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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Uluslararası ticaret akımları küreselleşme ve dijitalleşme olmak üzere iki temel gelişme 

tarafından şekillenmekte ve sürüklenmektedir. Bu iki gücün etkisi ile iktisadi faaliyetlerin çok 

büyük bölümünü sınırlar arası mal, hizmet ticareti ile sermaye akımları oluşturmaktadır. 

1990’da dünyada üretilen malların yaklaşık % 20’si sınırlar arası akımlara konu olurken, 

2012’de bu oran % 35’e yükselmiştir. 2012 yılında mal ticareti tek başına küresel GSYH’nin 

dörtte birine ulaşmıştır. Bu sınırlar arası küresel akımlar dünya GSYH değerlerine önemli 

katkılar sağlamaya devam etmektedir ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi 

beklenmektedir. Bununla birlikte 1990’lı yıllarda küresel mal ticaretinin % 54’ü gelişmiş 

ülkeler arasında olurken, günümüzde bu oran % 28’e düşmüştür. Aynı dönemde Yeni Gelişen 

Ekonomilerin mal ticaretindeki payı % 40’a yükselmiştir. Bu çerçevede önümüzdeki 30 yıllık 

dönemde büyüme yeni gelişen ekonomilerin dış ticaret akımlarınca büyük ölçüde 

sürüklenmesi beklenmektedir.  

Türkiye gibi yeni gelişen ekonomilerin bu dış ticaret akımlarından en üst seviyede 

yararlanması ancak etkin ve iyi işleyen bir gümrük, taşıma ve lojistik hizmetleriyle 

mümkündür. Kaliteli bir lojistik altyapısı ve hizmetleri, dış ticaret maliyetlerini parasal ve 

zaman anlamında azaltarak ülkelerin ihracat performansı ve rekabet gücüne katkı 

sağlamaktadır. Bununla birlikte ülkelerin büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşması için 

lojistik sektörünün bir bütün olarak iyi durumda olması gerekir.    

Ulusal kalkınma planlarında ve strateji belgelerinde Mersin ilinin lojistik bir üs olarak 

hedeflenmesi, Mersin’e ikinci bir konteyner limanının yapımının planlanması ve mevcut 

limanının son on yılda gösterdiği büyüme performansı önümüzdeki dönemde Mersin’in bölge 

ve ülke ekonomisine önemli katkıları olacağı ve 2023 ihracat hedeflerine ulaşmada itici güç 

olacağı açıktır. Mersin limanının özellikle Ortadoğu ülkelerine çok yakın olması transit 

taşımacılığın da hızla artmasına neden olmaktadır. Transit taşımacılık Mersin Limanının 

büyümesinde önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmakta ve 2003-2015 yılları 

arasında transit taşımacılığın toplam taşımacılık içindeki payı ortalama olarak % 9 

civarındadır ve bu oran sürekli artış göstermektedir.  

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan Deniz Ticareti 

İstatistiklerine göre Mersin Limanı 2014 yılında toplam elleçlenen yük miktarı açısından 

(32225 ton ile) Türkiye’nin en büyük beşinci limanı, konteyner yükleri açısından ise Ambarlı 
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limanından sonra ikinci en büyük liman konumundadır. Bu bakımdan, Mersin Limanına deniz 

yolu ile gelen transit yüklerin karayolu ve demiryolu ile Ortadoğu ve Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri’ne taşındığı dikkate alınırsa, transit taşımacılığın bölge ve Türkiye 

ekonomisine doğrudan ve dolaylı önemli katkı yaptığı söylenebilir.  

 Yapılan çalışmalar, gümrük süreçleri ile taşıma ve lojistik altyapısının ticaretin 

kolaylaştırılması ve dış ticaret maliyetlerinin düşürülmesinin kilit bileşenleri olduğunu 

göstermektedir. Dış ticaret ve taşıma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yasal çerçeve dış ticaret 

maliyetlerini zaman ve parasal açıdan etkileyerek rekabet gücünü belirleyen önemli bir 

parametredir. Türkiye’de 2009 yılından sonra gümrük süreçlerinde önemli iyileşmeler 

sağlanmıştır. Dünya Bankasının 2014 yılı Lojistik Performans Endeksine göre Türkiye orta-

üst gelir grubundaki ve kendi bölgesindeki çoğu ülkeden daha iyi durumdadır. Bununla 

birlikte, koordinasyon eksiklikleri ve farklı kurumlardan doküman temini gümrük 

süreçlerinde zaman ve parasal maliyeti arttıran unsurlar olmaya devam etmektedir.   

 Mersin limanına gelerek karayolu veya demiryolu ile diğer ülkelere giden transit yük 

verileri 2008-2014 dönemi için incelendiğinde en büyük payın Irak olduğu ve bunu son 

yıllarda azalma göstermekle birlikte Iran takip etmektedir. Mersin limanına yurt dışından 

gelip Irak ve İran’a giden günlük (iş günü) ortalama 120-140 konteyner (40”CNTR eşdeğeri)  

transit yük taşınmaktadır. Bu transit yüklerin (konteyner olarak) gemiden indirilmesi, liman 

işlemleri, gümrükleme, sigorta, taşıma, depolama ve diğer lojistik hizmetler karşılığında her 

konteyner (40 adım konteyner) için ürünlerin cinsine göre (hassas ürünler, ortalama ürünler ve 

düşük seviyeli ürünler gibi) ortalama 4000-6000 $ civarında bir harcama yapılmasını 

gerektirmektedir. Bu transit karayolu taşımacılık ve lojistik faaliyetleri yerine getiren 

işletmeler gelir elde ederek, ülkeye döviz kazandırarak ve istihdam yaratarak il, bölge ve ülke 

ekonomisine katkı sağlamaktadır. Mersin Bölgesinde Irak ve İran’a giden bu transit yüklerin 

taşınması ve diğer lojistik faaliyetlerden elde edilen yıllık gelir yaklaşık 150-160 milyon dolar 

civarında olduğu tahmin edilmiştir. Bunlara, Suriye ve Orta Asya Cumhuriyetlerine giden 

yükler dikkate alındığında bu gelirin yıllık ortalama 180-200 milyon dolar civarında olduğu 

kabul edilebilir. Transit taşınmacılık ve bu transit yüklere ilişkin lojistik faaliyetlerini 

gerçekleştirenler açısından bu gelirin dağılımı dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Transit Taşımacılık Faaliyeti Süreçlerinde Bulunan İşletmelerin Ortalama Payları 

Transit Taşımacılık Faaliyeti Süreçlerinde 

Bulunan İşletmeler 

Transit Taşımacılık Gelirinden Aldıkları 

Ortalama Paylar (%) 

Uluslararası Taşımacılık Yapan İşletmeler %55 

Antrepocu İşletmeler %20 

Liman İçi Taşıma Hizmeti Sağlayan 

İşletmeler 

%10 

MIP (Liman) İşletmesi %5 

Gemi Acentası %5 

Gümrükleme ve Diğer Hizmet Sağlayan 

İşletmeler 

%5 

  

Tablodan da görüldüğü gibi, transit taşımacılık faaliyetinde bulunan işletmeler gelir elde 

etmekte ve elde ettikleri gelirleri kurumlar vergisi, gelir vergisi ve KDV olarak ödeyerek 

hükümet bütçesine katkı sağlamaktadırlar. Söz konusu durumu tespit etmek için 2015 yılında 

Mersin’de lojistik faaliyetinde bulunan 31 firmaya transit taşımacılıkla ilgili bir anket 

yapılmıştır.  Firmalara transit taşımacılıktan elde ettikleri gelirin toplam gelir içindeki payı 

sorulmuş ve 6 firma transit taşımacılıktan elde ettiği gelirin toplam gelir içindeki oranının % 

10’a, 4 firma % 20’ye, 3 firma % 30’a, 4 firma % 40’a eşit olduğunu belirtirken, 14 firma 

transit taşımacılıktan elde ettikleri gelirin toplam gelirlerine oranının % 50 ve daha fazlası 

olduğunu belirtmiştir.  

Transit taşımacılık sektörü özellikle Mersin Bölgesi için istihdamı ve ekonomik 

büyümeyi artırıcı bir işlev de görmektedir. Lojistik faaliyetinde bulunan firmalara transit 

taşımacılığın Mersin ekonomisine ne yönde katkı yaptığı sorulmuş ve ankete katılan tüm 

firmalar transit taşımacılığın Mersin ekonomisine pozitif katkısı olduğunu belirtmişlerdir. 

Ankete katılan 31 firmaya doğrudan transit taşımacılıkla ilgili istihdam ettikleri personel 

sayısı sorulmuş ve toplam 17 firma 0-14 arası kişiyi transit taşımacılıkla ilgili olarak istihdam 

ederken, 4 firma 15-29, 9 firma 30-44 arası ve bir firma 45-60 arası kişiyi transit taşımacılıkla 

ilgili olarak istihdam ettiklerini belirtmişlerdir. Ankete katılan 31 firmanın sadece transit 

taşımacılık faaliyeti için istihdam ettikleri kişi sayısının 558 olduğu tespit edilmiştir. 

Transit taşımacılık faaliyetinde bulunan işletmeler hizmet işletmesi olduğundan, bir 

kişiyi istihdam etmek için yapması gereken yatırım tutarı sanayi işletmlerine göre daha düşük 

olmaktadır. Transit taşımacılık sektöründe genellikle girdiler yurtiçi kaynaklarla sağlanırken, 

gelirler yabancı para cinsindendir. Dolayısıyla transit ticaret faaliyetleri ülkeye döviz 
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kazandırıcı bir işlev de görmektedir. Ayrıca Mersin, dünyada transit taşımacılık hizmetinin 

verildiği yerlerle karşılaştırıldığında, hızlı, düşük maliyetli ve kaliteli hizmet sunmasıyla 

rekabetçi bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Ancak, Türkiye ekonomisi 2023 hedefi olan 

500 milyar dolarlık ihracatı yakalaması için 2014 yılında 3,5 olan Lojistik Performans Endeks 

(LPI) skorunu 7-8 yıl içinde 4,2 seviyesine çıkarması zorunlu görünmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye geneli ve Mersin-Adana alt bölgesi için transit taşımacılığın 

bölge ekonomisi üzerindeki etkisi ekonometrik yöntemler kullanılarak araştırılmıştır. Gerek 

regresyon analizi gerekse nedensellik ve etki-tepki analizleri sonucunda transit taşımacılığın 

ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Regresyon analizi 

sonucunda, Mersin-Adana alt bölgesi için transit taşımacılığa ait değişkenin tahmin edilen 

katsayısı, Türkiye geneli için tahmin edilen katsayıdan daha büyük bulunmuş ve bu sonuç 

transit taşımacılığın bölge ekonomisi için ne denli önemli olduğunu ortaya koymuştur. Transit 

taşımacılık için farklı büyüme oranları dikkate alınarak senaryolar oluşturulmuş ve GSYH’nin 

önümüzdeki üç yıllık süreçte alacağı değerler öngörülmeye çalışılmıştır. Senaryo 

analizlerinde transit taşımacılık için iki farklı büyüme oranı kullanılmış (tarihsel ortalaması ve 

son dönem büyüme oranı) ve elde edilen öngörüler neticesinde transit taşımacılığın bölge 

ekonomisine ciddi katkı yapabilmesi için her yıl yıllık bazda % 5 oranında büyüme 

göstermesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Transit ticaret rakamlarının arzu edilen seviyelere 

ulaşması uluslararası ticaretin büyümesi ile ticaretin serbestleştirilmesine yönelik alınacak 

liberal kararlara bağlı olacaktır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, transit ticaretin başta Mersin Bölgesi ve ülke ekonomisine 

olumlu katkıları olmasına rağmen,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 03.12.2014 ve 

12.12.2014 tarihli düzenlemeleri ile transit ürünlere ilişkin kısıtlamalar getirilmiştir. Bu 

ürünler et ve et ürünleri, çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içecekler, mısır, cin mısıır, 

ceviz, badem, Antep fıstığıdır. Bu ürünler Mersin’den yapılan toplam transit taşımacılığın 

yaklaşık %90’ını teşkil etmektedir. 

Transit ürünlerde ana kalemlerin antrepolara konulmadan direk limandan gitmesine 

yönelik kaçakçılığı önlemeye yönelik tedbirler nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 17 

Aralık 2014 tarihli genelgesinin uygulanması sektörde daralmaya neden olmuştur. İş 

hacmindeki düşme liman, antrepo ve taşımacılık sektörünün gelirlerine olumsuz yansımıştır. 

Türkiye’nin toplam transit ticaretinin yaklaşık %90’ı Mersin ve İskenderun’dan yapılması 

dolayısıyla getirilen kısıtlamaların bölge ekonomisine olumsuz etkileri daha belirgin olacaktır. 
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Transit ticarete konu olan ürünlerde kısıtlamalar olmadan önce Mersin Bölgesinde 

gerçekleşen yıllık transit taşımacılık geliri yaklaşık 500 milyon dolar civarındadır. Bu gelir 

bazı ürünlere konan kısıtlamadan sonra yaklaşık 150-200 milyon dolara kadar gerilediği 

sektörün önde gelen temsilcileri tarafından ifade edilmektedir. Buna bağlı olarak, transit 

taşımacılık faaliyetinde bulunan işletmelerin kapasite kullanımlarında önemli düzeyde  

azalmalar yaşanmaktadır. Depo, antrepo kapasite kullanım oranları yatay depolama da %69, 

soğuk hava depolamada %5 ve normal depolamada %15 seviyelerine kadar gerilemiştir. 

Mersin ilinde faaliyet gösteren 56 adet A tipi gümrüklü genel antreponun 15 tanesi 

soğuk hava gerektiren eşyaların depolanması konusunda hizmet vermektedir. Bakanlık 

tarafından getirilen yasaklama ve kısıtlamalar ile ülke dışından Mersin’e et, tavuk, balık, muz 

ile mısır, ceviz, iç fıstık, badem vs. kabuklu yemiş getirip antrepolara koyan ve antrepolar 

vasıtasıyla müşterilerin talepleri üzerine ihtiyaç duyuldukça transit işlemi vasıtasıyla 

yurtdışına ihraç eden ihracatçıların işi bırakmasına veya başka ülkeler üzerinden bu işi 

gerçekleştirmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu durum, soğuk hava depolaması hizmeti 

sunan antrepoların boş kalmasına ya da çok düşük kapasite ile çalışmasına neden olmuştur. 

Bu durum birçok işletmenin kârlarını olumsuz etkilemiş hatta bazı işletmeler kapanma 

noktasına gelmiştir. Mersin’deki bu gelişmeler Irak’ta soğuk hava depolarının tam kapasite ile 

çalışmasına neden olmuştur. Irak’ta soğuk hava depolarına olan talep artışı nedeniyle fiyatlar 

yükselmiştir. Irak’ta söz konusu yasaklardan önce 2$/ton seviyelerinde olan soğuk hava 

deposu ücretleri yasaklardan sonra yaklaşık 20$/ton seviyesine yükselmiştir. 

Bununla birlikte, antrepoların ve ihracat işlemi gerçekleştiren firmaların yanı sıra bu tür 

ürünlerin limandan antrepolara nakliyesi, yükleme ve boşaltılması ile bu ürünlerin tekrar 

antrepolardan yurtdışına taşınması yoluyla gelir elde eden bölgedeki acenteler, nakliyeciler, 

tahmil tahliyeciler ile bu sektöre yan sanayi ürünleri pazarlayan tüm sektörler olumsuz yönde 

etkilenmiştir. Bunun neticesinde bu alanda faaliyette bulunan birçok işletme işgücünü 

azaltarak bölgede işsizliğin artmasına neden olmuştur. 

Diğer taraftan, İran’a uygulanan ambargonun sona ermiş olması, Türkiye’ye lojistik 

avantaj sağlayabilecek bir gelişmedir. Getirilen bazı kısıtlamalar ve yasaklamalar nedeniyle 

bu fırsattan yeterince yararlanamama olasılığı mevcuttur. Ayrıca, İran’ın Abadan kentinde 

büyük bir lojistik merkezi kuracağı yönünde hazırlık yaptığı şeklinde basında haberler yer 

almaktadır. İran’ın Abadan’da kuracağı lojistik merkezin Irak ve Türki Cumhuriyetlere de 

hizmet vereceği belirtilmektedir.  
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İran tarafından böyle bir projenin hayata geçirilmesi Türkiye üzerinden yapılan transit 

ticaretin bir kısmının İran’a kayacağı endişesini de beraberinde getirmektedir. Zira,  son 

zamanlarda Türkiye üzerinden mallarını sevk eden bazı firmalar transit mevzuatında yaşanan 

değişmeler nedeniyle yeni rotalar aramaya başlamışlardır.  Hatta bazı firmalar Mersin yerine 

Dubai ve Ürdün üzerinden sevkiyat yapmaya başlamışlardır. Dolayısıyla, lojistik hizmet 

pazarının başka ülkelere kaptırılmaması amacıyla başta Mersin ve İskenderun olmak üzere 

rekabet stratejilerinin güncelleştirilmesi gerekmektedir. 

Transit taşımacılığın doğrudan ölçülebilen ekonomik getirileri yanı sıra dolaylı getirleri 

de söz konsudur. Dolaylı faydalarından öne çıkan Türk ihracatının navlun maliyetini düşürme 

etkisidir. Çift yönlü konteyner taşımacılığı ile, transit ticaret için Mersin’e gelen büyük tonajlı 

gemiler geri dönerken boş gitmemek için Türk ihraç ürünlerini daha ucuza taşımaktadırlar. Bu 

durum Türk ihraç ürünlerine uluslararası rekabet gücü kazandırmaktadır. Mersin limanından 

yüklenen Türk ihraç ürünlerinin ortalama konteyner maliyeti 350-400 dolarken transit 

ticaretin yasaklanmasıyla 900-1000 dolara kadar çıkabilecektir. Dolayısıya, transit ticaretin 

geliştirilmesi, alt yapısının güçlendirilmesi, rekabetçi ve denetime açık yapısının 

oluşturulması genelde Türkiye ekonomisine, özelde Mersin Bölgesine faydası olabilecektir.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bazı ürünlere transit rejimi altında taşınmasına izin 

vermemesi, suça konu olan eşyanın özelliği, bazı suistimaller, yurtdışına gönderilen eşyanın 

tekrar geri dönmesi gibi nedenlere dayanmaktadır. Ancak, bu tür sorunlar yasaklama ve 

kısıtlama ile değil, sıkı güvenlik tedbirleri ve sınır kontrolleri ile çözülebilirse, ülke ekonomisi 

ve Mersin Bölgesi bundan ekonomik fayda sağlayabilecektir. Ayrıca  lojisitik hizmet alanında 

Mersin’in rekabetçi konumu güçlenebilecektir.   
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1 GİRİŞ 

Günümüzde sınırlar arasında daha önce hiç olmadığı kadar mal, hizmet, sermaye, insan 

ve veri dolaşmaya devam etmektedir. 1950-2007 döneminde dünya Gayri Safi Yurtiçi 

Hâsılası (GSYH) 9 kat artarken, dış ticaret hacmi 27 kat artmıştır. Bu sınırlar arası küresel 

akımlar dünya GSYH değerlerine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir ve gelecek 

dönemde de bu sürecin devam etmesi beklenmektedir. Uluslararası ticaretin reel olarak 

2050’ye kadar 3,4 kat artması beklenmektedir (OECD, 2015).  

