü için AVM büyüklükleri ve kent dışına 

taşınmalarına yönelik düzenlemeler gündeme gelmiş ancak piyasa rekabet ilkeleri gereği 

kabul görmemiştir.  

Piyasada rekabet koşullarının korunması temel ilke alınarak küçük işletmelerin kentsel lojistik 

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

ölçekli her tür perakende işletmelerinin dağılım ve yoğunlaşma bölgeleri, ulaştırma altyapısı 

ve tüketici nüfusun dağılımı dikkate alınarak dağıtım merkezlerinin (konsolidasyon- 

dekonsolidasyon işlemleri dahil) planlanması, taşıt hareket güzergah ve çalışma saatlerinin 

düzenlenmesi gerekmektedir.  

Kentsel lojistikle ilgili sorunların en yoğun yaşandığı büyükşehirlerde belediyelerin şehir 

planlarında ana ulaşım koridorlarına yakın bölgelerde “kentsel lojistik merkezler” in 
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planlanması önerilmektedir. Böylece kent içinde ve çevresinde dağınık yer seçen, yüksek 

arazi fiyatları ve diğer kullanımlardan olumsuz etkilenen mevcut depolama ve aktarma 

merkezlerinin daha verimli çalışmaları ve kentte neden oldukları olumsuz etkilerin azaltılması 

sağlanabilir. Bu modele benzer yatırımlar mevzuata göre belediyelerin görevleri arasında 

sayılmaktadır. Örneğin toptancı hali, yaş sebze-meyve hali, toptancılar sitesi vb. yatırımlar 

kentsel lojistiğin perakende sektörüne yönelik örneklerdir.  

Kentsel lojistik merkezler (KLM) kapsamında perakende dağıtım ve ticaret işletmeleri dışında 

taşımacılık, depolama vb. lojistik alt hizmetleri sunan işletmelere yer verilebilir. Mevcut 

modele göre belediyeler planlama, arazi temini, bina yapımı ve altyapı yatırımını yaparak 

firmalara kiraya vermekte veya mülkiyet satışı yapmaktadır. Bu model genelde başarılı 

işlediğinden KLM kurulması için de uygulanması önerilmektedir. Bu modelin yanı sıra 

işletmelerin bir araya gelerek kooperatif kurması ve yatırımı gerçekleştirmesi de yasal olarak 

olanaklı olduğundan ikinci model için de belediyelerin planlama ve arazi düzenlemesi 

yapması, altyapı sunması ve kooperatiflerin üstyapı yatırımları için teşvik edici olması 

beklenmektedir.  

Mevcut durumda AVM ‟lerin lojistik faaliyetlerini küçük ölçekli işletmelere kıyasla daha verimli 

ve sistematik biçimde planladıkları ve uyguladıkları tespit edilmiştir. AVM lojistik modelinin 

kentlerdeki tüm işletmelere uygulanması durumunda sistemin toplam verimi artacak 

dolayısıyla uygun rekabet koşulları sağlanacak ve kentsel olumsuz etkiler azalacaktır.  

Kentsel lojistikte karşılaşılan en önemli sorunlardan biri trafik yönetim planlarının olmaması 

veya yeterli düzeyde uygulanmamasıdır. Ülkemizde birçok kent için ulaşım ana planları 

hazırlanmış olmasına rağmen bu planlarda yük trafiğine ve kentsel lojistiğe yönelik stratejiler 

ve uygulama düzeyleri yeterli değildir.  

Dünyada birçok kentte kent içi yük hareketlerinin sağlanması ve düzenlenmesi için ayrıca 

ağır taşıtların kent içi yollara ek yük oluşturmaması için kent içi ulaşım planlarında “yük 

ulaştırma stratejileri (freight transport strategies)” belirlenmektedir. Buna göre yük taşıtlarının 

hangi yolları kullanıp kullanmayacağı, kullanım saatleri ve kent ekonomisinin sürdürülebilirliği 

için asgari erişim düzeyleri belirlenmektedir.  

Kentsel Lojistik Merkezler Kapsamında Aşağıdaki İşletmeler Faaliyet Gösterebilir: 

 Antrepolar 

 Depolar (Lisanslı veya Lisanssız) 

 Treyler-Kamyon Parkları 
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Kentsel Lojistik kapsamında önerilen stratejiler aşağıda belirtilmektedir: 

VII.1 PLANLAMA ve YÖNETĠM 

 Beklenen taşımacılık taleplerine cevap vermeyi amaçlayan geleneksel planlama 

yaklaşımı yerine, taşımacılık talebini en azda tutacak, çevreyi koruyan, 

sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen planlamaların yapılması, 

 Nüfusu 500 bin ve daha büyük 

kentlerimizde, kentsel lojistik ve 

taşımacılık stratejilerinin 

belirlenerek kentsel gelişim planını 

destekleyen ulaşım ana planının 

(kentsel hareketlilik planı) yolcu ve 

yük taşımacılığını birlikte ele 

alacak şekilde yapılması, 

uygulanması ve beş yılda bir 

güncellenmesi,  

 Kentsel Ulaşım Planlarının, katılımcı anlayışla, kamu yararı, sürdürülebilirlik ve 

özellikle eşitlik ilkeleri esas alınarak hazırlanması ve ulaştırma yatırımlarının 

bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, 

 Çevre planları üzerinde “Lojistik Alan” olarak öngörülen alanlar dışında lojistik 

kullanım amaçlı yapılacak olan yatırımların denetlenmesi ve engellenmesi,  

 Kent içi ulaşım mevzuatının Ulusal ve AB mevzuatı ile uyumlaştırılması, 

kentlerimizin aynı kentsel ulaşım mevzuatına göre yönetilmesi, yasa ve 

yönetmeliklerde yer alan kentsel ulaşımla ilgili maddelerin uyumlu hale getirilmesi 

veya uygun olmayanların yürürlükten kaldırılması,  

 Yerel yönetimlere bırakılan 100 km altı karayolu taşımacılık düzenlemelerinde 

ortak ve zorunlu ilkelerin belirlenmesi 

 Kent içi ulaşım sisteminin planlama, yatırım, işletme, yönetim ve denetimin tek 

elden yürütülmesi için büyük kentlerde olabildiğince özerk bir yapının kurulması,  
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 Başta yerel yönetimler olmak üzere farklı görevleri bulunan kamu kurumlarının 

koordineli ve işbirliğine dayalı çalışmasının sağlanması, 

 Kent içi ulaşım yatırım kararlarına paydaş ve kullanıcıların katkısının sağlanması 

uygun finansman modellerinin oluşturulması, kentsel lojistik sektörünün kendi 

yarattığı kaynakları kullanmasının sağlanması, 

 Kent içi ulaşım araçlarında emniyetin, asayişin, terör ve benzeri olumsuzlukların 

giderilmesi için yoğun alanlarda ulaşım sorunlarına çözümler getirecek gönüllülük 

durumunu da öngören ulaşım polisinin oluşturulması,  

 Kent içi Ulaşım Yönetim sistemlerinin standardize edilmesi, gelişmiş 

ekonomilerde uygulanmakta olan yönetim sistem standartlarının kullanılması, 

kent içi lojistik projeleri için gerekli fizibilite ve iş planlarının hazırlanması için usul 

ve esaslar, metodoloji ve standartların hazırlanması, 

 UKOME‟ lerde ilgili sivil toplum örgütlerinin oy hakkı ile temsil edilmesi. 

