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 TÜRKİYE VE KOMŞU ÜLKELERDE ÖNEMLİ ENERJİ HATLARININ 

BULUNMASI, ÖZELLİKLE TÜRK FİRMALAR TARAFINDAN ÇEVRE 

ÜLKELERDE SÜRDÜRÜLEN İNŞAAT PROJELERİ İLE DİĞER BÜYÜK 

ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR, PROJE LOJİSTİĞİNE TALEBİ ARTIRIYOR. AVRUPA 

ORTADOĞU, ORTA ASYA VE AFRİKA ÜLKELERİ YATIRIMLARINDA 

TÜRKİYE'DEN LOJİSTİK ORTAK SEÇİYOR. 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 
YATIRIMLAR
PROJE 
LOJİSTİĞİNE 
TALEBİ ARTIRDI
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T
ürkiye’de yapılan büyük ölçekli 

sanayi, enerji ve üstyapı yatı-

rımlarının artışı, proje lojistiğine 

de ivme kazandırıyor. Köprüler, 

havalimanları, rüzgar türbinleri ve sanayi 

yatırımlarının standart dışı yükleri proje 

lojistiği planlaması ile taşınıyor. Türkiye ve 

çevre ülkelerde önemli enerji hatlarının bu-

lunması, özellikle Türk firmalar tarafından 

çevre ülkelerde sürdürülen inşaat projeleri 

ile diğer büyük ölçekli yatırımlar, proje lo-

jistiğine talebi artırıyor. Avrupa, Ortadoğu, 

Orta Asya ve Afrika ülkeleri yatırımlarında 

Türkiye'den lojistik ortak seçiyor. 

Türkiye’nin uzun zamandır söz konu-

su pazarlarla ticari ilişkisini sürdürdüğünü 

belirten sektör temsilcileri, proje taşıma-

cılığı yapan firmaların bu hareketliliği de-

ğerlendirebilecek avantajlara ve altyapıya 

sahip olduğunu ifade ediyor. Afrika ve BDT 

ülkelerinde devam eden projeler ile Azer-

baycan, Türkmenistan ve Özbekistan'daki 

projelerde Türk proje firmaları aktif çalışıyor. 

Türkiye'ye rakip 

ülkeler güçleniyor

Türkiye'nin global lojistik arenasında-

ki yeri ve önemi her geçen gün artıyor. 

Küresel ticaretin özellikle Güney Doğu 

Avrupa-Afrika-Kafkaslar ve Ortadoğu'da 

hedef pazarlara doğru yönelmesi, Türki-

ye'nin de tam bu bölgenin göbeğinde 

yer alması lojistik faaliyetlerinin gelişmesi 

için büyük fırsatlar sunuyor. Ancak Türki-

ye'ye rakip ülkeler de güçleniyor. Transit 

taşımalardan bölgede hak edilen payı 

alınmadığına vurgu yapan uzmanlar, bu 

kapsamda yürütülecek doğru yatırımlarla 

bölgedeki iş hacminden gereken payın 

alınabileceğini belirtiyor. 

Başta Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı 

olmak üzere ivedilikle tamamlanan projeler 

bulunuyor. Lojistik zincirin bileşenlerinde 

hız ve maliyet ekseninde iyileştirmeler ya-

pıldığı takdirde bu özel konumu avantaja 

çevrilebilir. Bu noktada Çin-AB ve AB-İran 

arasındaki proje, transit taşımacılıkta de-

miryolu ağın serbestleşmesi, maliyet ve hız 

ekseninde sektörü güçlendirecek önemli 

bir fırsat. Uzun vadede en büyük dinamizm 

ve yatırımın demiryolu taşımacılığında bek-

lenildiğinin altını çizen sektör temsilcileri, 

serbestleşmenin başlamasıyla bu alanda 
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büyük bir potansiyelin olacağını iletiyor. 

Bu çerçevede yerli firmaların yatırımlarını 

bu doğrultuda şekillendirmesi gerekiyor.