Sınırlar ötesi bu küresel akımlar küreselleşme ve dijitalleşme olmak üzere iki temel 

gelişme tarafından şekillenmekte ve sürüklenmektedir.
1
 Bu iki gücün etkisi ile iktisadi 

faaliyetlerin çok büyük bölümünü sınırlar arası mal, hizmet ve sermaye akımları 

oluşturmaktadır. 1990’da dünyada üretilen malların yaklaşık yüzde 20’si sınırlar arası 

akımlara konu olurken, 2012’de bu oran yüzde 35’e 

yükselmiştir. Benzer biçimde, 1990’da mal, hizmet ve 

finansal akımların dünya GSYH’si içindeki payı yüzde 

23 (5 trilyon dolar) dolayında iken, 2012 yılına 

gelindiğinde 26 trilyon dolar ile küresel GSYH’nin 

yüzde 36’sına yükselmiştir. 2012 Yılındaki bu 

akımların 4,2 trilyon doları hizmet ticareti, 3,9 trilyon 

doları sermaye akımları ve en büyük kısmı ise 17,8 

trilyon dolar ile mal ticareti oluşturmuştur.
2
 Mal 

ticareti tek başına küresel GSYH’nin yüzde 24’üne 

tekabül etmektedir (MGI, 2014). 

                                                           
1
1990’lardan başlayarak özellikle Doğu Avrupa ile Asya ülkelerinin küresel ekonomiye entegrasyonu ile 

küresel refah düzeyinin artması, başka bir deyişle küreselleşme ile dünyada dijital teknolojilerin hayatın her 

alanına girmesi ve yaygınlaşması olgularınca iktisadi faaliyetler şekillenmektedir (MGI, 2014). 
2
1990’larda küresel mal ticaretinin yüzde 54’ü gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşirken, günümüzde 

gelişmiş ülkeler arası ticaretin payı yüzde 28’e düşmüştür. Yeni gelişen (emerging) ekonomilerin mal 

ticaretindeki payı yüzde 40 olmuştur. Yapılan tahminler bu sürecin artarak devam edeceğini göstermektedir. 

2012 Yılında yaklaşık 26 trilyon dolar ve küresel GSYH’nin yüzde 36’sını oluşturan mal, hizmet ve finansal 

akımların; 2025 Yılında senaryoya bağlı olarak, 54 trilyon ile 85 trilyon dolar (Küresel GSYH’nin yüzde 38’i ile 

49’u) olacağı tahmin edilmektedir. Kısaca, nüfus, dış ticaret ve bunlara bağlı olarak gelişen iktisadi faaliyetler 

sonucu ticaretin yönünde de değişmeler meydana gelmiştir (MGI, 2014). 

1990’lı yıllarda küresel mal 

ticaretinin yüzde 54’ü gelişmiş 

ülkeler arasında olurken, 

günümüzde bu oran yüzde 

28’e düşmüştür. Aynı dönemde 

Yeni Gelişen Ekonomilerin 

mal ticaretindeki payı yüzde 

40’a yükselmiştir. Tahminler 

aynı eğilimin artan oranda 

devam etmesi yönündedir. 
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Dünya GSYH’sinin yüzde 24’üne yakın olan 

uluslararası mal ticaretinin çok büyük bir kısmı, 

limanlar arası düzenli hat taşımacılığı yapan (liner 

shipping services) firmalarca gerçekleştirilmektedir. 

Deniz yoluyla taşınan ürünlerin ticaretinin 

gerçekleştirilmesini sağlayan ve düzenli hat 

taşımacılık hizmetleri sunan bu firmaların 

oluşturduğu uluslararası ağa (network) erişim ve 

“bağlanabilirlik” ülkenin rekabet gücünü ve dış 

ticaret faaliyetlerinden ne kadar yararlanacağını büyük ölçüde belirlemektedir (OECD, 2011).  

Coğrafya, dış ticaret hacmi, gelir seviyesi, liman, taşıma ve lojistik hizmetleri altyapısı 

bağlanabilirliği belirleyen unsurlardır. Coğrafya bölgeye önemli avantaj ve dezavantajlar 

getirebilmekle birlikte, bu konuda ülkelerin yapabilecekleri çok sınırlıdır. İkincisi, ülkenin 

gelir düzeyidir. Yüksek gelir, ticaretin finansmanı için kaynak demektir ve ticareti 

kolaylaştırıcı bir unsurdur. Ticaretin kolaylaşması daha çok ticaret ve daha yüksek gelir 

anlamına gelecektir. Nitekim bağlanabilirlik endeksleri karşılaştırıldığında gelir düzeyi 

yüksek olan ülkelerin bağlanabilirliğinin de yüksek olduğu görülmektedir. Üçüncüsü, dış 

ticaret hacmidir ve dördüncüsü ülkenin sahip olduğu liman ve ulaştırma altyapısı ve sunduğu 

lojistik hizmetlerdir. Ülkenin coğrafi konumuna ilişkin olarak yapılabilecek fazla bir şey 

olmadığı gibi; gelir seviyesine ilişkin olarak yapılabilecekler konumuz sınırları dışında 

kalmaktadır. Bu nedenle, ticaret hacmi ile lojistik hizmetleri ve ulaştırma altyapısı konularına 

odaklanmak gerekmektedir. 

Dış ticaret hacminin ekonomik büyüme ve refah artışlarının önemli bir belirleyicisi 

olduğu açıktır. Ülkenin/Bölgenin dış ticaret hacmi arttıkça ölçek ekonomilerinden dolayı dış 

ticaret maliyetleri azalmakta, maliyetlerin azalması da daha çok ticarete yol açmaktadır. 

TCMB Ödemeler Bilançosu verilerine göre 2014 yılı itibariyle Türkiye'nin ihracatı 168,9 

milyar dolar ve ithalatı ise 232,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu, 401,5 milyar 

dolar düzeyindeki ticaret hacminin (ihracat ve ithalatın mutlak değer olarak toplamı) yine 

2014 yılı 800 milyar dolarlık GSMH'nın yarısına tekabül etmesi demektir. Dış ticaret Türkiye 

ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahipken, dünya dış ticaret akımları ile kıyaslandığında 

ve son dönemdeki düzenli hat taşımacılığı sektöründeki yoğunlaşma ve çok büyük gemilerin 

kullanılması dikkate alındığında dış ticaret, taşıma ve lojistik hizmetlerinde ölçek 

Ülkelerin rekabet gücünü, 

büyük ölçüde limanlar arası 

düzenli hat taşımacılık 

hizmetleri sunan firmaların 

oluşturduğu uluslararası ağa 

(network) erişim yani 

“bağlanabilirlik” 

belirlemektedir. 
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ekonomilerinden yeterince yararlanmayı zorlaştırmaktadır. Türkiye dış ticaretinin önemli bir 

kısmı dünyada olduğu gibi denizyolu ile yapılmaktadır. Türkiye değer olarak ihracatının 

yüzde 54,8’ini, ithalatının yüzde 58,4’ünü ve genel olarak dış ticaret taşımalarının yüzde 

57’sini denizyolu ile gerçekleştirmektedir. Mersin’de 2010 yılında yapılan bir araştırma 

sonuçlarına göre ankete katılan firmaların yüzde 55,4’ünün en sık denizyolunu ve yüzde 

40’ının en sık karayolunu kullandıkları, demiryolu ve havayolunu kullananların oranının çok 

düşük olduğunu göstermektedir.
3
 

Burada uluslararası ulaştırma koridorları üzerinde durulması gereklidir. Uluslararası 

ulaştırma koridoru, tarafları birbirine bağlayan, kural olarak mal ve yolcuların özellikle en 

yoğun olduğu yönlerde uluslararası taşınmasını sağlayan çeşitli taşıma şekillerinin 

gerçekleştirilmesi için yeterli donanıma sahip bir ana ulaştırma sistemi ağıdır. Koridorların iki 

önemli özelliği vardır: Öncelikli olarak, koridorlar bölgeler veya ülkeler arasında ana 

uluslararası değişim merkezleridir. Dolayısıyla, koridor farklı güzergâhları aynı sistemin, 

bazen de yerel bir ağın parçası olarak birleştirir. Koridorların ikinci önemli özelliği, alternatif 

deniz ve hava yolu ulaştırma seçenekleri sunan, 

içerisinde intermodal değişim noktalarının olduğu 

(liman, havaalanı, intermodal merkezler) çok modlu bir 

eksen olmasıdır (Ceyhun, 2014: 403). 

Türkiye’deki ana limanlar, dünyadaki ana 

ulaştırma koridorlarının biraz dışında kalmakta ve bu 

koridorlara ancak diğer ülke limanları üzerinden 

bağlanılabilmektedir. Türkiye’deki hiçbir liman dünya 

ana ulaşım koridorlarının ana aktarma (hub) limanı 

haline gelebilmiş değildir. Bunun farklı nedenleri olsa 

da sadece Türkiye’nin dış ticaret hacmine dayanarak bunu sağlamak mümkün 

görünmemektedir. Dış ticarette marjinal duruma düşmemek ve uluslararası ticaret 

koridorlarının bir parçası haline gelmek için Türkiye gibi yeni gelişen ülkelerin lojistik 

hizmetleri ve ulaştırma açısından arz kapasitesi yaratması zorunludur. Bu nedenle transit 

taşıma ve ticaret, dünyadaki ticaret akımlarından daha yüksek oranda yararlanmak için bir 

araç olarak kullanılmalıdır.  

                                                           
3
 Bkz. Ener (2010). 
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Ülkeler ürettikleri mal ve hammaddeleri diğer ülkelere satarak ticaret yapabilecekleri 

gibi, iki ülkenin birbiri ile mal mübadelesi yapmasına aracılık ederek de ticaret yapabilir ve 

ticaret hacmini arttırabilir. Ülke bu aracılık işini iki biçimde gerçekleştirebilir. Birincisi, bir 

ürün bir ülkeden alınıp başka bir ülkeye satılabilir ki 

böylesi ticarete transit ticaret (re-export) adı verilir. 

Transit ticaret bir eşyanın uygun şartlarda bulunduğu 

ülkeden alınarak, bu eşyayı talep eden ülkeye satışı ve 

bu sayede bir kazanım elde edilmesi esasına 

dayanmaktadır. Teknik tanımlama ile transit ticaret, 

yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan 

ya da antrepodan satın alınan malların, ülke üzerinden 

transit olarak veya doğrudan doğruya yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya 

da antrepoya satılmasına denir (Yaşar, 2007). Bu ticaretin ülkeye gelir sağlamasının tek yolu 

alış ve satış fiyatında ülke lehine fark olmasındadır.  

Transit ticaretin ülkeye sağladığı yararı anlatan en iyi iki ülke örneği Hong Kong ve 

Singapur'dur. Dış Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre Hong Kong'un 2014 yılı ihracatı 

yaklaşık 524 milyar dolardır ve bu rakamın 508 milyar doları transit ticaretten gelmektedir. 

Singapur'un 2014 yılı ihracat kazancı 409 milyar dolar, transit ticaret geliri ise 193 milyar 

dolardır. Türkiye'nin 2014 yılı ödemeler bilançosunda gösterilen transit ticaret geliri ise 

sadece 193 milyon dolardır. Mersin Limanında 2014 yılında transit ticaret için gerçekleşen 

elleçlemenin toplam içindeki payının yüzde 4,93 olduğu düşünülürse, Türkiye ve Mersin’in 

mevcut potansiyeli yeterince değerlendiremediğini görmek mümkündür. 

Bir ülkenin ticarete aracılık etmesi ve bundan ticari gelir elde etmesinin ikinci yolu, 

transit taşımacılıktır. Transit taşıma, bir ülkeden diğerine gönderilen malların yol üzerinde 

üçüncü ülke sınırları arasından geçmesidir. Transit taşımacılık kara, deniz ve demiryolu gibi 

taşıma sistemlerinden birisiyle veya birkaçı ile kombine olarak yapılabilir (İTO, 1989). 

Ayrıca, Ro-Ro gemileri, konteyner taşımacılığı, boru hattı ile sıvı ve diğer malların taşınması 

şeklindeki yöntemler de, bir çok ülkede uygulanan transit şekillerindendir (Tekeoğlu, 1995). 

Transit ticaret ve transit taşıma yukarıda sıralanan yararlarına ilave olarak, yüklenen-

boşaltılan ve taşınan mal hacminin artması ile taşıma ve diğer lojistik maliyetleri düşürerek 

ölçek ekonomilerinden yararlanmaya olanak sağlayacaktır. Taşıma ve lojistik maliyetlerinin 

düşmesi ihracat yapan firmaların da maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini arttıracaktır. 

Transit ticaretin ülkeye 

sağladığı yararı iyi anlatan 

ülke örnekleri ile Türkiye’nin 

dış ticaret hacimleri 

incelendiğinde Türkiye ve 

Mersin’in mevcut potansiyeli 

yeterince değerlendiremediği 

sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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Ayrıca, firmalar yeni yatırımlar için yer seçimi yaparken tüm bu unsurları dikkate aldığı için 

doğrudan yabancı yatırımların çekilebilmesi gibi bölgeye pozitif dolaylı etkileri de olacaktır. 

Yük hacminin yüksek olması daha sık sefer anlamına geleceği için ürünün zamanında ve daha 

kısa sürede gideceği yere ulaşmasını temin edecektir.  

Transit ticaretin gelişmesi, ekonomik büyüme ile doğru orantılıdır. Ülkenin tarım, 

sanayi ve hizmetler sektöründe sağladığı ilerlemeler transit ticareti de doğrudan 

etkilemektedir. Transit ticaretin gelişmesi de ülke gelirlerini artıracağından refah üzerinde 

olumlu katkılar yaratmaktadır. Transit ticaretin gelişmesi ayrıca, transit ticarete konu olan 

ülkenin uluslararası ulaştırma koridorlarına uzaklığı ve yakınlığı ile de yakından ilgilidir. 

Bununla birlikte, iki nokta arasındaki mesafe (daha 

çok yakıt tüketimi gerektireceğinden) uzadıkça taşıma 

maliyetlerinin artması beklense de mesafenin 

maliyetler üzerindeki etkisinin sanılanın aksine çok 

büyük olmadığı anlaşılmıştır. Sunulan lojistik 

hizmetlerin kalitesi, ölçek ekonomileri ve 

bağlanabilirliğin daha önemli olduğu görülmüştür 

(UNCTAD, 2007). 

Kaliteli taşıma ve lojistik hizmetleri zaman ve parasal maliyetleri düşürerek dış 

ticaretin kolaylaştırılmasında önemli etkilere sahiptir. Daha kaliteli taşıma ve lojistik 

hizmetleri daha çok dış ticaret, daha çok ticaret ise daha kaliteli ve iyi taşıma ve lojistik 

hizmeti talebini arttırmakta ve böylelikle kendi kendini besleyen olumlu bir sürece yol 

açmaktadır. Buna ek olarak küreselleşme ve dijitalleşme sonucu dış hizmet kullanımının 

artması, malların önce hammadde veya aramalı daha sonra ise nihai mal olarak birden çok kez 

sınırları geçmesini gerektirmiş ve dış ticaretin daha da artmasına yol açmıştır. Artan sınırlar 

ötesi ticaret daha etkin liman, taşıma, gümrük ve lojistik hizmetlere olan ihtiyacı arttırmıştır. 

Kalitesi yüksek taşıma ve lojistik altyapısı ithalattan çok ihracat için önem taşımaktadır. 

Verimli bir lojistik sistemi taşıma ve lojistik maliyetlerin düşmesiyle ihracatçıların rekabet 

gücüne katkı sağlayacaktır. 

 

Kutu 1.1: Dış Ticaretin Yararları Kuramsal Çerçeve 

Bir ülke veya bölgenin en önemli hedefi sakinlerine yüksek, artan ve sürdürülebilir bir yaşam 

standardı sağlamaktır. Yaşam standartları ise ekonominin mevcut kaynaklarıyla yarattığı katma 

Ticaret maliyetlerinin en 

önemli belirleyicisi sanılanın 

aksine mesafe değişkeni değil 

sunulan lojistik hizmetlerin 

kalitesi, bağlanabilirlik ve ölçek 

ekonomileridir.  
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değere, başka bir deyişle üretimin verimliliğine (üretkenliğine) bağlıdır.
*
 Üretkenlik, emek 

karşılığında elde edilecek ücretleri ve sermaye karşılığında elde edilecek getiri oranlarını belirler ki 

ücret ve yatırımın getiri oranı yaşam standartlarının ana belirleyicisidir. 

Zaman içinde bölgelerin sürdürülebilir bir ücret ve yaşam standardı artışı sağlamaları mevcut ve 

yeni kurulan firmaların yenilik yaratma ve bu yenilikleri ticarileştirme yeteneğine bağlıdır. Başka 

bir deyişle, refah artışları ancak yenilik yaratmayı destekleyecek ortamın ve koşulların 

oluşturulmasıyla mümkündür. İş ortamının kalitesi üretkenlik artışları ve yeniliklerin en önemli 

sürükleyicisidir. İş ortamının kalitesini belirleyen firma içi ve firma dışı faktörlerin araştırılması 

önem kazanmaktadır. Bir bölgede rekabet avantajı sağlayan unsurların sistematik bir şekilde 

değerlendirilmesine yardımcı olacak kuramsal bir çerçeveye ihtiyaç duyulmaktadır. Michael Porter, 

faktör koşulları, talep koşulları, firma yapı ve stratejileri ile ilgili ve destekleyici endüstriler 

biçiminde dört unsurdan oluşan bir çerçeve sunmaktadır. Bunlara ek olarak devletin rolü ve şans 

faktörünün etkisi de dikkate alınmaktadır.
**

 Michael Porter’ın bu çerçevede tanımlamaya çalıştığı 

rekabetçi üstünlükler kavramı kullanılmakla birlikte buna temel eleştiriler de yapılmıştır.
***

 Ancak 

bir ülkenin veya bölgenin yaşam standartlarının ve rekabet edebilirliğinin üretkenlik artışlarına bağlı 

olduğu konusu genel kabul görmektedir.  