 

VII.2 KENTSEL TAġIMACILIK 

 Lojistik faaliyetlere (taşımacılık türleri, depolama, vd.) göre kent içi minimum 

ekonomik kapasite kriterlerinin belirlenmesi, 

 Kent içi karayolu altyapısında planlamanın gerektirdiği kademelenmeyi 

gerçekleştiren, ayrıca trafik akımı ve güvenliğini arttıran, geçerli standartlarda 

geometrik iyileştirmelerin yapılması, 

 Kent içi ulaşım sisteminde yeraltı ulaşım bağlantıları için AB ile uyumlu 

standartlar ve düzenlemelerin uygulanması, yeraltı tünellerinin katodik korumalı, 

yangın ve sabotajlara karşı en yüksek güvenlik çözümleri oluşturacak tarzda inşa 

edilmesi, 

 Kent içinde uygulanmakta olan ulaşım işaret ve yönlendirme levhaları ile 

aydınlatma standartlarının AB standartlarına uygun olması, 

 Kent içi taşıma türlerinin verimliliği ve etkinliği artırılarak türler arası 

bütünleşmenin sağlanması, 
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 Kentsel yaşam kalitesini artırılmasına ve kentsel lojistik hizmetlerin 

sürdürülmesine uygun olarak bazı sokak ve caddelere belli araç türlerine belli 

zamanlarda giriş yasağı uygulanması, 

 Trafikte akışkanlığı ve enerji verimliliğini sağlamak ve çevresel olumsuz etkileri 

azaltmak üzere girilen şeride/yola/bölgeye ve zaman dilimine göre farklı ücretlerin 

uygulanması,  

 Sektörlerin gruplandırılarak (ilköğretim, lise, üniversite, özel sektör, kamu, vd.) 

kademeli saat uygulamasına geçilmesi, 

 Ağır tonajlı araçların kent içine girmemesinin veya uygun saatlerde girmesinin 

sağlanması, kamyon ve kamyonet arasında yeni bir taşıt türünün tanımlanması 

ve kent içinde kullanım şeklinin belirlenmesi, 

 Araçların hızlarının ayarlanmasına yönelik önlemlerin alınması,  

 Akıllı Trafik Yönlendirme Sistemlerinin kullanılması, 

 Kenti uygun ölçeklerde (semt, mahalle, vb.) bölümlendirerek bu bölgelerde lojistik 

merkezler oluşturulması, bu bölgelerde dağıtılacak ürünlerin (eve ve işyerlerine 

bireysel teslimatlar, küçük işyeri, mağaza ve dükkanlara olan teslimatlar, vd.) 

gece dağıtımı ile söz konusu merkezlere getirilmesi ve uygun rotalar kullanılarak 

müşterilere ulaştırılması, 

 Gece taşımalarında kentteki mevcut raylı sistemlerden veya varsa denizyolu 

taşımacılığından faydalanılması, 

 Kent içi ulaşım sistemleri içinde yer alan yol ve her türlü yapısal çözümlere ilişkin 

kıstas ve parametrelerin hazırlanması ve yayımlanması, 

 Kent içi ulaşım sistemine giren tüm malzeme, parça ve araçlarda tip uygunlukları 

ve tip belgelerinin aranması, denetlenmemiş ve onaylanmamış araçların kent içi 

ulaşım sistemine girmesinin önlenmesi, standartların seçiminde talep düzeyi 

yanında işletme, bakım-onarım kolaylığı ve maliyeti, yerli teknoloji ve üretimden 

yararlanma gibi kriterlerin dikkate alınması, 

 Kentlerde en uygun ticari, sanayi ve lojistik kümelenmelerin oluşturulması ve 

kontrol altına alınması, 



 102 

 OSB ve küçük sanayi sitelerinde lojistik merkezler için yer ayrılması, lojistik 

şirketlerin bu bölgelerde çalışabilmesi için ilgili mevzuatlarda düzenlemeler 

yapılması, 

 Hal, Alışveriş Merkezi, Dağıtım Merkezi, vb yük hareketinin fazla olduğu tesislerin 

yer seçimi ve yerleşim düzenlerinde lojistik ilkelere uygunluğun sağlanması, diğer 

bir deyişle kentteki tüm yük üretim, tüketim ve aktarma merkezlerinin lojistik 

açıdan yeterli duruma getirilmesi, 

 Kargo dağıtım ve atık toplamada boru hatlarına geçişin sağlanması, kent içinde 

atıkların toplanarak belli merkezlere iletilmesi ile yük iletim trafiğinin belli 

merkezlerde düğümlenecek şekilde boru hatlarına kaydırılması, 

 Kent içi ulaşım sistemleri için bir afet yönetim sistemi geliştirilmesi ve 

uygulanması, deprem, yangın, sabotaj ve doğal afetlere yönelik etkin kurtarma ve 

ilk yardım çözümlerinin oluşturulması, 

 Çok sayıda küçük kapasiteli depo yerine büyük kapasiteli ve gereksinime göre 

bölünebilen terminal depoların desteklenmesi. 

 

VII.3 EMNĠYET ve GÜVENLĠK 

 Hemzemin kavşaklarda, taşıt yolu eksenine dik, yaya yolun çakışmalarında 

engelliler ve bisiklet sürücüleri için eğimli yüzeylerin tasarlandığı, kaza sayısını en 

aza indiren modern döner kavşakların yapılması, 

 Yavaşlatılmış kavşaklar ve geometrik geçiş kolaylıkları sağlanmalı, bekleme 

yapmadan sağa dönüşler, yükseltilmiş yaya geçişli kavşaklar, geometrik 

önlemlerle trafiğin sürekliliğinin ve akışkanlığının artırılması, 

 Trafik kurallarına yönelik eğitime önem verilmesi, trafik bilincinin artırılmasına 

yönelik yayınların desteklenmesi. 

 

VII.4 ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM 

 Kentsel Lojistiğin bir meslek olarak algılanıp bu mesleğe uygun vasıfta, yeterli 

donanıma sahip teknik personel ve yöneticilerin yetiştirilmesinin sağlanması,  
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 Kentsel Lojistik alanında eğitim programlarının açılması ve desteklenmesi, 

 Planlama, uygulama, işletme ve denetimde yeterli sayıda nitelikli teknik elemanın 

çalıştırılması, konularında uzmanlaşmış teknik elemanların istihdamlarında 

sürekliliğin sağlanması, 

 Kentsel lojistikte meslek standartlarının (görev tanımları, görevli nitelikleri, vd.) 

oluşturulması. 

 

VII.5 ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME ve ĠNOVASYON 

 Kentsel lojistik alanında AR-GE çalışmalarının teşvik edilmesi, 

 Kentlerimize özgün araç tasarım kriterlerinin belirlenerek yayımlanması,  

 Kentsel lojistik alanında proje yarışmalarının düzenlenmesi, 

 Kent içi trafik güvenliğini artıracak projelerin desteklenmesi, 

 Trafikteki kör/kara noktaların iyileştirilmesi. 