80 fi rma proje taşımacılığı 

alanında hizmet veriyor

Şirketlerin hem yurt içi hem de yurt dı-

şında geliştirdiği projeler, bu alandaki lojis-

tik hizmetlerinin de gelişimini beraberinde 

getiriyor. Bu gereksinimler dolayısıyla lojis-

tik firmalarının kendi bünyelerinde proje 

taşımacılığı departmanları kuruyor. Türki-

ye’de yaklaşık 80 firma proje taşımacılığı 

alanında hizmet veriyor. Proje lojistiğinin 

özel donanım ve tecrübe gerektiren bir 

alan olduğunu belirten sektör temsilcileri, 

bu alanda faaliyet gösteren firma sayısı az 

gibi gözükse de bu sektörün son yıllarda 

farklı ihtiyaçlara cevap verebildiğine dik-

kat çekiyor. Proje taşımacılığı, geleneksel 

taşıma yöntemlerinden farklılaştığını ile-

ten uzmanlar, bunun içinde çeşitli fiziki 

ve mevzuat altyapılarına gereksinim du-

yulduğunu söylüyor. Proje taşımacılığın-

da kullanılacak kılavuz araçlar, sürücü ve 

proje taşımacılığında görev alacak diğer 

personelin eğitimi ile özel ekipmanların 

kullanımı konularında eğitim, bilinçlenme 

ve mevzuat altyapıları konularında halen 

iyileşmeye ihtiyaç duyuluyor. 

Teknoloji yatırımları son 

beş yılda ivme kazandı

Öte yandan yeni nesil motor teknoloji-

lerinin gelişmesi, yakıt tüketim oranlarının 

düşmesi, çevrenin korunması ile ilgili ge-

reklilikler  araçların yenilenmesini önemli 

kılıyor. Verimlilik için araç kapasitelerinin 

büyütülmesi (kamyondan çekiciye) ge-

rekliliği nedenleri ile son 10 yılda ciddi 

bir filo yenileme süreci yaşanıyor. Yurtdışı 

taşıma yapan araçların yaş ortalaması 2 

ila 3 yaş seviyelerine kadar düştüğünü 

bildiren sektör temsilcileri, bununla birlik-

te yurtiçindeki araç yaş ortalamasının da 

20’lerden 15’e düştüğünü aktarıyor. Tek-

noloji anlamında ise sektör özellikle son 

beş yılda kayda değer bir ivme kazandı. 

Araç takip ile başlayan süreç, yazılım ile 

entegre edilmiş filo yönetim sistemleri ve 

mobil cihazlar üzerinden yapılan işlemler 

ile her geçen gün daha fazla teknolojiyi 

kullanan bir hale geldi.

Sektörde yatırımların odak noktasının 

daha çok araç ve depo yatırımları oldu-

Eldener: Büyük ölçekli 

yatırımlar, olumlu yansıyor

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre 

Eldener, “Sanayi, enerji ve inşaat sektö-

ründeki büyük ölçekli yatırımların payı 

Türkiye’nin önemli bir küresel ekonomi 

haline dönüşmesinde önemli rol oynuyor” 

diyor. “Bu sektörlerin lojistik gereksinimleri 

çerçevesinde proje taşımacılığı faaliyet-

leri gerçekleştiriliyor. Türkiye çevresinde 

önemli enerji hatlarının mevcudiyeti ve 

özellikle Türk firmalar tarafından çevre 

ülkelerde sürdürülen inşaat projeleri ile 

diğer büyük ölçekli yatırımlar, proje ta-

şımacılığını daha önemli hale getiriyor” 

şeklinde konuşan Eldener şöyle devam 

ğunu belirten sektör temsilcileri, bununla 

birlikte teknoloji yatırımlarında ön plana 

çıktığını aktarıyor. Ancak küresel rekabette 

bu yatırımlar sektörün rekabet gücünü 

öne çıkarmadığına dikkat çeken uzman-

lar, sektörde daha çok entegre hizmet 

verme ve globalde konum alabilecek 

yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu vurgu-

luyor. Sektörün konumunu güçlendirmek 

için potansiyel pazarlarda açılacak lojis-

tik merkezleri, multimodal taşıma odaklı 

üstyapı yatırımları rekebet gücüne katkı 

sağlayacağını söyleyen uzmanlar, taşıma 

koridorlarını Türkiye'ye  çekecek altyapı, 

demiryolu, liman yatırımlarının devreye 

alınması gerektiğini belirtiyor.
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ediyor: “Bu gereksinimler dolayısıyla lo-

jistik firmalarının bünyelerinde proje ta-

şımacılığı departmanlarını kurmasına yol 

açıyor. Türkiye’de yaklaşık 80 firma proje 

taşımacılığı alanında hizmet veriyor. 