Sanayi devrimi sonrası dönemde ekonomik büyüme büyük ölçüde hangi ürünlerin, nasıl 

üretilebileceği konusunda bilgi, teknik bilgi ve beceri artışlarına bağlanmaktadır. Mal ve hizmetler 

üretken bilgi/beceri parçacıkları (bilgi, beceri, girdiler, teknoloji ve emek) bir araya getirilerek 

üretilmektedir. Çok çeşitli üretken bilgi/beceri setine sahip ülkeler çok sayıda ve daha karmaşık 

yapıya sahip ürünleri üretebilirken, daha düşük beceri setine sahip ülkeler ise tüm ülkelerin 

üretebildiği sıradan ürünleri üretebilmektedir. Bununla birlikte, karmaşık ürünleri üreten ülkeler tüm 

mal ve hizmetleri üretebilme becerisine sahip olmakla birlikte daha yüksek katma değerli ürünlerin 

üretimini tercih edecektir (Hausmann, 2014).  

Son küreselleşme dalgası öncesinde, bir firmanın bir ürünü ihraç etmesi için; ürün tasarımı, uygun 

materyal ve girdilerin sağlanması, ürünün imalatı, etkin bir dağıtım zinciri üzerinden dağıtımı, 

marka, pazarlama ve satış işlemlerinin tamamını kendisi yapmak zorundaydı. Küreselleşme süreci 

bu farklı fonksiyonların farklı yerlerde yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Küreselleşme üretimin 

parçalı hale gelmesine ve küresel değer zincirinin ayrılmasına yol açmış, dolayısıyla daha düşük 

beceri setine sahip ülkeler değer zincirinin bir yerine eklemlenerek katma değer üretme olanağı 

bulabilmiştir (Hausmann, 2014).  

Bu yaklaşım, firmayı bir network (ağ) olarak görmekte ve firmanın yaşamını sürdürebilmesi için 

diğer firmaların oluşturduğu ağa (network) bağlanılması ve ağın bir parçası haline gelinmesi 

gerektiğini öngörmektedir. Çoğu zaman bu uluslararası ağlara ulaşmanın yüksek (sabit) maliyetleri 

olabilmektedir. Dolayısıyla bu yaklaşım, bu uluslararası ağlara herkesin ulaşmasını sağlayacak 

altyapının devlet tarafından kurulmasını ve oldukça açık (serbest) bir dış ticaret stratejisi 

izlenmesini gerektirmektedir. Kısaca bu strateji, bölgesel gelişmenin piyasalara terk edilmesi 

anlamına gelmemekte, pek çok alanda devletin aktif politikalar izlemesini gerektirmektedir. 

Kuramsal alandaki bu gelişmelere paralel olarak verilere dayalı uygulamalı çalışmalar da 

uluslararası ticaretin küresel ekonominin lokomotifi olmaya devam ettiğine işaret etmektedir. 

* 
Üretkenlik bölgenin sahip olduğu emek ve sermaye başına üretilen mal ve hizmet değeri ile ölçülmektedir. 
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Bununla birlikte, üretilen çıktıların kullanılan girdilere olan oranının ötesinde anlamlara sahiptir. Bir bölgede 

yer alan firmaların üretebildiği mal ve hizmetlerin fiyatlarınca belirlenen değerine de bağlıdır. 
**

M. Porter’ın rekabet üstünlüğü ve elmas modeli için Bkz. Porter (1998). 
***

 Bu eleştirilerden en önemlisi Paul M. Krugman’ın eleştirileridir. Krugman’ın eleştirileri ticaretin sıfır 

toplamlı bir oyun olmadığı ve rekabet edebilirliğin üretkenliğin farklı bir ifadesi olduğu çerçevesindedir. Kısaca 

başarısız olan firmalar iş dünyasının dışında kalırken, ülkeler için bu durum söz konusu değildir. 

Transit ticaret ülke ekonomisi için oldukça geniş bir yelpazede istihdam ve gelir 

kaynağı yaratan bir sektördür. Aynı zamanda uluslararası ticaretin gelişmesine de katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca transit ticaretin optimal 

kanallardan gerçekleşmesi kıt olan küresel 

kaynakların etkin kullanımına katkı sağlamaktadır. 

Bu sektörün gelişmesi ağırlıklı olarak özel 

sektörün bu konudaki mevcut fırsatları 

değerlendirme çabalarına bağlıdır. Ayrıca, 

hükümetlerin transit ticarete yönelik rejim ve 

politikaları da oldukça önem arz etmektedir. 

Malların uluslararası hareketi paydaşlar arasında 

kollektif bir çaba gerektirir. Temel paydaşlar, 

altyapı sağlayıcılar, gümrük idaresi, nakliyeciler, taşıyıcılar vb. gibidir. Spesifik mallar için 

ayrıca tarım yetkilileri, sağlık kuruluşları, veterinerler ve diğer kuruluşlar da paydaş 

olabilmektedir. Malların bu hareketi ülke genelinde yukarıda belirtilen paydaşlar arasında bir 

değer zinciri oluşturmaktadır. Malların transit ticaret kapsamındaki hareketi altyapı, ekipman 

ve paydaşlardaki insan gücünün kullanımını gerektirir. Bu nedenle transit ticaret, bir ülke 

ekonomisinde oldukça geniş bir alanı kaplamaktadır. Bu ticaret esnasında gerçekleşen tüm 

işlemler ilgili yönetmelik, mevzuat ve ülke politikaları ile uyumlu olmak durumundadır 

(SUMATRA, 2010). 

1.1 Raporun Amacı, Kapsamı, Yöntemi ve Yapısı 

Türkiye ve Mersin’de transit ticaretin mevcut durumu, bölge ve ülke ekonomisine 

potansiyel katkıları ile lojistik sektörünün performansı ve bu performansın ekonomi 

üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışma iki aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, daha önce yapılan çalışma, rapor, örnek olay çalışmaları 

ve makaleler gözden geçirilmiş, istatistiksel veriler tablolaştırılarak yorumlanmaya 

çalışılmıştır. İlk aşamada amaç, takip edecek veri çalışmasına zemin hazırlamaktır. Bu 

Uluslararası lojistik hizmet 

sağlayıcılarının karlı 

bulmadıkları koridorlarda 

uluslararası ticaret ağına 

erişim için gelişmekte olan 

ülkeler arz kapasitesini 

güçlendirmelidir. Transit 

ticaret, transit taşıma ve lojistik 

hizmetleri bu konuda fırsatlar 

sunmaktadır.   
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çerçevede, Türkiye’nin ve Mersin’in dış ticaret yapısı, taşıma, liman ve lojistik faaliyetlerinin 

durumu ile depo ve gümrük süreçleri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında, 

Mersin’de lojistik faaliyetinde bulunan ve rastsal (tesadüfi yöntemle) olarak seçilen 31 

firmaya transit taşımacılıkla ilgili bir anket yapılmış ve anket sonuçları yorumlanmıştır. 

Ayrıca elde edilen ikincil veriler kullanılarak transit ticaret ile gelir düzeyi ve istihdam ilişkisi 

Türkiye ve Mersin özelinde ortaya konmaya çalışılmıştır. İstatistik veriler ile anket 

çalışmasına ek olarak transit ticaret ve lojistik sektörü temsilcileri ile görüşmeler yapılmıştır. 

Benzer biçimde Mersin Deniz Ticaret Odası ile yakın çalışma ve görüş alışverişinde 

bulunularak sektörün mevcut sorunları, çözüm önerileri yanı sıra sektörün daha verimli ve 

etkin bir şekilde çalışabilmesi için gelecekte yapılması gerekenler raporlanmaya çalışılmıştır. 

Bu çerçeve içinde hazırlanan rapor beş bölümden oluşmaktadır. Giriş Bölümünü takip 

eden İkinci Bölümde, dış ticaret ve transit ticaretin ülke/bölge ekonomisine yararları kuramsal 

ve mevcut durumu yansıtan verilerle incelenmiştir. Üçüncü Bölümde, Türkiye’de lojistik 

hizmet sektörlerinin durumu ve performansı ortaya konmaya çalışılmıştır. Dördüncü 

Bölümde, ihtiyaç duyulan veriler elde edildikten sonra uygun ekonometrik modeller kurulmuş 

ve elde edilen sonuçlar bilimsel çerçevede yorumlanmıştır. Ayrıca elde edilen sonuçların 

karar alıcıların ihtiyaç duyabileceği bazı bilgileri üretmesi de amaçlanmıştır. Sonuç 

bölümünde ise elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. 
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2 GENEL OLARAK TRANSİT TİCARETİN DURUMU VE GELİŞİMİ 

 Dış ticaret, öncelikle kaynakların etkin bir biçimde dağılımını sağlayarak, hızlı 

büyümenin en önemli bileşenlerini dıştan almak için gerekli ihracat gelirlerini güvence altına 

alacaktır. Dahası ticaretin serbestleşmesi teknolojik ilerlemeyi sağlayan kanallardan birisi 

olan uluslararası bilgi akımını kolaylaştırmaktadır. 

Ticaret engellerinin kaldırılması ve ticaret hacminin 

artması teknik bilginin uluslararası yayılma hızını 

arttırarak ülkelerin teknik bilgi stoklarını 

arttırmaktadır. Kapalı ekonomi durumunda ülkeler 

yalnız kendi teknik bilgi stoklarından yararlanırken, 

uluslararası ticaret durumunda diğer ülkelerin teknik bilgi stokundan da yararlanmaktadır 

(Mıhçı ve Wigley, 2000:231). Başka bir deyişle, bir ülkenin teknik bilgi stokunu ticaret 

ilişkisi içinde bulunduğu diğer ülkelerin teknik bilgi stoku etkilemektedir. Böylece, uluslar 

arası bilgi akımının artması, firmaların yararlandığı dışsal ölçek ekonomilerini arttırmaktadır 

(Baldwin, 1994:64). Bunu sağlayan ticaret mekanizması ise ithalattır. Uluslararası bilgi akımı, 

ithalatın teknolojik ilerleme ve verimlilik üzerine dolaylı etkilerinden biridir.  İthalatın diğer 

bir dolaylı etkisi, girdi çeşitliliğini arttırması etkisidir. Girdi çeşitliliğinin artması etkisi, nihai 

üretimdeki ara malları çeşitliliğinin ya da sayısının artmasının imalat sanayinde verimliliği 

artırmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, dış ticaretin serbestleştirilmesi sonucu ara 

mallarında ticaretin serbestleşmesi, ithalat konusu kılınan girdilerin çeşitliliğini arttırarak 

nihai malın üretiminin artmasına neden olmaktadır (Grossman ve Helpman, 1995:38-39; 

Baldwin, 1989:260). Yeni ara mallarının ithali, ürün hakkında bilgi edinilmesini sağlayarak 

ya da ürünün benzerinin yapılmasını, taklit edilmesini veya tersine mühendislik olgusunu 

gündeme getirerek verimlilik çerçevesinde bir diğer önemli işlevi yerine getirmektedir. 

Üretim artışı ya da başka bir deyişle iktisadi büyümenin kaynakları temelde iki 

boyutludur (Köse,1992:99): Birincisi, üretim girdilerinin miktarındaki artıştır; yani çalışan 

nüfusun, sermaye donanımının ve kullanılabilen doğal kaynakların artışı yoluyla üretimin 

arttırılmasıdır. İkincisi de, üretim sürecindeki girdilerin niteliklerinin iyileşmesi ve/ya da 

üretim etkinliğini arttıran başka etmenler yoluyla verimliliğin yükseltilmesidir. Bu açıdan dış 

ticaret, verimliliği etkileyen önemli faktördür ki bu konuda en sık ileri sürülen hipotez 

Dış ticaret, firmaların diğer 

ülkelerin bilgi stokundan ve 

dışsal ölçek ekonomilerinden 

yararlanmalarına olanak 

vermektedir.  
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“Verdoorn” yasasının bir uzantısıdır: Verdoorn yasası, emek verimliliği ile üretim artışı 

arasında pozitif bir ilişki olduğunu ifade eder. Buna göre, verimlilik artışları üretim 

artışlarıyla açıklanmakta ve dış ticaret yoluyla piyasa genişlemesinin yarattığı ölçek 

ekonomilerinin verimlilik etkileri ön plana çıkarılmaktadır. Şöyle ki, imalat sanayinin toplam 

üretim payındaki artışlar, ekonomide ara mal kullanımının ve böylelikle de sektörler arası 

pazar ve teknolojik bağımlılıkların artmasına yol açarak, bu sektörde ortaya çıkan ölçek 

ekonomilerinin etkilerinin öteki sektörlere yayılmasına ve buradan ekonominin tümünde 

üretim ve verimlilik artışlarının gerçekleşmesine neden olur (Köse,1992:60,75).  

Ölçek ekonomileri, üretim ölçeği büyüdükçe birim maliyetlerin düştüğünü belirten bir 

kavramdır. Bu açıdan, iç pazar sınırlarının ihracat yolu ile aşılabilmesi, daha düşük birim 

maliyette üretim yapılabilmesi için gerekli olan üretim kapasiteleri ve teknolojilerin 

kullanılmasına olanak vererek ekonomilerin verimlilik performanslarını olumlu yönde 

etkilemektedir. 

Das (2002:2)’ye göre dış ticaret, yeni teknolojiyi içinde barındıran ithal girdilere 

ulaşabilmeyi sağlar ve üreticilere dönük piyasaların 

boyutunu genişletir, bunun sonucunda da yeniliklerin 

getirisi artar. Bu ise, ülkenin araştırma yoğun 

üretimdeki uzmanlığına etki eder. Böylece, bir 

ülkenin ticaretinin serbestleşmesi yerli teknolojiyi 

geliştirir, üretim sürecinin etkinleşmesine yardımcı 

olur ve verimlilik artışını yükseltir. Dahası, 

serbestleşme ile birlikte artan uluslararası rekabet 

firmalar için maliyetleri 'karar' değişkeni haline getirerek; firmaları, dünya pazarlarındaki 

değişimi izlemeye, yeni teknolojileri kullanmaya ve örgütsel yapılarını iyileştirmeye zorlar. 

Uluslararası rekabete açılma, yerli sanayileri yeni teknolojiler kullanmaya, verimsizlikleri 

azaltmaya ve mümkün olan her yerde maliyetleri düşürmeye zorlayan zımni bir etki-tepki 

mekanizmasına sahiptir (Aydoğuş, 1993:455). Bu nedenle, serbestleşme var olan kapasite 

kullanımının artmasına, daha geniş bir pazar için üretim yapılmasına olanak sağlayarak 

firmaların ölçek ekonomilerinden artan ölçüde yararlanmalarına, rekabeti canlı tutarak etkin 

üretim yöntemlerinin ve yeni teknolojilerin yaygınlaşmasına fırsat verebilir ve bu yolla 

verimlilik artışlarına hız kazandırabilir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkeler yeni teknolojileri 

genellikle dışarıdan aldıkları sermaye malları aracılığıyla sağlarlar. Dolayısıyla, yeni teknoloji 

Uluslararası rekabet, yerli 

firmaları yeni teknolojiler 

kullanmaya, verimsizlikleri 

azaltmaya ve maliyetleri 

düşürmeye zorlayan zımni bir 

etki-tepki mekanizmasına 

sahiptir. 
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içeren ve böylece verimliliğin artmasını sağlayan sermaye mallarının ithalatını kolaylaştıran 

politikalar ile verimlilik arasında pozitif bir ilişki beklenmelidir (Aydoğuş, 1993:455; Das, 

2002:3-4). 

Ülkeler birbirleri ile ticaret yaparlar ve bu ticaret esas olarak iki temel nedene dayanır: 

Birincisi yokluk, ikincisi ise fiyat farklılığıdır. Ülkeler tükettikleri ya da girdi olarak 

kullandıkları malların tamamını kendileri üret(e)mez. Yanı sıra, kendilerinin de fazla 

ürettikleri mallar bulunmaktadır. Dış ticaret, bu mal ve girdilerin mübadele edilerek mal ve 

girdilerin gerçek değerlerini bulmasına yardımcı olur.  

Dış ticareti yokluk gibi gerekli kılan diğer bir neden de fiyat farklılığıdır. Fiyat 

farklılığı çoğunlukla, üretim maliyetlerindeki farklılıklardan ortaya çıkar. Ayrıca, ülkelerdeki 

talep yapılarının farklı olması da fiyatların farklı olmasına yol açar. Ticaret aracılığıyla, 

ülkeler kendilerinde ihtiyaç fazlası mal ve hammaddeyi ihraç ederek, kıtlığını çektikleri mal 

ve hammaddeleri ithal etmektedirler. Bu da ticarete katılan ülkelerin refah düzeylerinin 

yükselmesine katkıda bulunur.  

Türkiye'de taşımacılık sektörü (bir bütün olarak lojistik sektörü) genç bir sektördür. 

Fakat Asya ve Avrupa arasındaki avantajlı konumu, genç ve dinamik demografik yapısı, 

büyümeye elverişli sektör dinamikleri nedeniyle bu iki bölge arasında bir transfer merkezi 

konumuna gelebilecek durumdadır (TÜSİAD, 2012). 2014 yılı ödemeler bilançosu verilerine 

göre Türkiye'nin taşımacılık geliri net yaklaşık 413 milyon dolar düzeyindedir.  

Bu çalışmanın amacı açısından transit ticaretin daha ayrıntılı ele alınması 

gerekmektedir. Bu nedenle izleyen alt başlıklar transit ticaretin dünyada, Türkiye'de ve 

Mersin'deki durumunu incelemektedir. 

2.1 Dünya'da Transit Ticaretin Toplam Ticaretteki Payı ve Gelişimi 

Son yirmi yılda küresel bazda mal ve hizmet ticareti, üretimden daha hızlı bir artış 

göstermiştir. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)'nın 2014 yılı 

Ticaret ve Kalkınma Raporu'na göre 2012-2013 döneminde mal ve hizmet ticaretindeki yıllık 

ortalama artış  % 6,8 iken, üretimdeki artış % 3'tür. Ayrıca son yirmi yılda mal ve hizmet 

ticaretinin GSYH içindeki payı da iki kat artmıştır. Gelişmiş ülkelerde mal ve hizmet 

ticaretinin GSYH içindeki payı % 13'ten % 27'ye; gelişmekte olan ülkelerde ise % 20'den % 

40'a yükselmiştir (UNCTAD, 2014:4). Ancak Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre son iki 



12 

 

yılda dünya ticaretinin büyüme hızında yavaşlama söz konusudur. Grafik 2.1, dünya ticareti 

ile dünya üretimi büyüme hızları ve bu iki büyüme hızının birbirine oranını göstermektedir. 