 

VII.6 BĠLĠġĠM ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 

 Kent içi ulaşıma yönelik planlama, yatırım ve işletme kararlarında güncel veri 

tabanından yararlanılması ve verilerin toplanmasında, yayınlanmasında 

standardizasyonun sağlanması, bu çerçevede Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS), Kent 

Bilgi Sistemi(KBS), Yönetim Bilişim Sistemi(YBS) ve Karar Destek Sistemlerinden 

yararlanılması (KDS), etkin bir Ulaşım Bilgi Sistemi (UBS) ve Trafik Bilgi Sistemi 

(TBS) oluşturulması, 

 Büyükşehirlerde kent içi ulaşım ağında dinamik sürücü bilgilendirme sistemlerinin 

kurulması, 

 Akıllı ulaşım sistemleri standartlarının oluşturularak kurulması ve 

yaygınlaştırılmasının zorunlu hale getirilmesi, 

 Sinyalizasyon, MOBESE ve Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) ülke 

genelinde kullanımının yaygınlaştırılması, 
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 Tüm ulaşım sisteminin dijital hale getirilmesi ve bilgi teknolojilerine entegre 

edilmesinin sağlanması, 

 Mümkün olduğunca ön sipariş(pre -sell) sistemine geçişin ve bu siparişlerin 

internet üzerinden alınarak sipariş alma amaçlı araç trafiğinin azaltılması. 

 

VII.7 ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ VE ÇEVRE 

 Kentlerde çevresel duyarlılığa özen gösteren eko-güzergahların oluşturulması, 

 Elektrikli araçlara yönelik şarj ve akü değiştirme yerleşim planının oluşturulması, 

 Kent içi karayolunun çevreye verdiği zararları azaltıcı gürültü önleyen ses 

perdeleri, gaz emisyonunu azaltan tedbirlerin kullanımının teşvik edilmesi, 

 Egzoz emisyonlarında ve diğer araç yakıt sistemi çıktılarında uluslararası çevre 

standartlarının uygulanması, 

 Kent içi trafiğindeki araçların yeşil ve enerji dostu hale getirilmesi, çevreye duyarlı 

doğalgazlı ve hibrit araçların kullanımının teşvik edilmesi, 

 Ana arterlerde gürültü emme panelleri yerleştirilerek kentlerin yaşanır hale 

getirilmesi, 

 Kentsel tehlikeli atık lojistiği, tıbbi atık lojistiği, elektrikli ve elektronik ürünler atık 

lojistiği ve geri dönüşüme uygun evsel katı atık lojistiği  (kağıt, metal, cam vb.) 

konusundaki yetersizliklerin ve eksikliklerin giderilmesi, bu amaçla kurulacak 

firmaların Çevre Bakanlığı ve yerel yönetimlerin denetiminde yetkilendirilmesi,  

 Mevcut durumda yaklaşık 56 milyon olan kentsel nüfusun 2023 yılında 70 milyon 

kişiye ulaşacağı, yaklaşık 1 kg olan kişi başına günlük katı atık üretiminin 2023 

yılında 2,5 kg. ulaşacağı dikkate alındığında çok büyük bir sorun ve aynı anda 

potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması için ileri 

teknolojilerle destekli etkin bir katı atık lojistik sistemi kurulması ve bu sistemlerin 

bütün kentlerde yaygınlaşması için destek ve denetleme mekanizmasının 

kurulması. 
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VIII. LOJĠSTĠK SEKTÖR YÖNETĠġĠMĠ  

Lojistik Master Planı için hazırlanan Strateji Belgesi‟nin sekizinci bölümünde lojistik sektör 

yönetişimi yer almaktadır. Lojistik Master planın hazırlanması ve uygulanması aşamasında 

sektörün tüm paydaşlarının katılımı önem taşımaktadır. Yönetişim tüm paydaşların katılımını 

hedefleyen çağdaş bir yaklaşım olup LMP hazırlık ve uygulama aşamasında da tüm 

paydaşların katılımı önerilmektedir.  Bu çerçevede lojistik sektör yönetişimine ilişkin öneriler 

aşağıda sunulmaktadır.   

 Sektörün önünü açacak, kurumsallaşmayı sağlayacak, profesyonel ve uluslararası 

niteliğe ulaştıracak en temel düzenleme olarak Lojistik Sektör Yasasının ve 

yönetmeliklerinin hazırlanması, 

 Merkezi ve Yerel Kamu Kurumları, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 

arası koordinasyonu sağlayacak, Dünya uygulamalarından yararlanan, tüm 

paydaşların ortak aklını kullanan, sektör faaliyetlerini planlayan, izleyen, denetleyen 

ve koordine eden bir Lojistik Üst Kurulunun oluşturulması, 

 Lojistik Sektör Yasası‟nda Lojistik sektöründe kamu ve özel sektör ile STK‟ların görev 

ve sorumluluklarının stratejik hedefler ve politikalar doğrultusunda net bir şekilde 

tanımlanması, 

 STK'ların sektörel çözümlerde etkin rolünün arttırılması, tüm STK'ların ortak 

platformda buluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması veya mevcut çalışmaların 

gözden geçirilerek geliştirilmesi, güncellenmesi, 

 İlgili bakanlıklar ile işbirliği yapılarak taşıma güzergahı ve taşıma türü bazında iç ve 

dış ticaretin dengelenmesi, boş araç dönüşü ve boş kap naklinin en aza indirilmesi 

için sektör içi bilgi paylaşımı, koordinasyon ve ortak faaliyetlerin sağlanması, 

 KOBİ‟lere konsolide taşımacılık, ortak depolama, stok yönetimi, palet/kap bankası, 

koruyucu ambalajlama vd. operasyonel lojistik konularında destek sağlanması, 

 Öncelikle lojistik maliyet avantajına sahip komşu ülkelerle olan ticaretin 

canlandırılması, bu ülkelerin lojistik sektöründe serbestleştirme ve altyapı 

çalışmalarına destek olunması, ortak şirketlerin teşvik edilmesi ve lojistik 

entegrasyonların sağlanması, 

 Dış ülkelerde avantaj sağlayacak yerlerde ulusal menfaatler gözetilerek lojistik 

merkezlerin kurulması ve firmaların lojistik yatırımları için sektör temsilcilerinin 

pazarlama ve lobi faaliyetleri gerçekleştirmesi,  

 Lojistikte uluslararası koordinasyon ve işbirliği düzeyinin artırılması, ikili ve 

uluslararası ticari görüşmelerde lojistik konulara gerekli önemin verilmesi, 
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 Ülke deniz kıyılarının farklı sektörlerce katma değer, sürdürebilirlik, istihdam vd. 

nesnel ölçütlere göre paylaşımının sağlanması, 

 Ulaştırma Bakanlığı teşkilat yapısı ve birimlerinin yük ve yolcu ayrımına uygun 

biçimde yeniden yapılanması, 

 Üniversite-sektör işbirliklerinin geliştirilmesi, bu amaçla Sivil Toplum Kuruluşları,  yerel 

yönetimler ve Birliklerin katalizör rol üstlenmesi. 
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SONUÇ  

Lojistik sektörü son 10 yıldır en hızlı büyüyen, tüm diğer sektörlere hizmet veren ve onların 

rekabet avantajı sağlamalarından önemli bir araç konumunda olan bir sektördür. Türkiye‟nin 

sahip olduğu stratejik coğrafi konumu, insan kaynakları ve dinamizmi bölgesinde bir lojistik 

üs olma potansiyelini ortaya koymaktadır. Ülkemizin tüm sektörleri 2023 yılını hedef alan 

stratejik planlar yapmıştır veya yapmaktadır. 2023 hedefimiz olan 1,2 trilyon dolarlık dış 

ticaret hacmini yakalamanın önemli unsurlarından biri üretim ise diğeri lojistiktir. Özelikle 

seçenek taşımacılık türleri oluşturulması ve aralarındaki dengenin kombine taşımacılık ile 

sağlanması konusunda önemli eksikliklerimiz vardır.  Ürün hareketinin olduğu her sektör ile 

ilişkisi olan lojistik sektörünün de kendi stratejik stratejik planını ve takibinde master planını 

yönetişim ilkeleri doğrultusunda hazırlaması bir zorunluluktur. Aksi halde diğer sektörlerin 

hedeflerini yakalaması ve Türkiye‟nin bölgesinde bir lojistik üs olması hedefine ulaşmak 

olanaksız hale gelecektir.  