Proje lojistiğinin özel donanım ve tec-

rübe gerektiren bir alan olması sebebiyle 

bu alanda faaliyet gösteren firma sayısı 

az gibi gözükse de bu sektör son yıllar-

da farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. Proje 

taşımacılığı, geleneksel taşıma yöntem-

lerinden farklılaşıyor. Çeşitli fiziki ve mev-

zuat altyapılarına gereksinim duyuluyor. 

Proje taşımacılığında kullanılacak kılavuz 

araçlar, sürücü ve proje taşımacılığında 

görev alacak diğer personelin eğitimi ile 

özel ekipmanların kullanımı konularında 

eğitim, bilinçlenme ve mevzuat altyapıları 

konularında halen iyileşmeye ihtiyaç du-

yuluyor. Gabari dışı yüklerde taşıma mod-

ları arası yük hareketlerinin sorunsuzca 

yapılabiliyor olması bir başka gereksinim 

olarak karşımıza çıkıyor.”

“Firmalar hedefl erini yeniden 

düzenlemek zorunda kaldı”

Ticaret Bakanlığı’nın istatistiklerine 

göre 2017’de dış ticaret hacminin 390 

milyon dolar, 2018’in ilk üç çeyreğinde ise 

297 milyon  dolar olduğunu kaydeden El-

dener’in konu hakkındaki görüşleri şöyle: 

“Uluslararası lojistik faaliyetler doğrudan 

dış ticaret akışları ile paralellik göstererek 

gelişim sergiliyor. Türkiye ithalat ve ihracat 

hareketlerindeki artış veya azalış, lojistik 

sektöründeki faaliyetleri de etkiliyor. Döviz 

kurlarındaki gözlemlenen aşırı dalgalanma 

ve enflasyondaki yükseliş, firmaların mali 

tablolarını ve nakit döngülerini etkiledi. Bu 

bağlamda sektördeki firmalar hedeflerini 

yeniden düzenlemek zorunda kaldı. 

Taşımacılık ve depolama alanında lo-

jistik faaliyetler Türkiye’nin GSYH’si içinde 

yaklaşık yüzde 12’lik paya sahip. Lojistik 

sektörünün büyüklüğünün 300 milyon 

TL’yi aştığı tahmin ediliyor. Bu büyüklü-

ğün yüzde 50’si dış ticaret firmalarının 

doğrudan kendi gerçekleştirdiği, diğer 

yüzde 50’si ise lojistik hizmet üretici fir-

maların gerçekleştirdiği lojistik faaliyet-

lerden oluşuyor. 

Öte yandan iki yılda bir Dünya Bankası 

tarafından hazırlanan Lojistik Performans 

Endeksi sıralamasında Türkiye 2016 yılın-

da 34’üncü sırada iken 2018’de 160 ülke 

arasında 47’nci sırada yer alıyor. Önceki 

yıllarla karşılaştırıldığında Türkiye şimdiye 

kadarki en kötü performansını sergiledi. 

Öyle ki hem sıralamada hem de LPI pua-

nında gerileme görülen Türkiye’nin 2016 

yılına kıyasla LPI’nin altı kriterinin hiçbirin-

de ilerleme kaydedemediği, hatta önemli 

ölçülerde gerileme yaşadığı gözlemleniyor.

 “Transit taşımacılıkta 

yeterli pay alınamıyor”

Türkiye’nin 2016 yılında gerisinde yer 

alan Portekiz, Tayland, Şili, Slovenya, Eston-

ya, Panama, Vietnam, İzlanda, Yunanistan, 

Umman, Hindistan, Güney Kıbrıs Rum Ke-

simi ve Endonezya 2018 yılı verilerine göre 

Türkiye’nin önünde yer alıyor. LPI’nin ilk 10 

ülkesi, tedarik zinciri sektöründe küresel 

önemli ülkeler. Bu ülkeler lojistiği bir devlet 

politikası haline getirmiş olup bu ülkelerin 

gümrük süreçlerinden lojistik merkezleri-

nin niteliklerine kadar incelenmesi ve iyi 

uygulamaların adapte edilmesi gerekiyor. 

Son olarak, coğrafi konumunun ve taşı-

macılık imkanlarının elverişliliğine rağmen 

Türkiye önemli bir büyüklüğe sahip transit 

taşımacılık pazarından Dubai, Hong Kong, 

Singapur ve Frankfurt örneklerinde olduğu 

gibi yeterli payı alamıyor. Bu durumun 

temel sebepleri arasında gümrük mevzu-

atına bağlı risk analizlerinin daha çok fiziki 

muayene şeklinde yapılması yer alıyor.” 