Grafikten de görüldüğü üzere, dünya ticareti, dünya üretiminden daha hızlı artmaktadır. 1995 

-2000 yılları arasında ticaretin büyüme hızının üretimin büyüme hızına oranını gösteren 

katsayı 2 ve üzerinde gerçekleşmiştir. Bu da ticaretin üretimden 2 kat ve üzerinde büyüme 

hızı yakaladığını ifade eder. 

Grafik 2.1: Dünya Ticareti, GSYH Büyüme Oranları ve Ticaret/GSYH Oranı, 1995-

2015* 

 

 
*2014 ve 2015 için tahmin. 

Kaynak: WTO, World Trade 2013, Prospectsfor 2014, Nisan 2014, s.5. 

2008 küresel krizi her üç göstergede de keskin bir düşüşe neden olurken, 2010 

yılından itibaren yeniden bir canlanma gözlenmektedir. Ancak, 2000 yılındaki artış hızları 

hala yakalanabilecek gibi görünmemektedir. Grafik 2.1’e göre, 2014 ve 2015 yılları için 

yapılan tahminler dünya ticareti ve üretiminin büyüme hızları 2012 ve 2013 yıllarına göre 

daha düşük seviyede gerçekleşeceği yönündedir (WTO, 2014).   

Dünya Mal Ticareti Büyüme Hızı (Sol 

Eksen) 

Ticaretin Büyüme Hızının GYSİH Büyüme Hızına 

Oranı  (Sağ Eksen) 

Cari Fiyatlarla Dünya GSYİH Büyüme 

Hızı (Sol Eksen) 
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Grafik 2.2, dünya ticaretinin bölgesel dağılımını vermektedir. 2013 yılı itibariyle 

dünya ihracatının % 36'sı Avrupa ülkeleri % 32'si ise Asya ülkeleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu ülkeleri % 13 ile Kuzey Amerika Ülkeleri takip etmektedir. Grafiğe 

göre, söz konusu ülkeler aynı zamanda ithalat payları açısından da öne çıkan ülkelerdir. 

Grafik 2.2, dünya ticaretinin ağırlıklı olarak bu üçlü (Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya) 

arasında gerçekleştiğini de göstermektedir. Bu üçlü dışında ihracatta en büyük paya sahip 

bölge Ortadoğu ülkelerinin oluşturduğu bölgedir. 2013 yılı itibariyle bu ülkeler dünya 

ihracatının % 7'sini, dünya ithalatının da % 4'ünü gerçekleştirmişlerdir. 

Grafik 2.2: 2013 Yılında Mal İhracat ve İthalatının Bölgesel Dağılımı (ABD Doları) 

 
Kaynak: WTO, World Trade 2013, Prospectsfor 2014, Nisan 2014, s.28. 

Ortadoğu ülkelerinin ihracat paylarının yüksek olmasında coğrafi konumlarının önemi 

vardır. Bu ülkelerin bazıları (İran, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi) Avrupa ve Asya 

arasındaki ticaret koridorlarında yer almaktadır. Bu da söz konusu ülkelerin transit ticaret 

sebebi ile ihracat gelirlerinin artmasını sağlamaktadır. 

Transit ticaretin dünya ticareti içindeki payına dair veri bulunmamaktadır. Sadece iki 

ülke (Hong Kong ve Singapur) ihracat ve ithalat verilerini transit ticareti de içerecek şekilde 

ayrıntılı olarak vermektedir. Bununla birlikte, transit ticaretin (re-export) düzeyi hakkında bir 
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fikir vermesi açısından mal-hizmet ihracatının GSYH içindeki payları
4
 bir gösterge olarak 

kullanılabilir. Tablo 2.1 söz konusu payları göstermektedir. 

Tablo 2.1: Mal-Hizmet İhracatının GSYH İçindeki Payında İlk 15 Ülke ve Türkiye (%) 

Ülkeler 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

Hong Kong 141,8 219,4 225,5 225,6 227,9 219,6 

Singapur 189,2 199,3 201,3 195,4 191,6 187,6 

Maldivler 89,5 86,1 98,4 111,9 118,0 105,3 

Birl. Arap Emirlikleri ..... 78,8 90,6 97,9 98,4 99,5 

Macao 100,4 105,9 111,8 109,0 107,6 99,1 

Slovakya 54,1 76,5 85,3 91,8 93,0 91,9 

Ekvator Ginesi 122,1 89,0 91,0 92,9 88,5 88,0 

Vietnam 50,0 72,0 79,4 80,0 83,6 86,4 

Estonya  61,6 75,1 87,9 88,4 86,1 84,7 

Seyşeller 75,5 93,8 95,8 92,8 85,5 84,1 

Çek Cumhuriyeti 48,3 66,2 71,6 76,5 77,2 83,6 

Belçika 72,1 76,2 81,4 82,2 82,8 83,6 

Hollanda 67,1 72,0 77,4 82,0 82,9 83,1 

Litvanya ..... 65,4 75,1 81,7 84,1 81,8 

Congo 11,4 85,1 87,3 83,8 76,5 80,1 

Türkiye 20,1 21,2 24,0 26,3 25,6 27,7 

Kaynak: Dünya Bankası veritabanı. 

Tablo 2.1'e göre, Hong Kong ve Singapur'un mal-hizmet ihracatının GSYH içindeki 

payı sırasıyla, % 219,6 ve % 187,6'dır. Bu çalışmanın başında da belirtildiği gibi DTÖ 

verilerine göre Hong Kong'un 2014 yılı ihracatı yaklaşık 524 milyar dolardır ve bu rakamın 

508 milyar doları transit ticaretten gelmektedir. Singapur'un 2014 yılı ihracat kazancı 409 

milyar dolar, transit ticaret geliri ise 193 milyar dolardır. Bu iki ülkeyi Maldivler ve Birleşik 

Arap Emirlikleri takip etmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri içinde de Dubai öne çıkmaktadır. 

Tablo 2.1 incelendiğinde ilk on beş ülkenin 2014 yılına göre belirlendiği ve karşılaştırma 

yapmak açısından başlangıç yılı olarak verilen 2000 yılından 2014 yılına ilk ikinin hep aynı 

olduğu görülebilir. Türkiye açısından bakıldığında ise, mal-hizmet ihracatının GSYH içindeki 

payının % 20,1'den % 27,7'ye yükselmesi olumlu bir gelişme olmakla birlikte sıralamada 

oldukça gerilerde kalmasına yol açmaktadır. 

                                                           
4
Bir ülke ihracatının GSYH içindeki payı 1'den büyükse o ülke ürettiğinden daha fazlasını dışarıya satıyor 

anlamına gelir. Yani ülke dışarıya satmak için mal ithal ediyor ve bir kaç işlemden geçirip (ya da hiç 

dokunmayıp) dışarıya ihraç ediyor. Bu ise hem ihracat rakamlarının hem de ithalat rakamlarının ülke toplam 

üretiminden daha yüksek çıkmasına yol açar. 
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2.2 Türkiye'de Transit Ticaret 

Geçmişten beri, Türkiye coğrafi konumu itibariyle dünya ticaretinde önemli transit 

yollardan biri olmuştur. Örneğin tarihi İpek Yolu, Türkiye üzerinden geçmektedir. İpek Yolu 

binlerce yıl üzerinden geçtiği ülkelere iktisadi açıdan birçok fayda sağlamıştır. Günümüzde de 

Türkiye her bakımdan birbirine ihtiyaç duyan ülkelerin yer aldığı üç kıtanın merkezinde yer 

alan önemli bir ülkedir. Ayrıca, İpek Yolu güzergâhı üzerindeki ülkeler arasında en büyük 

karayolu taşıma filosuna sahip olan Türkiye, denize kapalı Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin 

Karadeniz ve Akdeniz limanları ile tüm Avrupa ve dünya pazarlarına bağlanmasında kilit bir 

rol oynayacak potansiyele sahiptir. Keza Türkiye bölgedeki enerji kaynaklarının tüketici 

pazarlara taşınmasında da stratejik bir işlev görebilecektir. Ne var ki, ödemeler bilançosu 

verilerinden elde edilen transit ticaret gelirlerine
5
 bakıldığında (Tablo 2.2) Türkiye'nin bu 

mevcut potansiyeli iyi kullanamadığını söylemek mümkündür.  

Tablo 2.2: Türkiye'nin Toplam İhracat, İthalat ve Transit Ticaret Değerleri* 

Yıllar  İhracat   İthalat   

Net TT** 

Geliri 

2000 27.774  54.502  98 

2010 113.883  185.544  93 

2011 134.906  240.841  98 

2012 152.461  236.545  96 

2013 151.802  251.661  206 

2014 157.610   242.177   193 

* Milyon ABD Doları;  * *TT: Transit Ticaret 

Kaynak: TÜİK ve TCMB Veritabanı. 

Tablo 2.2'ye göre son on dört yıl içerisinde Türkiye'nin ihracatı değer olarak yaklaşık 

altı kat, ithalatı da yaklaşık beş kat artış göstermiştir. Transit ticaret geliri ise 2013 yılında 206 

milyon dolar ile en yüksek değerine ulaşmış, 2014'te 193 milyon dolara gerilemiştir. 

Türkiye'nin ihracatında ağırlıklı olarak tüketim malları önemli bir paya sahip olmakla 

birlikte, ara ve yatırım mallarının toplam payı yıllar itibariyle artış göstermiştir. Aynı durum 

ithalatın sektörel dağılımı için de geçerlidir (Bkz. Tablo 2.3). Hatta ara malları ithalatının 

toplam ithalat içindeki payı artarak % 73'e ulaşmıştır. 

                                                           
5
 Türkiye özel ticaret sistemine göre dış ticaret akımlarının kaydını tutmaktadır. Özel ticaret sistemi 

gümrüklerden giriş-çıkış yapan malları kapsamakta bu nedenle, ülke sınırları içerisinde yer alan serbest bölgelere 

sınır dışından gelen ve giden mallar sistem dışında bırakılmaktadır. Dolayısı ile transit ticarete ilişkin ayrıntılı 

istatistiki veri bulunmamaktadır. 
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Tablo 2.3: Türkiye'nin İhracat ve İthalatının Sektörel Dağılımı (% Pay) 

İhracat 

Yıllar  Tüketim Malları Ara Malları Yatırım (Sermaye) Malları Diğerleri 

2000 50,4 41,6 7,8 0,2 

2010 39,8 49,5 10,3 0,4 

2011 38,7 50,4 10,5 0,4 

2012 36,4 54,2 9,0 0,3 

2013 40,0 49,3 10,3 0,4 

2014 41,3 47,7 10,2 0,8 

İthalat 

Yıllar  Tüketim Malları Ara Malları Yatırım (Sermaye) Malları Diğerleri 

2000 12,7 66,1 20,9 0,4 

2010 13,3 70,8 15,5 0,3 

2011 12,3 71,9 15,5 0,3 

2012 11,3 74,0 14,3 0,4 

2013 12,1 73,0 14,6 0,3 

2014 12,0 73,0 14,9 0,2 

Kaynak: TÜİK veritabanı. 

Türkiye'nin dış ticaret gelirleri transit ticaret açısından ele alındığında mevcut 

potansiyeli yeterince değerlendirememesi nedeniyle olması gerekenden daha az olduğunu 

söylemek mümkündür. Şöyle ki, Türkiye, karayolunda iki ve deniz yolunda iki olmak üzere 

dört önemli ulaştırma koridoru üstünde yer almaktadır. Karayolundaki koridorlardan biri 

Trans-Avrupa Ulaşım Şebekesinin (TEN) 

dördüncü koridoru olan Berlin/Nuremberg-Prag-

Budapeşte-Köstence/Selanik/İstanbul koridorudur. 

Diğeri ise, Batı Avrupa ile Asya'yı birbirine 

bağlamak için oluşturulan TRACECA (Transport 

Corridor Europe Caucasus Asia/Avrupa-Kafkasya-

Asya Ulaştırma Koridoru)'dır (Tuna, 2001).  

Denizyolundaki koridorlardan biri 

Yunanistan'ın güneyinden başlayarak Avrupa, 

Afrika, Asya ve Amerika'ya; diğeri ise Doğu Akdeniz'den başlayarak Süveyş Kanalı 

aracılığıyla Afrika, Asya ve Uzakdoğu'ya geçişi sağlayan koridordur. Ancak Türkiye, 

intermodal taşımacılık
6
 konusunda ağır ilerlemektedir. Çünkü, Türkiye henüz, vergi 

                                                           
6
İntermodal taşımacılık, yükleme ünitelerinin bir taşımacılık modundan diğerine transferini kolaylaştıran 

teknolojiler dizisidir. İntermodal transfer bir taşımacılık işleminde daha büyük hacimleri taşımak için bir 

İntermodal taşımacılık, yükleme 

ünitelerinin bir taşımacılık 

modundan diğerine transferini 

kolaylaştıran teknolojiler dizisidir. 

İntermodal transfer bir taşımacılık 

işleminde daha büyük hacimleri 

taşımak için bir taşımacılık 

modundan diğerine seyir halinde 

değişime olanak sağlamaktadır. 
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indirimleri ve sübvansiyon şemaları gibi, intermodal taşımacılığı güçlendirmek için Batı 

Avrupa ülkelerinde kullanılan mali ve idari teşviklere sahip değildir. Bu teşvikler "kamu 

hizmeti" olarak görülen intermodal taşımacılık ve terminal operasyonları için yatırım ve 

başlangıç işletim maliyetlerine katkı sağlamaktadır. Bu durumun tek istisnası Marmara 

Denizi'nde düzenli sefer yapan RO-RO gemilerinin akaryakıt tüketim vergisinden muaf 

olmasıdır (OECD, 2009:8). 

2.3 Transit Ticarette Mersin'in Yeri ve Önemi 

 Mersin ekonomisi, tarım, ticaret, sanayi ve iç turizmin bir arada geliştiği sektörlerden 

oluşmaktadır. Mersin’in Doğu Akdeniz’in en büyük limanına sahip olma özelliği,  genç iş 

gücü ile bölgesinde en canlı ticaret noktasıdır.  Bölgede tarım, sanayi, turizm sektörleri ve 

ticari - lojistik faaliyetler birbirini tamamlar biçimde gelişmiştir. Mersin ilinin dış ticaretine 

ilişkin göstergeler Tablo 2.4'te sunulmuştur. 

 Tablo 2.4'e göre, Türkiye toplam ihracatının yaklaşık % 5'i Mersin hinterlandından 

gerçekleşmektedir. Mersin firmalarının Mersin hinterlandından gerçekleşen ihracat payları ise 

yaklaşık % 20 civarındadır. Son beş yıllık dönem içinde hem Mersin hinterlandı hem de 

Mersin firmalarının ihracat payları aynı düzeylerini korumuştur. 

 Tablo 2.4: Mersin'in Dış Ticaret Göstergeleri 

  2010 2011 2012 2013 2014* 

İhracat 
Değeri ($} 

Türkiye 113.883.219.184 134.906.868.830 152.461.736.556 151.802.637.087 157.715.040.403 

Mersin 

Hinterlandı 
5.910.738.505 7.009.770.274 7.601.738.799 8.104.049.138 8.491.191.805 

Mersin 

Firmaları 
1.182.398.544 1.339.367.523 1.311.389.823 1.472.245.689 1.717.443.704 

İthalat 

Değeri ($} 

Türkiye 185.544.331.852 240.841.676.274 236.545.140.909 251.661.250.110 242.223.958.803 

Mersin 

Hinterlandı 
10.188.772.398 13.888.409.663 13.329.435.006 14.900.391.539 15.233.588.877 

Mersin 

Firmaları 
1.080.384.278 1.236.879.351 1.129.241.958 1.033.790.433 1.421.104.306 

Hacim ($} 

Türkiye 299.427.551.036 375.748.545.104 389.006.877.465 403.463.887.197 399.938.999.206 

Mersin 

Hinterlandı 
16.099.510.903 20.900.070.429 20.931.173.805 23.004.440.677 23.724.780.682 

Mersin 

Firmaları 
2.262.782.822 2.576.246.874 2.440.631.781 2.506.036.122 3.138.548.010 

Denge($} 

Türkiye -71.661.112.668 105.934.807.444 -84.083.404.353 -99.858.613.023 -84.508.918.400 

Mersin 

Hinterlandı 
-4.278.033.893 -6.878.639.389 -5.727.696.207 -6.796.342.401 -6.742.397.072 

                                                                                                                                                                                     
taşımacılık modundan (karayolu taşımacılığı gibi) diğerine (tren ya da gemi gibi) seyir halinde değişime olanak 

sağlamaktadır. Geniş bilgi için bkz. OECD, Uluslararası Ulaştırma Forumu, İntermodal Taşımacılık, Ulusal Ülke 

İncelemesi: Türkiye, Yönetici Özeti, 2009, s.7. 
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Mersin 

Firmaları 
102.014.266 102.488.172 182.147.865 438.455.256 296.339.398 

Karşılama 

Oranı 

(%} 

Türkiye 61,4 56,0 64,5 60,3 65,1 

Mersin 

Hinterlandı 
58,0 50,5 57,0 54,4 55,7 

Mersin 

Firmaları 
109,4 108,3 116,1 142,4 120,9 

* Geçici veriler 

Kaynak: MTSO Ekonomik Rapor 2014, s.94. 

 

 2014 yılında Mersin firmaları ihracatı geçen yıla göre % 17, ithalat ise % 37 artış 

kaydetmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 21 puanlık azalışla % 121'e; dış 

ticaret fazlası ise ithalattaki artışın ihracattaki artıştan daha fazla olması nedeniyle % 32 

azalarak 296 milyon dolara gerilemiştir (MTSO, 2015:95). 

 Tablo 2.5: Mersin Dış Ticaretinin Sektörel Dağılımı (%) 

  İhracat İthalat 

Sektörler 2013 2014 2013 2014 

Tarım 47,2 43,4 39,4 43,5 

Madencilik ve Taşocakçılığı 1,1 0,9 0 0 

İmalat Sanayi 51,5 55,4 60,6 56,6 

Hizmetler 0 0 0 0.0 
Kaynak: MTSO Ekonomik Rapor 2014, s.96. 