Bu rapor Türkiye Lojistik Master Planına yönelik stratejileri: Ekonomik Gelişmeler 

Doğrultusunda Lojistik, Temel İlkeler, Türkiye‟nin Ulaştırma Koridorları ve Uluslararası 

Entegrasyon, Taşımacılık Türleri,  Gümrük ve Sigorta, Lojistik Merkezler,  Kentsel Lojistik ve 

Lojistik Sektör Yönetişim başlıkları altında ortaya koymaktadır. Bundan sonra yapılması 

gereken bu raporda yer alan temel ilkeler ve stratejiler doğrultusunda toplumsa l mutabakat 

sağlanması ve bu mutabakat doğrultusunda Türkiye Lojistik Master Planının(TLMP) 

hazırlanmasıdır. 

Taşımacılık, Lojistik Merkezler ve Depolama, Gümrük gibi bir çok hizmeti içeren Lojistik 

Sektörü, çok sayıda bakanlığın faaliyet alanı kapsamına girmektedir. Bu nedenle TLMP „nın 

bu noktaya dikkat edilerek tüm lojistik hizmetler bazında ve entegrasyon içinde hazırlanması 

gerekir. Hazırlanması en az bir yıl sürebilecek olan TLMP ‟nında farklı senaryolar 

doğrultusunda mali ve diğer kaynak kısıtlarını dikkate alınarak lojistik altyapı, standartlar, 

mevzuat yenileme, teknolojik değişim, insan kaynakları ve eğitim, araştırma-geliştirme ve 

inovasyon ile yönetim konularında önceliklerin ve eylem planlarının, farklı kurum ve 

kuruluşlara ait görevlerin net bir biçimde saptanması gerekmektedir. TLMP, tarafsız bir ekip 

tarafından kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde ve uluslararası 

entegrasyon ve işbirlikleri düşünülerek hazırlanmalıdır. 

Ülkemizdeki mevcut endüstriyel dağılıma göre hazırlanacak bir lojistik plan istenen etkinlik ve 

verimliliği sağlayamayacağından, TLMP bölgelere göre bugünkü sektörel yapılaşmayı değil 

geleceğe yönelik arzu edilen yapılaşmayı esas almalıdır. 
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EK. LOJĠSTĠK MERKEZ TANIM ve SINIFLANDIRMALARI 

Dünyadaki örnekler ve geleceğe yönelik projeksiyonlar dikkate alındığında uluslararası 

lojistik üslerde aşağıdaki bölümlerde değinilen lojistik merkez yapılarının tamamı veya 

birkaçının aynı kentte bir arada bulunabilecek şekilde kurulması ve başarılı bir şekilde 

faaliyet göstermesi mümkündür. İkinci kademe üsler olarak tanımlanan ulusal düzeydeki 

üslerde ise farklı kapsam, statü ve niteliklerde birden fazla lojistik merkez kurulması 

sağlanabilir. Bölgesel lojistik üslerde ilgili kentin konumuna, ulaşım olanaklarına ve dış-iç 

ticaret performansına bağlı olarak uygun tek lojistik merkezin kurulması önerilmektedir.  

 

Lojistik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgeleri 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu‟nun 4. maddesine göre Lojistik İhtisas OSB ler Sanayi 

Bakanlığı‟nın onayı ile kurulur. Bu bölgeler içinde tedarik zinciri yönetimi, lojistik ve 

taşımacılık için gerekli ekipmanlar ve malzemelerin üretimine yönelik imalat sanayi de 

kurulması beklenmektedir. Lojistik İ-OSB lerin sadece depolama alanı olmaması bunun yanı 

sıra katma değerli lojistik faaliyetleri ile imalat yapılmak üzere kurulması gerekir. Bu tür lojistik 

merkezlerde aşağıdaki faaliyet ve hizmet alanlarının bulunması gerekir: 

 OSB yönetim merkezi, 

 Lisanslı Depolar, 

 Antrepolar, 

 Kamu kurumlarının birimleri (tüm sektörde iş akışını hızlandıracak resmi birimler) 

 Katma değerli lojistik faaliyetler, 

 Lojistik yan sanayi tesisleri, 

 Treyler-kamyon parkı, 

 Konteyner parkı, 

 Demiryolu yük terminali, 

 Gümrüklü saha, 

 Gümrük Müşavirleri Ofisleri 
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 İhracatçı-İthalatçı Firma Ofisleri 

 Sosyal tesisler (spor merkezi, konferans merkezi, yemekhane vb) 

 Otel, 

 Ticaret merkezi, (yedek parça, banka, gümrük firma ofisleri vb) 

 Akaryakıt istasyonu, 

 Eğitim merkezi (meslek lisesi, yüksekokul, sürekli eğitim merkezi vb.) 

Yasa gereği OSB‟lerin asgari 500 dönüm alanda kurulması gerekir. Ancak kapsamlı ve 

uluslararası nitelikte hizmet veren firmaları içeren bir L-İ-OSB nin asgari 1.500 dönüm alanda 

kurulması önerilmektedir.  

Lojistik İ-OSB kamulaştırma ve altyapı maliyetleri kamu tarafından karşılanmakta, firmalara 

maliyet bedeli karşılığında tahsis edilmektedir. Kamu kaynağının verimli ve geri dönüşü 

sağlanacak şekilde kullanılması için bölge kurulacak kentlerde doğru belirlenmesi gerekir. Bu 

kapsamda Lojistik İ-OSB kurulacak kentlerde: 

 Demiryolu, havayolu ve denizyolu ulaşım olanaklarından en az ikisinin olması, 

 İlin sanayisinin gelişmiş olması veya sanayi bölgelerine (veya üretim bölgelerine) 

yakın olması, 

 İlin ithalat ve ihracat performansının yüksek olması, 

 İlin nüfusunun yüksek olması, tüketim merkezlerine yakın olması, 

 İlde ulaşım araçları (toplam treyler, kamyon sayısının) ve uzman istihdamın belirli bir 

düzeyde olması, 

 

Lojistik Serbest Bölgeleri 

Ekonomi Bakanlığı‟nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 03.06.2011 tarihli ve 637 Sayılı 

Kanun‟un 12.Maddesinde Bakanlığa lojistik merkezler ve lojistik serbest bölgeleri kurma 

yetkisi verilmiştir. Ancak bu bölgelerin amacı, kapsamı ve kuruluş esaslarına yönelik yasal 

düzenleme henüz yapılmamıştır. Dünyada lojistik serbest bölgeleri incelendiğinde ve mevcut 

mevzuat esas alındığında bu bölgelerin ihtisas serbest bölgeleri olarak faaliyet 
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gösterebileceği anlaşılmaktadır. Mevcut serbest bölgelerde imalat, dış ticaret ve taşımacılık 

bir arada yürütülmekte iken ihtisaslaşmış yeni serbest bölgelerde sadece lojistik faaliyeti ile 

iştigal olan veya yan sanayi firmalarının yatırım yapması beklenmektedir. Bu kapsamda 

lojistik ihtisas serbest bölgelerinin başarılı biçimde kurulması ve faaliyet göstermesi için 

aşağıdaki stratejiler önerilmektedir: 

 Kurulması planlanan LSB için öncelikle fizibilite etüdlerinin yapılması, 

 Yapılabilirliği ispatlanan Lojistik Serbest Bölgelerinin (LSB) Bakanlığın teklifi ve 

Bakanlar Kurulu ile ilan edilmesi,  

 Yatırımın anlamlı bir ölçekte olması ve yeterli sayıda firmaya alan sağlanması için en 

az 500 dönüm arazi üzerinde kurulması 

LSB kapsamında İhracat ve İthalatçı Firmalar, 3. parti lojistik firmaları, üretici veya 

perakendeci firmaların lojistik tesis yatırımına izin verilmelidir. 