 

Tablo 2.6: Mersin Firmaları Teknoloji Yoğunluğuna Göre İmalat Sanayi Dış Ticareti 

(%) 

 İhracat İthalat 

İmalat Sanayi 2013 2014 2013 2014 

Düşük Teknolojili Ürünler 48,7 62,5 30,3 51,5 

Orta-Düşük Teknolojili Ürünler 28,6 19,9 35,7 21,4 

Orta-Yüksek Teknolojili Ürünler 19,6 15,5 32,8 26,1 

Yüksek Teknolojili Ürünler 3,1 2,1 1,3 1,1 

Kaynak: MTSO Ekonomik Rapor 2014, s.106. 

 Tablo 2.5 ve 2.6 Mersin dış ticaretinin yapısına dair göstergeler sunmaktadır. Buna 

göre, Mersin'in ihracatında ağırlıklı olarak imalat sanayi ürünleri bulunmakla birlikte, tarımsal 

ihracat payı da oldukça yüksektir. İmalat sanayi ihracatında ve ithalatında düşük teknolojili 

ürünler sırasıyla % 62,5 ve % 51,5'lik pay ile birinci sırada yer almaktadır (bkz. Tablo 2.6). 
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Tablo 2.7: Mersin Firmaları Dış Ticaretinin Ülke Gruplarına Göre Dağılımı* (Milyon 

ABD $) 

Ülke Grupları 
2013 2014 Değişim (%) 

İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat 

Avrupa 396 573 588 611 49 7 

Avrupa Birliği 208 221 191 247 -8 12 

Diğer Avrupa Ülkeleri 188 352 397 364 112 3 

Afrika 72 142 85 124 18 -13 

Kuzey Afrika 21 71 27 64 30 -10 

Diğer Afrika Ülkeleri 51 71 58 60 13 -16 

Amerika 191 23 331 23 73 3 

Kuzey Amerika 108 12 200 18 85 51 

Orta Amerika ve Karayipler 22 1 41 1 92 6 

Güney Amerika 62 10 90 4 46 -59 

Asya 359 712 394 932 10 31 

Yakın ve Orta Doğu Asya Ülkeleri 81 626 57 840 -29 34 

Diğer Asya Ülkeleri 279 86 337 92 21 7 

Okyanusya ve Kutup Bölgeleri 1 1 4 1 280 -1 

Avustralya ve Yeni Zelanda 1 1 4 1 280 -6 

Diğer Okyanusya ve Kutup Bölgel Ülkeleri 0 0 0 0 - 46 

Diğer Ülkeler 0 0 0 0 - 199 

Serbest Bölgeler 15 21 19 27 26 27 

Toplam 1.034 1.472 1.421 1.717 37 17 
*2014 geçici veriler. 

Kaynak: MTSO Ekonomik Rapor 2014, s. 118. 

 Tablo 2.7, Mersin firmaları ihracat ve ithalatının ülke gruplarına göre dağılımını 

göstermektedir. Tablo 2.7’ye göre, Mersin firmaları ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya ile ticaret 

yapmaktadır. 2014 yılında Mersin firmaları tarafından gerçekleştirilen ihracatta, Avrupa, 

Amerika ve Asya ülkelerinde artış, Afrika ülkelerinde azalış gözlenmiştir. Hatta tabloya göre, 

2014 yılında Mersin firmalarının ihracatta ve ithalatta hedef pazarlarda kayma 

gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür. Şöyle ki, Avrupa'ya yapılan ihracat artmasına karşın 

bu ihracatta AB ülkelerinin payı azalırken diğer Avrupa ülkelerinin payı artmıştır. Asya 

ülkelerine yapılan ihracatın Mersin toplam (firmalar bazında) ihracatı içindeki payı % 

48,38'den % 54,25'e yükselmiştir. İthalatta ise tersi durum vardır. Avrupa'dan ithalat payı % 

38,22'den % 41,38'e artarken, Asya'dan gerçekleştirilen ithalat payında % 34,75'den % 27,73'e 

azalış söz konusudur. 

 Transit ticaret açısından bakıldığında, Türkiye'nin mevcut potansiyeli gerektiği gibi 

değerlendirememesi doğal olarak Mersin ilinin dış ticaret gelirlerini de olumsuz 

etkilemektedir. Türkiye, dış ticaretinin yarıdan fazlasını denizyolu ile geriye kalanını da 
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karayolu ile gerçekleştirmektedir (Bkz. 3. Bölüm Grafik 3.6)
7
. Dış ticaretini deniz yolu ile 

gerçekleştirirken de konteyner elleçlemesi açısından Ambarlı (İstanbul) ve Mersin limanları 

ilk iki sırayı almaktadır. 

Tablo 2.8, Türkiye ve Mersin limanlarındaki transit yüklere ilişkin gösterge 

sunmaktadır. Tablo 2.8’e göre, Türkiye limanlarında gerçekleştirilen transit elleçlemenin 

toplam elleçleme içindeki payı 2010-2013 döneminde azalma eğilimi gösterirken; Mersin 

limanında gerçekleşen transit elleçlemenin payı 2010-2014 dönemi için aynı seviyesini 

korumuş görünmektedir. Toplam elleçleme içindeki 

transit payı hem Türkiye hem de Mersin için ulaştırma 

koridorlarına olan yakınlıkları dikkate alındığında 

potansiyelin altında bir düzeyde kaldığını söylemek 

yanlış bir tespit olmaz. Avrupa ölçeğinde bakıldığında, 

Avrupa konteyner limanları arasında ilk 20'de 

Türkiye'den sadece Ambarlı limanı yer almaktadır. 

Dünya konteyner taşımacılığının (aktarmalar hariç) 

2016 yılında 287 milyon TEU ve 2020 yılında 371 milyon TEU'ya ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. Türkiye'nin bu gelişmeden aldığı payın artması için dünya ve Avrupa 

sıralamasında üst sıralara çıkması gerekmektedir (Ateş, Karadeniz ve Esmer, 2010:89-90).  

Tablo 2.8: Türkiye ve Mersin'de Transit Yüklerin Yıllık Gelişimi 

Türkiye 

  Transit Elleçleme* Toplam Elleçleme 

Toplam Elleçleme İçindeki 

Payı (%) 

2010 64.122.710 348.635.867 18,39 

2011 64.379.150 362.346.232 17,77 

2012 56.724.431 387.426.232 14,64 

2013 53.657.215 384.930.758 13,94 

Mersin 

  Transit Elleçleme* Toplam Elleçleme 

Toplam Elleçleme İçindeki 

Payı (%) 

2010 1.194.590 25.352.059 4,71 

2011 1.451.779 25.338.009 5,73 

2012 1.517.849 30.746.922 4,94 

2013 1.633.618 32.325.970 5,05 

2014 1.588.908 32.224.729 4,93 

                                                           
7
 Mersin limanı ile ilgili ayrıntılı bilgi 3. Bölüm'de sunulmaktadır. 

Türkiye'nin coğrafi 

konumundan kaynaklanan 

transit ticaret ile ilgili mevcut 

potansiyeli henüz gerektiği gibi 

değerlendirememektedir. Bu 

durum Mersin’in dış ticaret 

gelirlerini de olumsuz 

etkilemektedir. 
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* Transit Yükleme ve Transit Boşaltma Toplamı 

Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ticareti İstatistikleri ve Mersin Deniz Ticaret 

Odası Verileri. 

Türkiye için belirlenen dokuz ayrı ulaştırma ekseninden biri Avrupa-Asya Koridor 

Ekseni (Marmara/Ankara/Mersin)'dir. Bu eksen mevcut durumda en geniş ekonomik 

faaliyetin olduğu bir eksendir. Marmara ve Mersin bölgesinin önemli bir çıkış noktası 

olması dolayısıyla da gelecekte de bu iki bölge ekonominin çekici gücü olmaya devam 

edecektir. Bu eksenin etkinliğinin artması hem Marmara hem de Mersin bölgesi limanlarının 

ve lojistik hizmetlerinin düzeyine bağlıdır
8
 (Tuna, 2001). Tablo 2.8'de de görüldüğü gibi 

Türkiye ve çalışmanın amacı açısından Mersin bölgesinin transit ticaret konusunda istenilen 

düzeyde performans gösterememesinin temel nedenlerinden biri etkin bir lojistik hizmet 

sisteminin oluşturulamamış olmasıdır. Bu çalışmanın üçüncü bölümünde de görüleceği 

üzere, etkin bir lojistik sistemi taşıma maliyetlerini parasal ve zaman anlamında azaltarak 

ülke ihracatında rekabet gücüne katkı sağlamaktadır. 

Ateş, Karadeniz ve Esmer (2010)'a göre, dünya konteyner trafiğinin % 25'i Akdeniz 

koridorunu kullanmakta ve özellikle Avrupa-Uzak Doğu yönlü yükler ana konteyner 

gemileri aracılığıyla bu koridor üzerinden taşınmaktadır. Bu koridoru kullanan ve varış 

noktaları Karadeniz ve Orta Avrupa olan transit yükler ise koridor üzerinde yer alan ve ana 

ticari rotadan sapma mesafeleri çok düşük olan Port Said ve GioiaTauro gibi ana limanlarda 

besleme gemilerine aktarılmaktadır. Söz konusu yazarların ulaştığı sonuçlara göre, ana 

limanlarda gerçekleştirilen aktarmalarda Türkiye'nin bu koridordan aldığı transit yük payı 

oldukça düşüktür. Bunun nedeninin ise lojistik hizmet faaliyetlerine yönelik alt yapının 

(limanların yeterli su derinliğine sahip olmaması, uygun teknolojik ekipmanın bulunmayışı, 

nitelikli personel azlığı, iyi organize olmuş çoklu taşıma sisteminin olmayışı v.b ) 

yetersizliği olduğu ifade edilmektedir (Ateş, Karadeniz ve Esmer, 2010:96). 

 

Kutu 2.1: Uluslararası Değer (Üretim) Zincirleri ve Türkiye Ekonomisi 

Değer zinciri, bir işletmenin yerine getirmesi gerekli tüm faaliyetlerinin bileşimini belirtir. Tasarım 

aşamasından ürünün üretilip reklâm ve dağıtım aşamasına kadar her bir aşama firma için değer 

zincirinin bir halkasını oluşturur (Porter, 1998). Ulus ötesi şirketlerin üretimlerini küresel boyutta 

planlamaları ve bu şekilde üretimin parçalara ayrılarak, her bir parçanın farklı bir ülkede 

gerçekleştiriliyor olması değer zincirinin küresel boyutta oluşmasına yol açmaktadır. Böylece oluşan 

                                                           
8
 Belirlenen diğer ulaştırma eksenleri için bkz. Tuna, Okan, "Türkiye için Lojistik ve Denizcilik Stratejileri: 

Uluslararası ve Bölgesel Belirleyiciler", Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, 2001. 



22 

 

değer zincirleri içinde yer alan her bir ülke bu zincirlerin bir halkasını oluşturmaktadır ve bulunduğu 

halka itibariyle yarattığı değerden pay almaktadır. Taymaz, Voyvoda ve Yılmaz (2011)’e göre, 

Türkiye, 1950’lerden günümüze dünya ekonomisindeki değişimlere pasif ama başarılı bir biçimde 

uyum sağlayabilmiştir. Başka bir deyişle, Türkiye, uluslararası üretim zincirlerindeki dönüşümlerden 

yararlanabilmiştir. Bu sayede gelişmiş ülkelerle arasındaki gelişmişlik farkının açılmasını engellemiş 

ancak, gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatamadığı için ihracatındaki yapısal dönüşüme rağmen 

uluslararası işbölümündeki konumu değişmemiştir (s.91). Türkiye ihracatında yapısal dönüşüm 

göstergelerinden biri motorlu kara taşıtları ihracat payındaki artıştır (Bkz. Tablo 2.9).  

Tablo 2.9: Kara Taşıtları Küresel İhracat Payı Değişimleri, 2002-2008 

 Takım 

tezgah 

Yassı 

çelik 

Diğer 

parça 

Oto 

parça 

Motor Traktör Otobüs Kamyon Oto 

Türkiye 0,6 0,1 0,2 0,5 0,2 1,2 6,6 2,5 0,9 

AB-12 0,2 0,4 3,0 4,7 5,7 1,1 4,5 1,2 3,2 

Diğer Avrupa -1,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 

AB-15 -1,4 0,7 1,8 0,7 4,2 -1,3 -0,9 6,1 -1,2 

ABD-Kanada -1,9 0,1 -6,6 -11,8 -11,4 -4,5 -7,1 -11,1 -3,3 

Jap-Avustrl-

YZ 

-1,4 -2,8 -2,7 -1,9 -4,0 -1,6 -2,2 -0,8 -0,3 

Çin 2,6 6,8 3,4 3,4 2,0 0,7 2,3 1,2 0,3 

Doğu Asya 2,2 -1,8 1,0 3,4 3,4 0,2 -3,1 2,8 1,0 

Güney Asya 0,1 -0,1 0,6 0,3 0,1 0,5 -0,4 0,1 0,1 

Latin Amerika -0,2 -0,4 -0,2 0,4 -1,0 3,0 1,0 -3,0 -1,2 

BDT 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 

Kuzey Afrika 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

2008 toplamı 

(Milyar $) 

36,0 31,6 97,3 358,5 75,0 41,7 10,6 105,6 563,2 

Kaynak: Taymaz, Voyvoda ve Yılmaz (2011), Uluslararası Üretim Zincirlerinde Dönüşüm ve Türkiye’nin 

Konumu, Tablo 6.1a, s.132.  

 

Kara taşıtları sektöründe Türkiye, AB-15 pazarında otomobil dahil nihai ürün ihracatında 

yoğunlaşmaktadır. Söz konusu çalışmanın bulgularına göre, kara taşıtları üretim zinciri küresel 

olmaktan çok bölgesel bir nitelik taşımaktadır. Avrupa-merkezli bölgesel üretim zinciri, AB-15’ten 

AB-12’ye ve diğer Avrupa ülkelerine bir bütün olarak taşınmaktadır. Türkiye bu üretim zincirine 

eklemlenmiş ve Avrupa bölgesel üretim zinciri kaymasından önemli bir avantaj sağlamıştır. Özellikle 

üretim ölçeği düşük olan ve ölçek ekonomilerinin görece az önemli olduğu otobüs ve kamyon gibi 

ürünlerde rekabetçi olmuştur. Bu avantajın önümüzdeki kısa ve orta dönemde de devam edeceği 

belirtilmektedir (s.77-78). 
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3 TÜRKİYE’DE TAŞIMA VE LOJİSTİK HİZMET SEKTÖRLERİ 

3.1 Türkiye’de Taşıma ve Lojistik Hizmet Sektörleri 

Gelişme ve küreselleşme süreci ile birlikte 

özellikle gelişmiş ülkeler tarım ve sanayi 

faaliyetlerinden çekilmekte ve dikey uzmanlaşma 

yoluna gitmektedir. Bilişim, iletişim ve ulaşım 

alanındaki teknolojik gelişmelerin etkisi ile de 

dünya genelinde üretim süreci giderek daha büyük 

ölçüde parçalı hale gelmektedir. Dışarıdan girdi ve 

hizmet alımı (outsourcing) üretim sürecinin en 

belirgin özelliği haline gelmiştir. Bütün bu 

gelişmeler malların ve girdilerin sınırları birden çok 

kez aşması ve tekrar gelmesini gerektirmektedir. 

Kısaca, küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve bunların sonucunda şekillenen parçalı üretim 

süreci, etkin ve iyi işleyen bir ulaşım ve lojistik hizmetlerine olan ihtiyacı daha önce hiç 

olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. 

Lojistik hizmet faaliyetleri daha geniş bir tanım ve kapsama sahip olsa da bu raporun 

amacına uygun olarak lojistik faaliyetlerini, bir ülkeden diğerine malların taşınması 

sürecinde gerekli bir dizi süreç ve hizmetle sınırlı tutmaktayız. Lojistik faaliyetler dış ticareti 

kolaylaştırır. Etkin olmayan ve sağlıklı işlemeyen bir lojistik ve ulaştırma sistemi hem 

parasal hem de zaman açısından maliyetleri arttırarak ticareti engelleyici etkiler yaratır. 

Kalitesi yüksek bir lojistik altyapısı ve hizmetleri açık denize kıyısı olmayan uzak ülkelerin 

ithalatı için önemli olmakla birlikte, asıl olarak transit 

ülkelerin ihracat performansı için önem taşımaktadır. 

Etkin bir lojistik sistemi taşıma maliyetlerini parasal ve 

zaman anlamında azaltarak ülke ihracatında rekabet 

gücüne katkı sağlamaktadır (Korinek ve Sourdin, 

2011). 

Tedarik zinciri boyunca işbirliği yapan bir 

organizasyonun başarısını etkileyen diğer önemli faktörler arasında ülkenin lojistik altyapısı, 

Küreselleşme ve dijitalleşme ve 

bunların sonucunda şekillenen 

parçalı üretim (outsourcing) 

süreci, etkin ve iyi işleyen bir 

ulaşım ve lojistik hizmetlerine 

olan ihtiyacı daha önce hiç 

olmadığı kadar önemli hale 

getirmiştir. 

Kaliteli bir lojistik altyapısı ve 

hizmetleri, asıl olarak transit 

ülkelerin taşıma maliyetlerini 

parasal ve zaman anlamında 

azaltarak ülkelerin ihracat 

performansı ve rekabet gücüne 

katkı sağlamaktadır. 

Ülkelerin büyüme ve istihdam 

hedeflerine ulaşması için 

lojistik sektörünün bir bütün 

olarak iyi durumda olması 

gerekir. Çünkü küresel değer 

zinciri en zayıf halkası kadar 

güçlüdür.  
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politikaları, yasal mevzuatı ile bu mevzuatın uygulanma şekli sayılabilir. Dış ticaret 

faaliyetleri yürüten firmalar dış ticarete konu olan ürünleri çıkış noktasından diğer ülkedeki 

giriş noktasına ulaştırma sürecinde; nakliye firması, sigorta acentesi, liman işletmesi, 

havalimanı işletmesi, sınır kapıları, gümrük otoriteleri, kontrole tabi eşyalarda diğer kamu 

otoriteleri, antrepo işleticileri ve gümrük müşavirleri olmak üzere çok sayıda paydaşla ilişki 

yürütmek durumundadır. Bu ilişki silsilesi her aşamada birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. 