LSB demiryolu, havayolu veya denizyolu ulaşım terminallerine bitişik konumda kurulmalıdır. 

Mevcut durumda kentlerde dağınık biçimde yerleşmiş olan antrepoların belirli bir bölgede 

toplanması, denetimin kolaylaştırılması, ulaşım sorunlarının azaltılması, ve ekonomik verim 

sağlamak amacıyla antrepolardan oluşan LSB kurulabilir.  

LSB‟lerin kamulaştırma ve altyapı maliyetleri de kamu tarafından karşılanmakta, parseller 

firmalara maliyet bedelini karşılayacak bedelle kiralanmaktadır. Kamu kaynağının verimli 

kullanılması ve firmalar için cazip maliyetlerin oluşması için LSB‟lerin talebin en yüksek 

olduğu kentlerde kurulması gerekir. Bu kapsamda Lojistik İ-OSB kurulacak kentlerde: 

 Demiryolu, havayolu ve denizyolu ulaşım olanaklarından en az ikisinin olması, 

 Kentin sanayisinin gelişmiş olması veya sanayi bölgelerine yakın olması, 

 İlin ithalat ve ihracat performansının yüksek olması, 

 İlin nüfusunun yüksek olması, tüketim merkezlerine yakın olması, 

 İlde ulaşım araçları (toplam treyler, kamyon sayısının) ve uzman istihdamın belirli bir 

düzeyde olması, 

Mevzuat gereği serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalara sağlanan bazı kolaylıklar ve 

teşvikler sürmektedir. Kurumlar vergisi muafiyeti kalkmasına rağmen özellikle sanayi firmaları 
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için kısmi avantajlar (SSK Primi, harç, altyapı) devam etmeli, yeni kurulacak serbest 

bölgelerde özellikle idari giderler, kira bedeli vb. konularda kolaylıklar ve maliyet avantajları 

sağlanmalıdır. Örneğin OSB‟lerde en büyük avantaj düşük maliyetle altyapılı arsa 

sağlanmasıdır. Özellikle sanayi ve ticareti güçlü olan kentlerde arazi fiyatları ve altyapı 

maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle firmaların ilk yatırım maliyetleri veya arazi-bina kira 

bedelleri çok yüksek olmakta, bu nedenle yeni yatırımlar yeterli düzeye ulaşamamaktadır.  

Lojistik Serbest Bölgeleri Kapmasında Faaliyet Gösterebilecek Yapı ve işletmeler 

 Depolar, Lisanslı Depolar 

 Katma Değerli Lojistik İşletmeleri 

 Lojistik Yan Sanayi İşletmeleri 

 Treyler-Kamyon Parkı 

 Konteyner Parkı 

 İdari ve Sosyal Tesisler 

 Gümrük Müdürlüğü 

 Ulaştırma Terminali (Liman, Demiryolu İstasyonu) 

Bu tesislerin tamamı Serbest Bölge sahası kapsamında olacaktır.  

 

DıĢ Ticaret Lojistik Bölgeleri / Kara-limanları 

Ekonomi Bakanlığa kurma yetkisi verilen lojistik merkez tanımı ise genel ve muğlâktır. Bu 

bölümde tanımlanan bütün faaliyet bölgeleri lojistik merkez olarak tanımlandığından 

Bakanlığın yetkisi ve Yasada adı geçen merkezlerin kuruluş amacı “Dış Ticaret Lojistik 

Merkezlerini” ifade etmektedir.  

Bu tanım dünyada “Dry Port” tanımına en yakın kapsamı içerecek biçimde açıklanarak 

kuruluş yasasında bu yönde düzenleme yapılması beklenmektedir. “Dryport” olarak 

tanımlanan bu bölgeler limanların yükleme boşaltma faaliyetleri dışındaki elleçleme, gümrük 

işlemleri, ardiye gibi işlemlerin liman sahası dışında yapıldığı ve yasal statü olarak liman 

tanımına denk gelen “Kara-Limanı” kavramını ifade etmektedir.  



 113 

Yük trafiği yüksek olup liman sahası dar olan limanların yükleme-boşaltma işlemleri dışındaki 

faaliyetlerini içermesi gereken kara-limanlarına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. Kara-limanları genellikle limana demiryolu ile bağlanan ve gümrük ve taşıma 

statüsü yönünden özel düzenlemelere tabi bölgelerdir. Bu bölgelerin en başarılı 

örneklerinden biri İspanya Zaragoza‟da bulunan Dry-Port‟tur. Dış ticarete yönelik lojistik 

faaliyetlerinin yürütüldüğü ve limanların işlem kapasiteleri ve verimliliklerini arttırması 

hedeflenen kara-limanlarının kurulacağı il veya kentlerin yer seçiminde aşağıdaki hususların 

esas alınması önerilmektedir: 

 İthalat ve ihracat hacmi yüksek olması, 

 Nüfusu, dolayısıyla tüketimi yüksek olması, 

 Sanayi ve tarımsal üretimi yüksek olması, 

 Demiryolu bağlantısı olması, 

 Uluslararası karayolu ulaşım koridorlarına yakın olması, 

 Antrepo ve depo faaliyetinin yoğun olması, 

 Bölgesel olarak merkezi konumda olması, 

Kara limanlarının özellikle limanlara uzak bölgeler ile (orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu) üretim ve tüketimi yüksek kentlerde etkin ve verimli bir şekilde çalışması 

mümkündür. 

Lojistik Serbest Bölgelerinde (LSB) yurtdışı-yurtiçi ve yurtdışı-yurtdışı mal trafiğinin 

gerçekleştirilmesi, kara-limanı olarak işlev görecek Lojistik Merkezlerde (DTLB) ağırlıklı 

olarak yurtiçi-yurtdışı ticaret ve ulaşım merkezleri olarak işlev görmesi beklenmektedir.  

Kurulması amaçlanan DTLB‟lerin Bakanlık tarafından hazırlanacak veya hazırlatılacak 

Fizibilite Etüdleri ile uygun görülmesi halinde Bakanlar Kurulu Kararı ilan edilmesi 

gerekmektedir. Her iki merkezin LSB ve DTLB kurulumu için hızlı kamulaştırma yetkisinin 

kullanılması yatırım süresi ve maliyetini önemli düzeyde azaltacaktır.  

Kara-limanları ile limanlar arasında karayolu, demiryolu bağlantısı olması gerektiğinden 

aradaki taşımacılığın yasal statüsü ve izinleri konusunda mevzuatta açık düzenlemeler 

gerekmektedir. Mevcut durumda limanlar ile liman dışındaki gümrük sahaları arasında TCDD 

tarafından taşınan yükler için TCDD beyannameleri verilmesi yeterli olmaktadır. Ancak gerek 

özel demiryolu taşıma şirketleri ve gerekse karayolu taşıma şirketlerine de “teminatlı sevk 
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işlemi” ile beyanname verme koşuluyla taşıma yapmaları sağlanması durumunda kara-

limanlarının işlevsel olması ve firmaların bu bölgelerde yatırım yapması, limanlarda bekleme 

yerine elleçleme ve benzeri diğer yük bekletme işlemlerini kara-limanları içerisinde 

gerçekleştirmeleri daha olanaklı olacaktır. Bu düzenleme birçok firma için maliyet avantajı da 

sağlayacağından limanların operasyon kapasitesi artacak firmaların maliyet ve zaman 

kayıpları önlenecektir. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut yasal çerçeve içinde 

TCDD tarafından yapılacak taşımalar ile kara-limanlarının kurulması ve işlevlendirilmesi 

olanaklıdır. TCDD tarafından kurulması planlanan “lojistik köyler” kısmen kara-limanı özelliği 

taşımaktadır.  

Diğer yandan limanlar ile gümrük sahaları arasında mal taşıması aşamasında karşılaşılan 

sorunlardan biri de kaza yapan taşıtlar ve hasar gören malın kaydıyla ilgili tutanak 

düzenleme prosedürünün karmaşık ve zaman alıcı olmasıdır. Kara-limanlarının ve transit 

ticaretin artması ile bu amaçlı taşımacılığın yaygınlaşmasına paralel olarak ortaya 

çıkabilecek kazalarda tutanak işlemleri ve bildirimlerin en seri biçimde yapılması için yeni 

düzenlemeler gerekmektedir. Bu düzenlemelere paralel olarak özellikle şoför eğitimi (veya 

sertifikalandırılması) büyük önem taşımaktadır.  

Kara-limanları mevzuatta “Dış Ticaret Lojistik Merkezleri” olarak tanımlanabileceği gibi  

“Lojistik serbest bölgeleri” olarak da tanımlanabilir. Bu iki tanımdan hangisinin uygulanacağı 

ise yatırım yapılması planlanan bölgeye ve fizibilite raporlarında tespit edilecek potansiyele 

ve işlem türlerine göre belirlenmelidir. TCDD lojistik köylerinin kapsamının genişletilmesi 

(karayolu taşımacılığının da kapsanması, gümrüklü saha belirlenmesi ve katma değerli 

lojistik faaliyetlerine izin verilmesi) ile “lojistik köyler” de kara-limanı olarak işlev görebilir. 

Bunun için TCDD lojistik köylerinin bu tanıma uygun işlev görecek potansiyelde olanları 

serbest bölge ilan edilebilir.   

Dış Ticaret Lojistik Merkezleri (DTLB-Kara-limanı) Kapmasında Faaliyet Gösterebilecek Yapı 

ve İşletmeler: 

 Antrepolar 

 Lisanslı Depolar 

 Katma Değerli Lojistik İşletmeleri 

 Lojistik Yan Sanayi İşletmeleri 

 Treyler-Kamyon Parkı 
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 Konteyner Parkı 

 İdari ve Sosyal Tesisler 

 Otel 

 Gümrük Ofisi 

 Gümrük Müşavirleri Ofisleri 

 İhracatçı-İthalatçı Firma Ofisleri 

 Ulaştırma Terminali (Liman, Demiryolu İstasyonu) 

TCDD Lojistik Köyleri de Kara-limanı kapsamına alınabilir veya bir arada faaliyet gösterebilir. 

 

TaĢımacılık Terminal ve Depolama Merkezleri (Lojistik Köyler) 

“Lojistik köy” tanımı mevzuata TCDD‟nin görev ve sorumluluk alanları kapsamında 

tanımlanmaktadır. Bunun yanı sıra kamuoyunda karayolu taşımasına yönelik depolama, 

aktarma, elleçleme alanları ile TIR parkı içeren merkezler de “lojistik köy”  olarak 

anılmaktadır. Her iki tanım esasen taşımacılık merkezleri olarak adlandırılabilir.  

 

TCDD Konsolidasyon ve Dekonsolidasyon Merkezleri (TCDD Lojistik Köyleri) 

TCDD‟nin taşımakla sorumlu olduğu yükleri aktarma istasyonlarında konsolide ve 

dekonsolide etmek üzere kurmayı planladığı terminal sahaları ve depolardan oluşan bölgeler 

TCDD Lojistik Köyleri olarak tanımlanmaktadır. Bu merkezlerin temel amacı TCDD „nin kendi 

yükleri veya hat veya vagon kiralayan firmaların yüklerinin ulaşım ve depolama işlemlerinin 

gerçekleştirilmesini verimli olarak yerine getirmektir.  

TCDD Lojistik köylerde planlanan altyapı, tesis ve hizmetler 

 Demiryolu yük transfer istasyonu, 

 Kapalı gümrüksüz depolar, 

 Kapalı gümrüklü depolar (antrepolar), 
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 Soğuk hava depoları, 

 Demiryolu tesisleri (RTG, Stacker, Ro-La), 

 Tehlikeli madde depoları, 

 Demiryolu yük aktarma deposu, 

 Sebze meyve hali, 

 Kargo aktarma merkezleri, 

 Konteyner stok ve doldurma alanı, 

 Kamyon ve TIR park alanları, 

 Ödeme noktası, 

 Güvenlik ve plaka kontrol, 

 Binek araç park alanları, 

 Lojistik şirket ofisleri, banka şubeleri, 

 Teknik altyapı ve atık su arıtma tesisi, 

 Yağmur suyu toplama depoları, 

 Çöp değerlendirme merkezi, 

 Satış mağazaları, 

 Giriş ve çıkış kapıları, 

 Tamir bakım atölyeleri, 

 Konaklama tesisleri, 

 Gümrük binası, jandarma binası, 

 Sağlık birimi, mescit, itfaiye, 

 Akaryakıt istasyonu, 
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 Yemek (catering) hizmeti, 

 Büfe, restoran, pastane, kırtasiye, telefon, ATM, sigorta, konfeksiyon, market, 

kahvehane, WC. 

 

Karayolu Nakliyesine Yönelik Konsolidasyon ve Dekonsolidasyon Merkezleri 

(Karayolu Lojistik Köyleri), Lojistik Parkları 

 Dünyada genellikle lojistik parkı olarak tanımlanan ve çoğunlukla kooperatif modeliyle 

kurulan bu tür merkezlerden Türkiye‟de sadece birkaç örnek bulunmaktadır. Çoğunlukla 

nakliyeciler birlikleri veya kooperatifleri tarafından kurulabilecek lojistik parkında ağırlıklı 

olarak taşımacılıkla ilgili hizmetler ve depolama hizmetleri sunulmaktadır.  

Bu tür merkezlerin en önemli faydaları; kent içinde dağınık olarak faaliyet gösteren ve çevre 

ve trafik yönünden olumsuz etkileri olan TIR parkı ve depolama tesislerinin kent dışında, 

ulaşım olanağı elverişli noktalarda ve yararlanıcıların aynı bölgede birden fazla servis 

sağlayıcıya ulaşabileceği merkezler olmalarıdır.   