Dolayısıyla, lojistik süreci boyunca bir noktada çıkan aksaklık birden çok tarafı 

etkileyebilmekte, firma için maliyetlerin ve zaman kaybının gereksiz yere artmasıyla 

sonuçlanabilmektedir (TÜSİAD, 2012, 31). 

Anlaşılıyor ki, büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşmak için lojistik sektörünün bir 

bütün olarak başarı düzeyinin yüksek olması gerekmektedir. Bu çerçevede Dünya Bankası, 

OECD, UNCTAD gibi kuruluşlar ülkelerin/bölgelerin lojistik performansını bir bütün olarak 

ölçmeye yönelik çalışmalar yapmakta ve endeksler geliştirmektedir. Değişik kurumların 

oluşturduğu endekslerin büyük ölçüde birlikte hareket ettiği ve yüksek korelasyona sahip 

olduğu değişik raporlarda da vurgulanmıştır. Burada en çok atıf yapılan ve Dünya Bankası 

tarafından 2007 yılından beri iki yılda bir yapılan anket bilgilerine dayanarak hazırlanan 

“Lojistik Performans Endeksi” (LPI) çerçevesinde Türkiye’nin durumu lojistik performansı 

açısından tespit edilmeye çalışılmıştır. Dünya Bankası ülkelerin/bölgelerin lojistik 

performansını; altyapı, mevzuat, hizmetlerin gelişmişliği ve etkinliği, ticaretin 

kolaylaştırılmasına yönelik uygulamalar gibi bu performansa ciddi anlamda katkı sağlayan 

unsurlar çerçevesinde ölçmeye çalışmaktadır.  

Dünya Bankası 2007 Yılından başlayarak ülkelerin lojistik performanslarını 

karşılaştırmak amacıyla lojistik profesyonellerine (uluslararası nakliye acentelerine) anket 

uygulayarak şu bileşenleri incelemektedir.  

(1) Gümrükler ve gümrükleme sürecinin etkinliği,  

(2) Ticaret ve taşımacılık ile ilgili altyapı ve kalitesi,  

(3) Uluslar arası sevkiyatlarda, rekabetçi fiyatlarla sevkiyat ayarlanabilme kolaylığı,  

(4) Lojistik hizmetlerin yeterliliği ve kalitesi,  

(5) Sevkiyatların izlenme ve takip edilebilirliği ve  

(6) Sevkiyatların planlanan ya da beklenen teslimat süresi içinde alıcıya ulaşma sıklığı 

(WB, 2014). 
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Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi 2014 yılı verilerine göre, 1’den 5’e kadar 

puanlama kapsamında Almanya 4,12’lik LPI puanıyla en iyi performans gösteren ülke 

olurken, Somali 1,77 ile en kötü performansa sahip ülke olmuştur. Daha önceki yılların 

endeks değerlerinde olduğu gibi, 2014 raporunda da yüksek gelirli ülkeler en üst sıralarda yer 

alırken, düşük gelirli ülkeler alt sıralarda yer almıştır. LPI sıralamasına göre Türkiye 2007’de 

34, 2010’da 39, 2012’de 27 ve 2014’te 30. sırada yer 

almıştır. 2014 Yılı LPI skoruna göre Türkiye’nin 

görece iyi durumda olduğu söylenebilir. Özellikle, 

orta gelirli ülkeler grubunun üst (orta-üst) gelir 

dilimindeki ülkeler arasında Malezya ve Çin’den 

sonra Türkiye 3. sırada yer almaktadır. Grafik 3.1 

Almanya, Türkiye ve Mısır için 2014 Yılı lojistik performans endeksi ve alt bileşenlerini 

(skor) karşılaştırmalı olarak betimlemektedir. Almanya altı bileşen açısından da Türkiye’den 

daha yüksek bir lojistik performansına sahiptir ve bu da Almanya’nın dış ticaretine ve gelirine 

yansımaktadır. 

Grafik 3.1: Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi ve Alt-Bileşenleri (2014) 

 

 

LPI sıralamasına göre Türkiye 

2007’de 34, 2010’da 39, 2012’de 

27 ve 2014’te 30. sırada yer 

almıştır.  
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Grafik 3.2’de Türkiye’nin lojistik performansı alt bileşenler bazında 2012 ile 2014 yılını 

karşılaştırmalı olarak vermektedir. Bu grafikte durumun daha net olarak anlaşılması için her 

alt bileşendeki sıralama baz alınarak verilmiştir. Buna göre 2012-2014 yılları 

karşılaştırıldığında Türkiye’nin lojistik performansı, lojistik hizmetlerin yeterliliği ve kalitesi 

ile sevkiyatların izlenme ve takip edilebilirliğinde bir iyileşme görülürken, geriye kalan 4 

bileşen açısından kötüleşme göze çarpmaktadır. En fazla gerileme sevkiyatların ayarlanma 

kolaylığı ve teslimat sürelerinde göze çarpmaktadır. Türkiye sunduğu lojistik hizmetlerin 

yeterliliği ve kalitesi ile sevkiyatların izlenmesi ve takip edilebilirliği konusunda daha iyi 

performans sergilerken; sevkiyatların ayarlanma kolaylığı, teslimat süresi ve rekabetçi 

fiyatlar açısından performansın düştüğü görünmektedir. Lojistik performansının düştüğü bu 

iki unsurun nedenlerinin belirlenmesi ve önlem alınmasına öncelik verilmelidir. 

Grafik 3.2: Türkiye'nin Lojistik Performansındaki Değişim (2012-2014) 

 

LPI raporlarında ülkeler LPI puanlarının kümülatif dağılımlarına göre eşit sayıda ülke 

içeren 5 gruba ayrılmaktadır. Alt grup en düşük LPI puanlı ülkelerden, üst grup ise en yüksek 

LPI puanlı ülkelerden oluşmaktadır. Bununla birlikte ülkeler şu dört kategori çerçevesinde 

değerlendirilmektedir: Lojistikte kötü olan ülkeler (ciddi lojistik kısıtları olan düşük gelirli 
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ülkeler), düşük/orta gelirli olup kısmen iyi performans gösterenler, istikrarlı performans 

gösterenler ve lojistik dostu ülkeler. Türkiye 2014 yılı lojistik performansı açısından 3,5’lik 

endeks değeriyle, lojistik dostu ülkeler grubu ile istikrarlı performans gösteren ülkeler grubu 

arasında yer almaktadır (WB, 2014).  

Türkiye orta-üst gelir grubundaki ülkeler 

arasında, Malezya ve Çin’den sonra gelmektedir. Bu 

grupta (orta üst gelir grubu) yer alan ülkelerin 

bazıları son 20 yılın en hızlı büyüyen ülkeleri olup, 

küresel değer zincirine büyük ölçüde 

eklemlenebilmiş, hatta bazıları kendi başına bir ticari 

güç odağı haline gelmiş ülkelerdir. Ülkelerin lojistik 

performansı ile gelişmişlik durumları birlikte 

değerlendirildiğinde gelişmekte olan ülkelerin 

kalkınması için ticaretin kolaylaştırılmasının önemi 

ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar, sınır 

yönetimi ile ulaşım ve iletişim altyapısının ticaretin kolaylaştırılmasının kilit bileşenleri 

olduğunu göstermektedir. Sadece bu ikisinin geliştirilmesi küresel ticarette 1,6 trilyon dolarlık 

(% 14,5), küresel GSYH’de ise 2,6 trilyon dolarlık (% 

4,7’lik) bir artışa neden olacağı tahmin edilmektedir. 

Öte yandan, dünya çapında tarifelerin tamamen 

kaldırılması ise küresel GSYH’de yalnızca 400 milyar 

dolar (% 0,7), küresel ticarette 1,1 trilyon dolar (% 

10,1) seviyesinde bir artışı sağlayabilmektedir. 

Buradan hareketle, arz zincirinin önündeki engellerin 

kaldırılmasının, tarifelerin kaldırılmasından daha 

geniş bir etkiye sahip olacağı anlaşılmaktadır. 

Ticaretin kolaylaştırılması reformları ile arz zincirinin önündeki engellerin kaldırılması 

malların dolaşımının etkinliğini artırmakta, böylece kaynakların boşa harcanmasının önüne 

geçilmektedir (WB, 2014). 

 

 

 

Dış ticareti kolaylaştıran kilit 

bileşenler, gümrükleme 

süreçleri ile ulaşım ve iletişim 

altyapısıdır. Sadece bu iki 

unsurun geliştirilmesinin 

küresel ticarette 1,6 trilyon 

dolarlık (% 14,5), küresel 

GSYH’de ise 2,6 trilyon 

dolarlık (% 4,7’lik) bir artışa 

neden olacağı tahmin 

edilmektedir. 

Dış ticareti kolaylaştırmaya 

yönelik reformlar yoluyla  arz 

zincirinin önündeki engellerin 

kaldırılması, malların 

dolaşımının etkinliğini 

artırarak kaynakların boşa 

harcanmasının önüne 

geçilmektedir. 
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Tablo 3.1: Dünya Bankası 2014 Lojistik Performans Endeksine Göre İlk 50 

Ülke Sıralaması  

Sıra Ülke Endeks 

Değeri 
Sıra Ülke Endeks 

Değeri 

1 Almanya  4,12 26 Portekiz 3,56 

2 Hollanda  4,05 27 Birleşik Arap 

Emirlikleri 

3,54 

3 Belçika 4,04 28 Çin 3,53 

4 İngiltere 4,01 29 Katar 3,52 

5 Singapur 4,00 30 Türkiye 3,50 

6 İsveç 3,96 31 Polonya 3,49 

7 Norveç 3,96 32 Çek Cumhuriyeti 3,49 

8 Lüksemburg 3,95 33 Macaristan 3,46 

9 A.B.D 3,92 34 Güney Afrika 3,43 

10 Japonya 3,91 35 Tayland  3,43 

11 İrlanda 3,87 36 Letonya 3,40 

12 Kanada 3,86 37 İzlanda 3,39 

13 Fransa 3,85 38 Slovenya 3,38 

14 İsviçre 3,84 39 Estonya 3,35 

15 Hong Kong 3,83 40 Romanya 3,26 

16 Avustralya 3,81 41 İsrail 3,26 

17 Danimarka 3,78 42 Şili 3,26 

18 İspanya 3,72 43 Slovakya 3,25 

19 Tayvan 3,72 44 Yunanistan 3,20 

20 İtalya  3,69 45 Panama 3,19 

21 Güney Kore  3,67 46 Litvanya 3,18 

22 Avusturya 3,65 47 Bulgaristan 3,16 

23 Yeni Zelanda 3,64 48 Vietnam 3,15 

24 Finlandiya 3,62 49 Suudi Arabistan 3,15 

25 Malezya 3,59 50 Meksika 3,13 

Kaynak: Dünya Bankası 2014 LPI. 

İyi işleyen bir taşıma ve lojistik sisteminde ülkenin rekabet gücünü etkileyen unsurları 

iki ana grup altında incelemek mümkündür. Birinci grupta, gümrükleme, altyapı ve lojistik 

hizmetlerin kalitesi gibi küresel değer zincirine temel girdileri sağlayan unsurlar; ikinci 

grupta, sevkiyatların düzenlenme kolaylığı, teslimat süresi ve takip edilebilirlik gibi lojistik 

hizmetlerinin performansına ilişkin unsurlar yer alır. Burada bu unsurlar; (1) gümrük işlem 

süreçlerine ilişkin yasal mevzuat ve uygulanma biçimi, (2) ulaştırma altyapısı (deniz ve hava 

limanları, yollar bağlantılar vs.) lojistik hizmetleri ve kombine taşımacılık, (3) 
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telekomünikasyon (iletişim) altyapısı ve bağlanabilirlik ile (4) transit taşıma olmak üzere dört 

başlık altında incelenmektedir. Bu bölümün devamında ülkenin ihracat rekabet gücünde 

belirleyici etkileri olan lojistik faaliyetlerine ilişkin bu unsurlar üzerinde durulmaktadır.  

3.2 Gümrük İşlem Süreçlerine İlişkin Yasal Mevzuat ve Uygulama Biçimi 

Ülkeler arası ulaştırma ve ticaretin gerçekleştirildiği yasal çerçeve dış ticaret 

maliyetlerini zaman ve parasal açıdan etkileyerek rekabet gücünü belirleyen önemli 

parametrelerden biridir. UNCTAD, Dünya Bankası, 

Dış Ticaret Örgütü, IMF gibi uluslararası kurum ve 

kuruluşlar ile bazı sivil toplum örgütleri, tüm 

ülkelerde tek tip yasalar, kurallar, standartlar ve 

uygulamalar getirmek için faaliyetler yürütmektedir. 

Bu konuda önemli mesafeler alındığından da söz 

edilebilir. Gelişmiş ülkelerde bu standartlar ve kurallar 

geniş uygulama alanı bulurken, gelişmekte olan ülkelerde bazı zorluklarla karşılaşıldığı 

görülmektedir. Bu zorluklar arasında, kuralların belirlenmesi sürecine bu ülkelerin etkin 

katılımının sağlanamaması ve kuralların etkin uygulanabilmesi için karmaşık kurumsal ve 

teknik yapı ve altyapıların gerekli olması başta gelmektedir. Gümrükler ve gümrükleme 

süreçlerinin etkinliği basitlik, işlemlerin hızlı yapılması ve öngörülebilirlik kıstasları 

çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Bu bağlamda Türkiye özel bir konuma sahiptir. 1995 Yılında AB ile Gümrük Birliğine 

gidilmesi ve üyelik görüşmelerinin devam etmesi doğal olarak gümrük mevzuat ve işlem 

süreçlerinin AB ile uyumlu olmasına katkı sağlamıştır. Türkiye’nin gümrük işlem ve süreçleri 

açısından görece iyi durumda olduğu söylenebilir. Gümrük süreçleri ve uygulamalarının 

etkinliği ürünlerin gümrükten çekilme süresi, gümrük süreçlerinin basitliği ve 

öngörülebilirliği çerçevesinde ölçülmeye çalışılır ve değerlendirilir. Nitekim daha önce sözü 

edilen 2014 yılı lojistik performans endeksinde orta üst gelir grubunda yer alan ülkelerden 

sadece Malezya gümrük süreçlerinin etkinliği konusunda Türkiye’den daha iyi bir skora 

sahiptir. Benzer biçimde gümrük süreçleri performansı açısından Türkiye’nin Asya-Avrupa 

ticaret koridorunda bölgesindeki çoğu ülkeden daha iyi durumda olduğu söylenebilir.  

Türkiye 2009 yılında gümrük yasasında önemli değişiklikler yapmış, 2009 sonrası 

dönemde gümrük işlemleri sistemini AB’ye daha uyumlu hale getirme, modern teknikler 

Gümrükler ve gümrükleme 

süreçlerinin etkinliği basitlik, 

hız ve öngörülebilirlik kıstasları 

çerçevesinde değerlendirmeye 

tabi tutulur.  
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kullanma ve sistemin bilişim-iletişim kapasitesini arttırma konusunda önemli adımlar atmıştır. 

Aralık 2012 itibariyle Türkiye AB Ortak Transit Sözleşmesine taraf olmuş ve gümrük 

işlemlerinde “yeni bilgisayarlı transit sistemi” (New Computarized Transit System, NCTS) 

adı verilen ortak bir elektronik platform kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile transit 

rejimi işlemleri hareket ve varış gümrük idaresinde tek bir uygulama ve tek bir beyan ile 

tamamlanabilir hale gelmiş, işlemlerin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirildiğinden, 

izlenebilirlik olanakları da artmıştır (Deliçay, 2015). 

Tablo 3.2: Türkiye’de Ortalama Gümrük İşlem Süreleri ve Değişim Katsayıları (Saat) 

   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

İH
R

A
C

A
T

 

KIRMIZI 

HAT 
Ortalama 26,1 23,4 25,3 27,2 23,9 24,5 26,5 23,1 

Değişim 

Katsayısı 

1,45 1,47 1,53 1,48 1,40 1,50 1,53 1,31 

MAVİ 

HAT 
Ortalama ** ** ** 12,5 12,2 12,3 12,3 12,2 

Değişim 

Katsayısı 

** ** ** 0,67 0,35 0,59 0,54 0,37 

SARI 

HAT 
Ortalama 15,5 15,2 16,9 16,8 14,6 14,5 13,5 13,2 

Değişim 

Katsayısı 

1,53 1,50 1,74 1,71 1,33 1,35 1,12 0,94 

İT
H

A
L

A
T

 

KIRMIZI 

HAT 
Ortalama 47,4 41,2 42,3 46,4 41,7 50,1 52,7 53,3 

Değişim 

Katsayısı 

1,27 1,31 1,39 1,27 1,22 1,16 1,14 1,09 

MAVİ 

HAT 
Ortalama 25,6 22,9 28,6 20,3 18,0 18,3 18,6 17,7 

Değişim 

Katsayısı 

1,81 1,74 1,69 1,45 1,28 1,37 1,38 1,27 

SARI 

HAT 
Ortalama 35,1 30,9 32,6 32,7 28,3 33,2 32,6 30,3 

Değişim 

Katsayısı 

1,81 1,51 1,42 1,43 1,39 1,41 1,43 1,34 

Kaynak:Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük işlem süreleri verilerinden tarafımızca hesaplanmıştır. * 

2015 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran ortalaması ve değişim katsayısı) verileri kullanılmıştır. 

** Bu yıllarda veri bulunmadığı için hesaplanamamıştır. 

Tablo 3.2 Türkiye’de ortalama gümrük işlem süreleri ve değişim katsayılarını 2008-

2015 dönemi ve kırmızı, mavi ve sarı hat rejimleri için vermektedir. 2008-2012 döneminde 

ticaret hacimlerinde meydana gelen artışlara rağmen hem gümrük işlem sürelerinde hem de 

değişim katsayılarında harcanan saat olarak önemli gelişmeler sağlanmıştır. Türkiye dış 

ticaretinin yüzde 40’ına yakını karayolu sınır kapılarından gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu 

gelişmelere yap-işlet-devret modeli ile sınır kapılarının modernleştirilmesi önemli katkılar 

sağlamıştır. Ancak 2012 yılı sonrasında büyük ölçüde güvenlik ve kaçakçılıkla mücadele 

önlemlerinin uygulama biçimi nedeniyle işlem sürelerinde iyileşme durmuş hatta bir miktar 
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artış da görülmüştür. Bununla birlikte değişim 

katsayılarının dönem boyunca düşüş göstermesi 

2014 yılı lojistik performans endeksi ile gümrük 

süreçlerinin etkinliği bileşeni Türkiye skorlarının 

daha fazla düşmesini engellemiştir. 

Bununla birlikte, kullanılan ürün 

sınıflandırma listelerinin standartlaştırılması, 

kaçakçılıkla mücadele ve laboratuar işlemlerinde 

önemli gelişmeler gerçekleştirilmiştir.  Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü “Gümrük 

İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” ile (Ocak 2013) yürürlüğe girmiştir. Bir dizi 

mevzuat değişimiyle uygulamaya konması planlanan “Tek Pencere Sistemi” gümrük ve sınır 

kontrolü ile ilgili diğer kamu organlarının işlemlerini basitleştirmek, dinamik hale getirmek 

için ortak bir platform oluşturmaya yöneliktir. Bu tek pencere sisteminde ithalat ve ihracat 

işlemleri için gerekli tüm işlemleri tacir veya yasal temsilcilerin tek bir noktadan yerine 

getirmeleri sağlanarak, bu işlemlerin daha hızlı ve etkin olarak yapılması amaçlanmaktadır. 

Bu sistemin devreye girmesi sonucunda; gümrük işlemlerinin takip edilebilirliğinin 

kolaylaşması ve daha şeffaf hale gelmesi, işlemlerin sadeleşmesi, kolaylaşması ve daha hızlı 

tamamlanması, beyanname kontrol süresinin azalması, tacirlerin zaman ve parasal açıdan 

maliyetlerinin düşmesi beklenmektedir.  

 Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2014 yılı Türkiye İlerleme Raporu ve önceki 

yıl raporlarından gümrük mevzuatına ve uygulamalarına ilişkin AB ile uyumsuz olan ve 

düzeltilmesi gereken noktalar şöyle özetlenebilir. “Yerinde gümrükleme ve bununla ilgili 

sadeleştirmeler, yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının ithalat işlemlerini kapsayacak 

biçimde genişletilmesi çalışmaları önemli gelişmelerdir. Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi 

(NCTS) 2013 yılından beri işlediği halde tarife BT sistemleri (TARIC, kota ve gözetim) 

henüz kullanılmaya başlanmamıştır. Bu aynı zamanda AB’nin bilgi teknolojileri (BT) 

sistemleri ile ileride karşılıklı bağlantıya geçilebilmesi ve birlikte çalışılabilmesi için 

gereklidir. İş hedeflerinin ve BT faaliyetlerinin yakınlaştırılmasına yönelik strateji 

geliştirilmesi için hazırlıklar halen devam etmektedir. Sonuç olarak gümrük mevzuatı 

konusunda az ilerleme kaydedilmiştir. Vergi muafiyeti, serbest bölgeler, gözetim, tarife 

kotaları ve serbest dolaşımdaki bazı mallar için menşe beyanı sunma gerekliliği gibi 

tedbirlere ilişkin eksiklikler devam etmektedir. Kapasite geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

Ancak 2012 yılı sonrasında 

büyük ölçüde güvenlik ve 

kaçakçılıkla mücadele 

önlemlerinin uygulama biçimi 

nedeniyle işlem sürelerinde 

iyileşme durmuş hatta bir 

miktar artış da  görülmüştür. 
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artmışsa da gümrüklerde fikri mülkiyet haklarının uygulanması konusunda daha fazla 

ilerleme sağlanması gerekmektedir…” (2014 AB İlerleme Raporu). 

Türkiye’nin 2009 yılı sonrasında gümrük süreçleri ve ilgili alanlarda yaptığı reformlar 

bu konuda önemli gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Gümrük süreçleri konusunda hem 

AB’ye uyum hem de dış ticareti destekleme anlamında ülkenin iyi durumda olduğu 

söylenebilir. Ancak, uygulamaya dönük bazı sorunların çözümü ve gümrük süreçlerinde bazı 

yeni uygulamaların başlatılması ve yaygınlaştırılmasının yavaş ilerlediği görülmektedir. Tek 

pencere sisteminin oldukça geniş ve karmaşık olması nedeniyle iki aşamada devreye girmesi 

beklenmektedir. Bu reform sürecinde gümrükleme işlemlerinde kullanılan sınıflamalarda belli 

ölçülerde standartlaştırma sağlanmış olsa da, Türkiye’de farklı kamu otoritelerinin farklı 

sınıflandırma listeleri kullanması karmaşaya ve sorunlara yol açabilmektedir. Gümrük idaresi, 

içişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, güvenlikle ilgili birimler arasındaki etkin veri ve bilgi 

paylaşımı henüz kurumsal bir yapı kazanamamıştır. Dolayısıyla koordinasyon eksiklikleri ve 

farklı kurumlardan doküman temini gümrük süreçlerinde zaman ve parasal maliyeti arttıran 

külfet unsurlarından biri olmaya devam etmektedir. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan 

incelemeler, uluslararası ticarete konu olan eşyaya 

ilişkin çeşitli kurum ve kuruluşlarca talep edilen ve 

gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belge 

sayısı tür olarak 300’ün üzerinde olduğu, yine farklı 

kurum ve kuruluşlarca düzenlenen belgelerin 

içeriğindeki bilgilerin de çoğu kez mükerrer olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Uluslararası ticaretin; ithalat, 

ihracat, transit gibi işlemlerinden kaynaklanan 

maliyetlerin düşürülmesi için söz konusu olan 

birtakım işlem ve süreçlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir 

(GTB, 2013). 

3.3 Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri ile Kombine Taşımacılık Olanakları 

Son otuz yılda tarife ve tarife dışı engellerin azalmasıyla birlikte, dış ticaret işlem 

maliyetleri ülkelerin rekabet gücü açısından önem kazanmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkeler ile 

gelişmekte olan ülkelerin taşıma maliyetleri karşılaştırıldığında, gelişmekte olan ülkelerin 

Gümrük süreçleri konusunda 

Türkiye’nin iyi durumda 

olduğu söylenebilir. Ancak, 

uygulamaya dönük bazı 

sorunların çözümü ve gümrük 

süreçlerinde bazı yeni 

uygulamaların başlatılması ve 

yaygınlaştırılmasının yavaş 

ilerlediği görülmektedir. 
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ithalat değerine oran olarak yaklaşık iki katı bir maliyete katlandıkları görülecektir. Kara 

taşımacılığı maliyetleri oldukça yüksek ve taşıma koridorları arasında farklılıklar 

göstermektedir. Ülkeler dış ticarette işlem maliyetlerini minimum düzeye çekecek biçimde 

tüm taşıma şekillerinden ve birbirine geçiş yapacak biçimde yararlanacak politikalar 

geliştirmelidir. Bunun için taşıma yöntemlerini ayrı ayrı geliştirmeye çalışmak yerine, tüm 

taşıma yöntemlerinin üstün yönlerini birbirini tamamlayacak biçimde çoklu taşıma 

modellerinin planlanması ve kullanılması gereklidir.  

Çoklu taşıma modellerinin kullanılması dış ticaret taşıma ve işlem maliyetlerini 

düşürerek gelişmekte olan ülke tacirlerinin rekabet gücünü arttıracak güçlü bir araç olarak 

görülmektedir. Yapılan çalışmalar çoklu taşıma modelleri ve iyi lojistik hizmetlerinin taşıma 

sürelerini ortalama olarak yüzde 50 oranında azalttığını göstermektedir. Uluslararası 

taşımacılık ve ticaret arasındaki dinamik ilişkiler dikkate alındığında çoklu taşıma modları ve 

lojistik hizmetlerin iyileştirilmesinin ülke açısından kendi kendini besleyen pozitif bir 

döngüye yol açması beklenmektedir. Daha iyi lojistik hizmetleri daha çok ticarete yol 

açarken, daha çok ticaret ise daha kaliteli ve iyi taşıma ve lojistik hizmeti sunulmasına yol 

açacaktır. Üretimin parçalı hale gelmesi, dış hizmet alımının (outsourcing) artması, ara ve 

nihai malların daha fazla sınırları geçmesi, daha çok konteyner taşımacılığını, daha çok ve 

daha hızlı ticareti gerekli kılmaktadır. Dış ticaret açısından taşıma hizmetlerinde çoğu 

gelişmekte olan ülke için açık söz konusudur. Başka bir ifade ile, çoğu gelişmekte olan ülke 

dışarıdan bu taşıma hizmetlerini satın almaktadır. Bu ülkelerin gelişmesi açısından bu ülke 

veya bölgelerde önceliğin lojistik hizmet arz kapasitesinin arttırılmasına verilmesi gereklidir 

(UNCTAD, 2003).  

Ampirik çalışmalar düşük gelir seviyesindeki ülkelerde liman ve taşıma altyapısındaki 

iyileşmelerin dış ticarete olumlu etkisinin çok zayıf olduğuna işaret etmektedir. Düşük gelirli 

bu ülkelerin diğer lojistik hizmetlerin yeterliliği ve kalitesi konusunda yaşadıkları sorunlar, 

altyapıdaki gelişmelerin ticaret üzerindeki olumlu etkilerini ortadan kaldırdığı ileri 

sürülmektedir. Bununla birlikte, lojistik altyapısının dış ticaret üzerindeki pozitif etkisi 

özellikle orta gelir grubundaki ülkelerde oldukça güçlüdür. Aynı çalışmalar, iyi bir lojistik 

altyapısının orta gelir grubundaki ülkelerde ihracatçılar için ticaret arttırıcı etkilere sahip 

olduğunu göstermektedir. Ulaştırma altyapısının iyi durumda olması ve geliştirilmesi 

kombine taşıma olanaklarını da destekler. Doğası gereği çoğu kombine lojistik hizmeti sunan 

tesis düşük kapasite oranları ile çalışır, bazı dönemlerde taşıma talebine bağlı olarak bu 
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tesislerin kapasite sınırlarının zorlandığı görülür. Bütün bunlar kaynakların etkin kullanımı 

için mevcut altyapıya ilişkin tüm kanalların kullanımına olanak veren kombine taşıma gibi 

daha esnek sistemlere duyulan ihtiyacı göstermektedir (OECD/ITF, 2015).  

Kutu 3.1: Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Raporları 

Dünya Bankası tarafından hazırlanan ve bir girişimcinin yerelde küçük ve/veya orta boy bir 

işletmenin kurulması ve işletilmesinin ne kadar kolay veya zor olduğu konusuna ışık tutmayı 

amaçlamaktadır. Bu raporlar bir işletmenin yaşam döngüsünü etkileyen; işe başlama kolaylığı, inşaat 

izinlerinin alınması, elektrik temini, tapu sicili ne kayıt, kredi temini, yabancı (minority) 

yatırımcıların korunması, vergi ödeme, sınırlar arası ticaret, sözleşmelerin uygulanması ve tasfiye 

sürecine ilişkin bilgiler ve karşılaştırmalar sunmaktadır. Burada 2015 Yılı Doing Business Raporuna 

göre Türkiye için genel bir değerlendirme yaptıktan sonra konumuz açısından önem taşıyan sınırlar 

arası ticaret alt endeksi, bileşenleri ve zaman içindeki gelişimi üzerinde durulacaktır.  

Doing Business 2015 rapor döneminde bir önceki rapor dönemine (2014) kıyasla Türkiye dört 

basamak gerileyerek 189 ülke içinde 55’inci sırada yer almıştır. Yukarıda sıralanan alt endekslerin 

durumu Grafikte verilmiştir. Rapora göre 2015 Yılında Türkiye’de yeni bir işletme kurma ve işletme 

konusunda noter ve kayıt ücretlerinin artması nedeniyle iş yapmanın zorlaştırdığı, vergilerin 

ödenmesi alt endeksinde sosyal sigorta priminde işveren payının artırılmasından dolayı vergi 

maliyetlerinin artmakta olduğu yönünde eleştiriler getirilmiştir. Sözleşmelerin uygulanması ve 

tahkimi alt endeksinde ise Türkiye’nin iş yapabilirliği kolaylaştıracak adımların (hukuksal alanda 

dosyalama sisteminde dijital ortama geçilmesi) atıldığı tek alan olarak öne çıkarılmaktadır.  

Grafik 3.3: Dünya Bankası Doing Business Sıralamasında Alt Bileşenler Açısından 

Türkiye’nin Durumu (2014) 
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Sınır ötesi ticaret kolaylığı alt endeksinde Türkiye 2013 yılında 85’inci sırada iken 2014 yılında 

92’inci sıraya gerilemiş ve 2015’te 90’ıncı sıraya yükselmiştir. İlgili başlıkta Singapur ilk sırada yer 

almaktadır. Singapur’da sınır ötesi ticaret işlemlerinde ihracat ve ithalat için 3’er belge gerekliyken 

ilgili işlemlerin tamamlanması ihracatta 6 ithalatta ise 4 gün sürmektedir. İhracatta konteyner başına 

maliyet 460 dolar iken ithalatta bu miktar 440 dolardır. İkinci sırada yer alan Hong Kong’un ise 

ihracatta gereken belge sayısı 3 iken işlemlerin süresi 6 gün ve maliyeti konteyner başına 590 

dolardır. İthalatta ise 3 belge gerekmekte, 5 günlük süre gerekmekte ve bu işlemin 565$ maliyeti 

olmaktadır. 

Tablo 3.3: Dış Ticaret Sürecinin Belli Aşamalarında Harcanan Zaman ve Parasal 

Maliyet ($/Konteyner) 

 İhracat İthalat 

Aşamalar Zaman (gün) Maliyet ($) Zaman (gün) Maliyet ($) 

Gümrük İşlemleri ve Muayene 2 200 2 200 

Belge Hazırlama 6 220 8 280 

Liman ve Terminal İşlemleri 3 270 3 355 

Yurt-içi Nakliye 2 300 1 400 

Toplam 13 990 14 1235 

Kaynak: Doing Business 2015 “Going Beyond Efficiency Economy Profile: Turkey. 

Türkiye’de ihracatın ve ithalatın aşamaları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. İhracatta gümrük 

muayene ve denetlemeleri 2 gün sürerken belgelerin hazırlanması 6 gün, iç taşıma hizmetleri 2 gün 

ve limanlar ve terminal nakliyesi ise 3 gün sürmektedir. İhracatın söz konusu aşamalarının 

tamamlanması ise 13 gün gerekliyken maliyeti 990 dolardır. İthalatta bileşenlerine bakıldığında ise 

gümrük muayene ve denetimi 2 gün sürerken belge hazırlama süresi 8 gündür. İç taşıma hizmetleri 1 

gün ve limanlar terminal nakliyesi ise 3 gün sürmektedir. İthalatın tamamlanma süresi 14 gün olup 

maliyeti 1.235 dolardır. Ülkemizde ihracat için toplam 7 belge temin edilmesi gerekirken bu rakam 

ithalatta “kargo bırakma emri” belgesinin de eklenmesi ile 8’e çıkmaktadır.  

Grafik 3.4: İhracat ve İthalat İçin 

Katlanılan İşlem Maliyetleri ($/Konteyner) 

 

Grafik 3.5: İthalat İşlemleri İçin 

Gerekli Belge Sayısı ve Zaman (Gün) 
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Grafik 3.6: İhracat İşlemleri İçin Gerekli 

Belge Sayısı ve Zaman (gün) 

 

 

 

 

3.4 İletişim (Telekomünikasyon) ve Bağlanabilirlik 

Dünyada hacim olarak imalat ürünlerinin yaklaşık 

yüzde doksanına yakını ve değer olarak büyük bir 

kısmının ticareti, limanlar arası düzenli hat taşımacılık 

hizmetleri sunan (linershippingservices) firmalarca 

gerçekleştirilmektedir. Deniz yoluyla taşınan ürünlerin 

ticaretinin gerçekleştirmesini sağlayan ve düzenli hat 

taşımacılık hizmetleri sunan bu firmaların oluşturduğu 

uluslararası ağa (network) erişim ve bağlanabilirlik 

ülkenin rekabet gücünün önemli bir belirleyicisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bağlanabilirlik derecesi yüksek 

olan ülkeler göreceli olarak gelişmiş ülkeler olurken, bağlanabilirlik derecesi düşük olanların 

düşük gelirli ülkeler oldukları göze çarpmaktadır.  

UNCTAD, OECD ve Dünya Bankası'nca yaptırılan ve mesafe değişkenine ek olarak 

ticaret maliyetleri ve bağlanabilirlik gibi değişkenleri modele katan çalışmalar, bağlanabilirlik 

Deniz yoluyla taşınan 

ürünlerin ticaretinin 

gerçekleştirmesini sağlayan ve 

düzenli hat taşımacılık 

hizmetleri sunan firmaların 

oluşturduğu uluslararası ağa 

erişim ve bağlanabilirlik 

ülkenin rekabet gücünün en 

önemli belirleyicilerinden 

biridir.  
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ve ticaret maliyetlerinin mesafe değişkeninden daha yüksek açıklama gücüne sahip olduğunu 

göstermiştir. Bağlanabilirlik ve lojistik hizmetlerin kalitesi dış ticaret üzerinde sanıldığının 

aksine iki ülke arasındaki mesafe ve tarife engellerinden çok daha büyük etkilere sahiptir. Bu 

nedenle ülkelere tarife engellerine odaklanmak yerine bağlanabilirlik, lojistik altyapısı ve 

hizmetlerine odaklanmaları önerilmektedir. Nitekim açık denizlere kıyısı olmayan 

(Landlocked Countries) ortalama bir ülkenin taşıma maliyetleri, denize kıyısı olan ortalama 

bir ülkeye kıyasla % 50 daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ülkenin kendisi 

ve transit ülke taşıma altyapısında yapılacak iyileşmeler bu maliyet farkını oldukça 

düşürmektedir.  

Ülkelerin/bölgelerin bağlanabilirlik derecesini ölçmek amacıyla UNCTAD 2004 

yılından başlayarak Düzenli Hat Deniz Taşımacılığı Bağlanabilirlik Endeksi (Liner Shipping 

Connectivity Index) hesaplamaktadır. Ülkelerin, küresel taşıma ağlarına bağlanabilirlik 

derecesi ülkenin limanları, diğer limanlara işleyen hat sayısı, limanda yükleme boşaltma 

yapan gemilerin büyüklüğü ve aynı hat üzerinde çalışan firmalar arasındaki rekabet gibi çok 

sayıda faktöre bağlıdır.  

Bağlanabilirlik derecesinin yükselmesi dış 

ticaret (ihracat-ithalat) yapanlara daha fazla ürünleri 

taşıma seçeneği, daha düşük taşıma maliyeti, daha 

hızlı ve daha yüksek sıklıkta ürün sevkiyatı, limanlara 

doğrudan gelir sağlama ve diğer katma değer 

faaliyetler yapılıyorsa dolaylı gelir sağlayarak dış 

ticaret ve gelir artışlarına katkı sağlamaktadır.  