Ölçek olarak ilin potansiyeli ve kurucu firma sayısına bağlı olmakla beraber, bu tür 

merkezlerin kurumsallaşması, marka değeri oluşturması ve sabit yatırımın en kısa geri 

dönüşü için en az 200 dönüm arazi üzerinde kurulması önerilmektedir (Bu büyüklüklerin 

fizibilite etüdlerine göre kesinleştirilmesi gerekmektedir).  

Son yıllarda nakliye firmalarının depolama ve bunun ötesinde lojistik hizmetleri sağlamasıyla 

kurumsal kapasiteleri ve hizmet kalemleri artmaktadır. Dünyadaki gelişmelere paralel o larak 

nakliye firmaları veya sadece depolama firmaları zaman içinde 3. parti lojistik firmalarına 

dönüşmeyi hedeflemektedir. Bu sürecin hızlandırılması ve sektördeki gelişmeleri 

hızlandırmak, haksız rekabeti ortadan kaldırmak, hizmet kalitesini iyileştirmek, altyapı yatırım 

maliyelerini azaltmak ve trafik-çevre sorunlarını azaltmak amacıyla “kooperatif modeli lojistik 

merkezler” olarak tanımlanan karayolu aktarma ve depolama merkezlerinin (lojistik 

köylerinin) yatırımlarına kamu desteği sağlanmalıdır.  

Özellikle belediyelerin kent planlarında bu tür alanlar ve merkezler öngörülmediğinden 

yatırım olanakları kısıtlı olmaktadır. Bu nedenle Valilikler  ve Belediyeler düzeyinde kooperatif 

modeli yapılanmaların yatırımlarına destek verilmesi, arazi elde edilmesi ve planlamasında, 

altyapı ve ulaşım olanaklarının sağlanmasında destekleyici olmaları gerekmektedir. Bu tür 

merkezlerde çalışan personel ve firmaların ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmet kalitesinin 

en üst düzeyde olması için aşağıdaki hizmetlerin bulunması veya sağlanması gerekmektedir: 
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 Açık ve kapalı depolama alanları, 

 Soğuk hava deposu, antrepo, dökme yük depoları 

 Treyler-kamyon parkı, 

 Gümrük hizmetleri, 

 Güvenlik hizmetleri, 

 Temizlik hizmetleri, 

 Sosyal tesisler, 

 Otel, 

 Ticaret merkezi, 

 Yönetim merkezi ve destek hizmetler, 

 

Lojistik Parkların, Taşımacılık Kanunu ve İmar Kanunu‟nda tanımı olmamakla beraber her iki 

yasa kapsamında da tanımlanması gerekmektedir. 

 

Firma Lojistik Merkezleri/Tesisleri 

1. parti (malın ve/veya hizmetin üreticisi), 2. parti (akışa göre müşteri veya tedarikçi) firmalar 

veya 3. parti lojistik firmaların sadece kendi işletmeleri kapsamında faaliyet gösteren 

merkezler bu kategoride yer almaktadır. Üretici, imalatçı, ihracatçı, ithalatçı, perakendeci, 

toptancı veya 3. parti lojistik firmalarının depolama, taşımacılık, elleçleme ve araç park 

alanlarından oluşan gümrüklü veya gümrüksüz tesisler bu kapsamda değerlendirilmektedir.  

Özellikle orta ve büyük ölçekli lojistik firmaları kendi bünyelerinde depolama, konteyner parkı, 

taşıt parkı, gümrük alanı, antrepo, soğuk hava deposu gibi tesislerin tamamını veya bir 

kısmını kapsayacak şekilde özel yatırım olarak gerçekleştirdikleri ve mevcut durumda en 

yaygın yatırım ve işletme biçimi olarak faaliyet gösteren merkezlerdir. Bu tür merkezlerin 

asgari kapsamı ve tasarım ve işletmesine yönelik ulusal standartlar bulunmamakta, firmaların 

kurumsallık düzeyine göre uluslararası standartlar veya hizmet sunulan firmaların 

beklentilerine göre yatırım, tasarım ve işletme niteliği değişmektedir.  
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Firmalar bu tür tesisleri İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alınarak Valilik veya  

Belediyelerin onayı ve ruhsatlandırması ile kurmaktadır. İmar Kanunu‟nda bu tür tesisler 

“depolama tesisi” veya “konut dışı kentsel çalışma alanı” kapsamına girmektedir.  

Bu tür tesislerin en önemli sorunu sertifikasyon ve uluslararası kalite normlarına uyumlulukla 

ilgilidir. Ürün güvenliği, dayanıklılığı, depo tasarımı, hizmet kalitesi konularında standartların 

belirlenmesi gerekmektedir.  

Ayrıca dağınık yapının oluşturacağı çevre kirliği ve kentsel lojistik sorunlarının önlenmesi için 

çevre planları üzeninde “Lojistik Alan” olarak öngörülen alanlar dışında lojistik kullanım 

amaçlı yapılacak olan yatırımların denetlenmesi ve engellenmesi de önem teşkil etmektedir.  

 

Antrepolar 

Son yıllarda dış ticaret hacminin (büyük oranda ithalatın) artmasına paralel olarak 

antrepoların sayısı ve işlem hacmi artmaktadır. Ticarette zaman maliyetlerinin azaltılması, 

alım-satım arasındaki sürenin azaltılmasını gerektirmektedir. Diğer yandan piyasalardaki kur 

ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle antrepolarda emtiaların bekleme süreleri 

artabilmektedir. Bu çok bilinmeyenli ve kestirimi güç emtia hareketleri içerisinde antrepo 

yönetimi kritik önem kazanmaktadır. Özellikle ithalat yapan firmalar arası bilgi paylaşımının 

sınırlı olması nedeniyle depolardaki mal hareketleri, firmaların karlılık oranları ve malların 

millileştirilmesi ve taşınması sürecindeki verimlilik artışı yeterli düzeye ulaşamamaktadır. Bu 

nedenle antrepoların belirli bölgelerde toplanması ve firmalar arası koordinasyon (firmaların 

gönüllülüğü esas alınarak) sağlanarak ortak maliyetlerin azaltılması, risklerin azaltılması ve 

fiyat dalgalanmalarının ve dağınık yerleşim yapısının önlenmesi sağlanabilir.  

Bazı illerdeki (İstanbul, Mersin) serbest bölgelerin dolu olması, depo kira bedellerinin yüksek 

olması, ithalatın artması, iç piyasaya mal giriş hacmindeki hızlı trafik nedeniyle antrepo 

sayıları artmaktadır. Bazı sektörler ve firmalar için antrepo işletmeciliği (A, B ve C tipi) daha 

uygun iken özellikle ara mal ithal eden ve nihai ürün ihraç eden sanayi işletmeleri için serbest 

bölgeler daha avantajlı olmaktadır. Ancak antrepolarda katma değerli hizmetler (paketleme, 

birleştirme, bölme, işleme) süreçleri çok fazla prosedür gerektirmektedir. Bu tür katma değerli 

hizmetler yetkilendirilmiş antrepolara verilmiştir. Bu antrepoların dışındakilerde için sadece 

depolama faaliyeti yapılmaktadır.  

Diğer yandan Gümrük Mevzuatındaki yeni düzenlemelere göre antrepoya giren malın menşei 

ülkesi ya da ithalatçı ülke adına vergi numarası ve beyanname çıkarılması gerekmektedir. Bu 
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nedenle ihracatçı veya ithalatçı yabancı firmaların antrepo yatırımları artmakta veya yerli 

firmaların transit ticaret kapasiteleri kullanılamamaktadır. Bu durumun yarattığı diğer 

sorunlardan biri de antrepo kullanmayan firmaların malları limanlarda beklemekte, zaman ve 

maliyet kayıpları ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun aşılması ve transit ticaretin artması için yerli 

lojistik ve nakliye şirketleri ve acentelere transit beyanname açma yetkisi verilmelidir. Bu 

şirketlerin yüklerinin antrepolarda işlem görmesi için kolaylıklar sağlanmalı ve yetkiler 

verilmelidir.  

Bu nedenle antrepolarda katma değerli hizmetlerin kolaylaştırılması için yönetmelik 

değişikliği yapılmalıdır. Bu kapsamda serbest bölgeler ile antrepolar arasında üretim, ithalat, 

ihracat, depolama ve katma değerli lojistik faaliyetleri yönünden işbölümü yapılması ve 

mevzuat düzenlemelerinin bu önceliklere göre yapılması gerekmektedir. Son yıllarda artan 

ve gelecekte işlem potansiyeli çok yüksek olan transit ticaretin hem serbest bölgelerden hem 

de antrepolardan gerçekleştirilmesi için kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin 

serbest bölgelerde transit yükler, ara malı ithalatı ve nihai ürün ihracatı ve öncelik le ihracata 

yönelik işletmelere öncelik verilmesi, ithalatla ve transit ticaretle iştigal eden firmaların 

antrepolara yönlendirilmesi teşvik edilmelidir. Bu kapsamda iller bazında her sektör için 

detaylı analizler yapılarak serbest bölgeler ve antrepolar için yatırım bölgeleri ve sektör 

öncelikleri belirlenmeli yapılacak mevzuat düzenlemeleri bu önceliklere göre yapılmalıdır.  

 

Depolar 

Ülkemizde bütün kentlerde farklı ölçek ve kapsamlarda depolar bulunmakta ve bunların 

sayısı iç ve dış ticaret hacmine paralel olarak artmaktadır. Depoların sağlık/hijyen, enerji 

verimliliği, raf ömrü performansı, ürün koruma performansı, kapasite kullanım oranı, verimi ve 

işlem hızı yönünden çok farklı düzeylerde sorunları bulunmaktadır. Dünyada depo tasarım ve 

işletme standartları olmakla beraber ülkemizde uluslararası standartlara erişim için referans 

olabilecek ulusal standartlar sayı ve içerik yönünden yeterli değildir. Bu nedenle 

standardizasyondan sorumlu kuruluş olan TSE koordinatörlüğünde depo tasarımı mimari 

standartları, depo kullanım standartları, depo raf standartları, depo içi taşıt ve ekipmanların 

standartları ve depo hijyen standartları geliştirilmelidir. Bu tür düzenlemeler depolama 

kalitesi, ürün kalitesi ve raf ömrü, servis sağlayıcısı ve alıcısının maliyetlerinin azalması ve 

uluslararası kabul edilebilirliğin artmasını sağlayacaktır.  

Lisanslı depoculuk teşvik edilmeli, mevcut depoların zaman içinde lisanslı depolara 

dönüştürülmesi desteklenmelidir.  
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Ülkemiz genelinde kayıt dışı depo hizmeti veren işletmelerin denetlenmesi ve kayıt altına 

alınması gerekmektedir. Öte yandan sektöre yönelik istatistikî bilgilerin sağlıklı ve istenilen 

düzeyde olması için Türkiye İstatistik Kurumu‟nun lojistik sektörü özelinde bir çalışma 

yapması önem taşımaktadır. 
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LOJİSTİK MERKEZLER ÖNERİLER ÖZET TABLOSU 

Lojistik 

Merkez 

Türü 

Yasal Dayanak Kurulum İçin 

Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

veya Tüzel Kişi 

İlgili/ Paydaş 

Kurum/Kuruluş 

veya Tüzel Kişi 

İşletme Modeli ve 

Sorumlusu 

Yararlanıcı İncelenmesi 

Önerilen Model 

Önerilen Düzenleme 

ve İlkeler 

L-İ-OSB OSB Kanunu Bilim Teknoloji 

ve Sanayi Bak. 

Valilik, Belediye, 

Ticaret ve veya 
Sanayi Odası 

İl Özel İdaresi, 

Sanayici Birlik 

veya Kooperatifi 

Kamu yatırımı 

(OSB Modeli)  

Üretici ve Bütün 

Lojistik Firmaları  

Çin Modeli Yatırım yer seçimi 

ilkeleri 

LSB Kanun ve 

Yönetmelik 

Hazırlanması 

Gerekmektedir. 

Gümrük ve Dış 

Tic. Bak. 

Yatırımcı Firmalar Kamu yatırımı Sadece Dış Ticaret 

Üretici ve 

Lojistik firmaları 

Çin Modeli Yatırım yer seçimi 

ilkeleri 

DTLB 

(Kara-

limanı) 

Kanun ve 

Yönetmelik 

Hazırlanması 

Gerekmektedir. 

Gümrük ve Dış 

Tic. Bak. 

Yatırımcı Firmalar Kamu yatırımı Sadece Dış Ticaret 

Lojistik firmaları 

Çin Modeli Yatırım yer seçimi 

ilkeleri 

TCDD 
Lojistik 

Köyleri 

TCDD Kuruluş ve 
görevleri 

kapsamında 

Ulaştırma 
Bakanlığı 

Demiryolu İşletici  
Şirketleri 

Kamu Yatırımı Demiryolu İşletici  
Şirketleri, 

Demiryolundan 

Yararlanan Lojistik 

Firmaları 

İspanya 
(Zaragoza) 

Yatırım yer seçimi 
ilkeleri 

Karayolu 

Lojistik 

Köyleri-

(Lojistik 

Parkları) 

Yasal Tanımı 

Bulunmamaktadır 

 

Kooperatifler, 

Birlikler veya 

Belediyeler 

Kurulum onay 

mercii Belediyeler 

veya Valilikler 

Kooperatif Tüzel 

Kişiliği Yatırımı 

Karayolu Lojistik 

Firmaları, 

Nakliyeciler, 

(Koopratif Üyesi 

Kişi veya Firmalar) 

İtalya (Parma,-

Bologna) 

Yatırım yer seçimi 

ilkeleri 

Firma 

Lojistik 

Merkezleri 

İmar Kanunu 1., 2. parti 

firmalar veya 3. 

parti Lojistik 

Firmaları 

Kurulum onay 

mercii Belediyeler 

veya Valilikler 

Firma Yatırımı Yatırımcı ve Kiracı 

Firma 

Yurtdışı veya 

Yurtiçi İyi Örnek 

Tesis, Tasarım ve 

İşletme Standartları 

Antrepolar Dış Ticaret 

Mevzuatı 

Dış Tic. Şirketleri Gümrük ve Dış Tic. 

Bak. 

Firma Yatırımı Yatırımcı ve Kiracı 

Firma 

Yurtdışı veya 

Yurtiçi İyi Örnek 

Antrepo Tasarım ve 

Sağlık Standartları 

Depolar Özel bir mevzuat 

bulunmamaktadır 

Şirketler Belediye veya 

Valilikler 

Firma Yatırımı Yatırımcı ve Kiracı 

Firma 

Yurtdışı veya 

Yurtiçi İyi Örnek 

Depo İnşa, Tasarım ve 

Sağlık Standartları 
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