Uluslararası ağa bağlanabilirlik ve ticaret 

maliyetlerindeki değişimlerin etkisi ile de ticaret 

coğrafyası önemli değişimler göstermektedir.  

Bağlanabilirliğin temel belirleyicilerine 

baktığımızda önemli belirleyicilerden birinin ülkenin/bölgenin yer aldığı coğrafya olduğu 

söylenebilir. Coğrafya bölgeye önemli avantaj ve dezavantajlar getirebilir. Bu açıdan 

Türkiye’nin avantajlı bir coğrafyada yer aldığı açıktır. Benzer biçimde Mersin’in önemli 

coğrafya avantajına sahip olduğu söylenebilir. Kısaca coğrafyaya ilişkin yapılabilecek fazla 

bir şey yoktur, ülkelerin ticaret rekabet gücünü etkileyen dışsal bir değişkendir. İkinci önemli 

belirleyici faktör dış ticaret hacmidir. Bölgenin dış ticaret hacmi arttıkça sevkiyat sayısında 

Artan ticaret hacmi, ölçek 

ekonomileri ve azalan taşıma 

maliyetleri dış ticarette kendi 

kendini besleyen olumlu bir 

döngü oluşturacaktır. Bununla 

birlikte, azalan ticaret hacmi 

lojistik hizmet kalitesinin 

düşmesi ve maliyetlerin 

artmasıyla sonuçlanır. 

GOÜ’lerin bu tip bir kısır 

döngülerden mutlaka 

kaçınması gereklidir. 
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(arzında) artış olacaktır. Bu, daha yüksek rekabet sonucu taşıma maliyetlerinin azalması ve 

ticaret hacminin artmasıyla sonuçlanacaktır. Artan ticaret hacmi, ölçek ekonomileri ve azalan 

taşıma maliyetleri dış ticarette kendi kendini besleyen olumlu bir döngü oluşturacaktır. 

Yüksek ulaştırma maliyetleri ile etkin olmayan taşıma ve lojistik hizmetleri ise ticaret 

hacminin azalmasına, bu da lojistik hizmet kalitesinin düşmesi ve maliyetlerin artmasıyla 

sonuçlanır. Gelişmekte olan ülkelerin bu tür bir kısır döngüden mutlaka kaçınması gereklidir. 

Bir diğer belirleyici faktör ülkenin gelir düzeyidir. Yüksek gelir, ticaretin finansmanı 

için kaynak demektir ve ticareti kolaylaştırıcı bir unsurdur. Ticaretin kolaylaşması daha çok 

ticaret ve daha yüksek gelir anlamına gelecektir. Bu nedenle yüksek gelirli ülkeler avantajlı 

konumda olmaktadır. Son olarak bağlanabilirliğin önemli bir belirleyicisi ülkenin sahip 

olduğu limanların altyapısı ve sunduğu hizmetlerdir. Liman altyapısı ve sunulan lojistik 

hizmetlerin iyi olması ticareti arttıracak ve rekabeti arttırarak daha iyi hizmet kalitesi, daha 

düşük maliyet ve daha çok ticarete hizmet edecektir.  

Grafik  3.7: UNCTAD Düzenli Hat Deniz Taşımacılığı Bağlanabilirlik Endeksi (2015) 

 

Kaynak: UNCTAD Stat. 

 UNCTAD Düzenli Hat Deniz Taşımacılığı Bağlanabilirlik Endeksinde genel sıralama ve 

endeks değeri Grafik 3.7’de verilmiştir. Bu sıralamada Çin 117,1 puanla ilk sırada yer alırken, 
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Singapur ikinci, Hong Kong üçüncü, Kore dördüncü ve Malezya altıncı sırada yer almaktadır. 

Türkiye 52 puanla 24. sırada yer almıştır.   

Grafik 3.8: UNCTAD Düzenli Hat Deniz Taşımacılığı Bağlanabilirlik Endeksine Göre 

Türkiye'nin Durumu (2004-2015) 

 

  Kaynak: UNCTAD Stat. 

Türkiye’nin bağlanabilirlik endeks değeri ve sıralaması 2004-2015 için Grafik 3.8’de 

verilmiştir. Türkiye uluslararası düzenli taşıma rotalarına bağlanabilirliği 2004’ten itibaren 

iyileşme eğilimi sergilemiştir. 2004 yılında Türkiye 28. sırada yer alırken 2015 yılında 24. 

sırada yer almıştır. Bununla birlikte deniz ulaştırma hizmetleri sektörünün karşılaştığı 

sorunlardan Türkiye etkilenmiş görünmektedir ve bağlanabilirlik endeks değerlerinin 

oynaklığı yüksek olmuştur.   

Kutu 3.2: Uluslararası Ticaret ve Konteyner Kullanımının Yaygınlaşması
*
 

Dış ticaretin şekillenmesinde küreselleşme ile dijitalleşme olmak üzere iki unsur etkili olmaya devam 

etmektedir. Küreselleşme süreci uluslararası ticaret hacminin artmasına, daha çok ticaret ulaşım 

altyapısı ve lojistik hizmet altyapısının finansmanına daha fazla kaynak ayrılmasına yol açmaktadır. 

Altyapısı daha güçlü taşıma ve lojistik hizmetleri de dönüşümlü olarak dış ticaret hacmini 

arttırmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte, lojistik hizmetleri sektörü yapısal bir değişim geçirmiş ve 

3PL ve 4PL lojistik hizmetleri ve bu hizmetlerin dış hizmet alımı biçiminde sağlanmaya başlanmıştır.  

Teknolojik gelişmelerin (dijitalleşme) etkileri iki farklı biçimde ortaya çıkmaktadır. Birincisi, 

özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinin işletmeler ve tüketiciler tarafından yaygın olarak 

kullanımı sonucu e-lojistik hizmetlerinin gelişmesine ve lojistik hizmetlerinin hızlı, zamanında ve 

düşük maliyetlerle sunulmasına olanak verilmiştir. İkincisi, teknoloji lojistik sektörünün temel bir 

girdisi olan taşıma hizmetlerinin değişime uğramasıyla sonuçlanmıştır. 

Bu değişimlerin önemli sonuçları uluslararası konteyner taşımacılığı ile taşımacılıkta çok büyük 

ölçekli gemi, uçak ve diğer araçların kullanımının yaygınlaşmasıdır. 

Konteyner taşımacılığı süreç yeniliklerine en güzel örneği oluşturmaktadır ve üzerinde önemle 
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durulması gerekir. Aynı zamanda konteynerleşmenin etkisi çok büyük olmuştur ve her şeyi 

değiştirmeye devam etmektedir. Ürünler deniz, kara ve demiryolu araçlarına aktarılması kolay olan 

standart demir kutularda taşınması maliyetleri önemli ölçüde azaltmaktadır. Taşıma maliyetlerinin 

azalması daha yüksek ticaret hacmine yol açarken, sevkiyat sayılarının artmasına, daha sıkı rekabet 

ve düşen navlun maliyetleriyle sonuçlanmaktadır ve bu da daha çok ticaret anlamına gelmektedir.  

Konteyner kullanımının artmasının etkileri taşıma maliyetlerinin azalmasıyla sınırlı olmadığı, taşıma 

faaliyetlerinin verimliliğinin de artmasına yol açtığı genel kabul görmektedir. Örneğin 1965 yılında 

işçiler tipik bir gemiye saatte ortalama 1,7 ton yük aktarabilirken, konteyner taşımacılığının 

başlangıcından beş yıl sonra bu saatte 30 tona yükselmiştir. Bu taşıma firmalarının daha büyük 

gemiler kullanmalarına ve gemilerin limanlarda daha az süre harcamalarına olanak vermiştir. Gerekli 

olan emek miktarının azalması maliyetleri azaltmıştır. Konteynerlerin fabrikalarda kapatılıp 

mühürlenmesi daha güvenli ticaretin önünü açmıştır.
* 

Tüm bu gelişmeler zaman içinde küresel ticareti yeniden şekillendirmiştir: Bu süreçte limanlar daha 

büyük hale gelirken ana aktarma limanlarının sayısı azalmıştır. Daha çok ürün kolay taşınır hale 

gelmiştir. Ulaştırmanın daha hızlı ve güvenilir olması sevkiyatların ve üretimin zamanında yapılması 

veya üreticilerin tüketici talebine daha kolay cevap verebilmesine olanak vermiştir. Böylelikle 

küresel değer zinciri daha kapsayıcı hale gelerek büyümüştür. Bu gelişmeler Çin gibi bazı ülkelerin 

sanayileşmesine ön ayak olmuştur. Ülkeler yeni bir tedarik zinciri kurmak yerine mevcut küresel 

değer zincirine eklemlenerek üretime katılım olanağı bulmuştur.  

Günümüzde küresel değer zinciri küresel ekonominin temel özelliği haline gelmiştir. Bu değer 

zincirinin işlemesi ve yönetimi için kaliteli lojistik hizmetleri elzemdir.
 

*Bkz. “Why Have Containers Boosted Trade so Much?” The Economist May 21, 2013 ve “The Humble Hero”, 

The Economist May 18, 2013.  

3.5 Türkiye ve Mersin’de Taşıma ve Lojistik Hizmetleri 

Grafik 3.9’da görüldüğü gibi, AB üyesi 28 ülkenin taşıma şekillerine göre dış ticareti 

değer olarak incelendiğinde, taşımanın % 51,7’si deniz, % 22,9’u hava, % 16,2’si karayolu 

ile yapılmaktadır. Türkiye’de ise Grafik 3.10’da görüldüğü gibi, dış ticaret taşımalarının % 

57’si denizyolu, % 23,2’si karayolu, % 9,7’si havayolu ve sadece % 0,5’i demiryolu ile 

yapılmaktadır. Türkiye’nin ithalatının % 58,4'ü deniz, % 15,4’ü kara, 10,2’si hava ve % 

0,5’i demir yolu ile yapılmaktadır. İhracatın ise % 54,8’i deniz, % 35,1’i kara, % 8,9’u hava 

ve sadece % 0,6’sı demiryolu ile gerçekleştirilmektedir.  

 

Grafik 3.9: AB-28 Taşıma Şekillerine Göre Dış Ticaret % (İhracat + İthalat) 
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Kaynak: Eurostat 

AB ile karşılaştırıldığında, hem Türkiye hem de AB ülkelerinde dış ticarette en çok 

kullanılan taşıma şeklinin denizyolu olduğu görülmektedir. Taşıma şekillerine göre dış 

ticaret AB’ye benzemekle birlikte Türkiye’de karayolunun payının yüksekliği ve AB’de 

havayolunun payının Türkiye’den yüksek olması açısından farklılıklar görülmektedir. 

Grafik 3.10: Türkiye'de Taşıma Şekillerine Göre Dış Ticaret 2014 (İhracat + İthalat) 

 

Kaynak: TÜİK 
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Deniz konteyner taşımacılığı günümüz dış ticaret sisteminin önemli bir buluşudur. Bir 

ülkenin dış ticaret maliyetlerini azaltarak rekabet gücünü arttırması söz konusu konteyner 

trafiğinin kesintisiz ve düzenli bir biçimde işlemesi ile mümkündür. Bu sürecin iyi işlemesi 

sadece liman altyapılarına değil aynı zamanda, karayolu, demiryolu, havayolu ve bunların 

birbiri ile bağlantısının etkin olmasına da bağlıdır. Bunlara ek olarak yasal mevzuat ve bu 

mevzuatın uygulanma şeklinde vücut bulan ülkenin izlediği politikalar etkili olmaktadır. 

3.5.1  Denizyolu Taşımacılığı, Liman Hizmetleri ve Ticaret Maliyetlerini Etkileyen 

Unsurlar  

Hacim olarak mamul mal uluslararası ticaretinin yaklaşık % 90'ı ve değer olarak % 

70'e yakını deniz yoluyla taşınmaktadır. Konteyner taşımacılığının uluslararası ticarette 

giderek yaygınlaşması hem ithalatçı firmalarımız hem de ihracatçı firmalarımız ve konteyner 

taşımacılığına ağırlık veren limanlarımızın gelişme göstermesi için önemlidir. 1960 yılında 

hizmete giren Mersin Limanı, şehrin ve Akdeniz Bölgesinin en önemli limanı konumundadır. 

Dış ticaret yapısında, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlama 

konusunda 2000’li yılların başında sıkıntılar yaşayan Mersin Limanının 2005 yılında 

özelleştirilmesi gündeme gelmiştir. Mayıs 2007’de PSA (Singapur)-Akfen (Türkiye) 

ortaklığından oluşan firmaya (MIP) limanın 36 yıllık işletme hakkı devredilmiştir. Liman, 

sahip olduğu geniş art alanı (hinterland), mevcut yurtiçi ve yurtdışı demiryolu bağlantısı ve 

uluslararası karayoluna kolay erişimi ile İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinin ithalat-ihracat kapısı işlevini yerine getirmektedir. Benzer biçimde Mersin 

Limanı Ortadoğu ve Asya’ya yapılan ticaret için önemli bir transit limanı konumundadır. Bu 

anlamda Mersin Limanı, Doğu Akdeniz’in en önemli uluslararası limanları arasındadır. 

Türkiye’nin işlem hacmi olarak İstanbul’dan sonra en büyük ikinci limanı durumunda olan 

Mersin Limanı, toplam rıhtım uzunluğu, liman alanı, maksimum derinlik, işçi sayısı, gemi 

kabul kapasitesi, konteyner stoklama kapasitesi açısından Türkiye’nin en büyük limanıdır 

(MIP). 

Limanın 2014 yılı itibariyle konteyner terminal kapasitesi 1,8 milyon TEU, dökme 

katı yük kapasitesi 8 milyon ton, dökme sıvı yük kapasitesi 750 bin ton ve genel kargo 

kapasitesi 1 milyon ton (yıl) olarak verilmektedir. Bu özellikleriyle Mersin Limanı Konteyner 

limanı olarak Türkiye’nin ikinci büyük limanı konumundadır. Mersin Limanının dünyadaki 

konteyner limanları içindeki yerine baktığımızda 1,37 milyon TEU ile 95. sırada olduğunu 

görmekteyiz. Ambarlı limanı 3,37 milyon TEU ile 39. sırada, Almanya’nın Hamburg limanı 
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9,3 milyon TEU ile 15. sırada yer almaktadır. Türkiye ve Orta Doğu için değil Avrupa Birliği 

için de önemli bir liman konumunda olan Mersin; Avrupa Birliği ulaşım ağı projelerinde yer 

alan iki limandan bir tanesidir. 

Limanın gemi ve konteyner trafiğine uygun, art bölgesinin geniş, limanla doğrudan 

bağlantıya sahip serbest bölgenin olması ve teknik olarak denizcilik faaliyetleri ve terminal 

hizmetlerinin tamamına yakınını verebilmesi önemli özellikleridir. Küreselleşme ve 

teknolojik gelişmeler sonucu değişen dış ticaret coğrafyasının liman trafiğine olumlu olarak 

yansıması, Pan Avrupa Ulaştırma Bölgeleri içerisinde yer alması, çoklu (intermodal) 

ulaştırma türlerinin etkin olarak uygulanmasına müsait olması Mersin limanına önemli 

üstünlükler sağlamaktadır. AB’nin TEN-T Sisteminin Türkiye uzantısı niteliğinde karayolu, 

demiryolu, hava ve deniz yolu ulaşımını kapsayacak şekilde kombine bir ulaştırma ağı 

tanımlanması projesine (TINA) göre, Mersin ve Çandarlı/İzmir limanları, 2004’teki yük 

akımları ve 2020 yılı için tahmin edilen trafik akımları dikkate alınarak Türkiye’nin ana 

limanları olarak belirlenmiştir. 

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen yakın yol deniz taşımacılığı ulaştırma 

noktalarından biri olması, Mersin’in bir liman şehri olarak uzun yıllara dayanan bir ticaret ve 

taşımacılık kültürü ve bilgi birikimine sahip olması, Mersin Limanı’nın diğer avantajları 

arasında sayılabilir. Bununla birlikte, limanın artan taşıma hacmi ve konteyner trafiğini 

karşılamak ve daha etkin hizmet verebilmek için genişleme olanaklarının sınırlı olması, 

tanıtım ve rekabet eksiklikleri dezavantajlarını oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte, Mersin’e mevcut limana ek olarak bir konteyner limanı yapılması 

hedeflenmiştir. Denizcilik ve Ulaştırma Bakanlığının “üç denizde üç büyük liman” projesi 

kapsamında Mersin, İzmir (Çandarlı) ve Zonguldak (Filyos) konteyner limanlarının hayata 

geçirilmesi planlanmıştır. Mersin Konteyner Limanı Projesi Doğu Akdeniz, Orta Asya ve 

Orta-doğuya yönelik olarak gelecekteki talebi karşılamak üzere, elverişli konumu da dikkate 

alınarak “konteyner aktarma merkezi” olacak biçimde 12 milyon TEU kapasiteli bir liman 

projesidir. Söz konusu liman projesinin imar planı çalışmalarının sürdüğü bakanlıkça ifade 

edilmektedir. Ayrıca Türkiye'deki mevcut iki adet deniz ticaret odasından biri Mersin'de 

bulunmaktadır. 420 üyesiyle Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin denizcilik faaliyetlerine 

destek vererek Mersin’e önemli bir avantaj sağlamaktadır. 
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3.5.2 Depo ve Antrepo Faaliyetleri 

Depolar tedarik zincirinin çeşitli aşamalarında, üretim, dış ticaret, dağıtım, nakliye, 

lojistik, toptan ve perakende şirketleri tarafından ürünlerin korunması için kullanılan 

tesislerdir. Günümüzde depo işletmeciliği ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmiştir ve lojistik 

faaliyetin önemli bir aşaması olarak depolama hizmeti Lojistik Hizmet Sağlayıcılar tarafından 

sunulmaktadır. Gümrük süreçlerinde ise gümrüğe tabi ürünlerin, stoklandığı, muhafaza 

edildiği, ambalajlandığı ve taşımaya hazır hale getirildiği açık veya kapalı alanlara duyulan 

gereksinimi antrepolar karşılamaktadır. Ürünlerin hammadde aşamasından üretim ortamına, 

oradan da tüketiciye ulaşana kadar olan tüm faaliyetler sırasında uygun koşullarda 

bekletilmesi ve depolanması tedarik zincirinin sağlıklı işlemesi ve lojistik faaliyetlerin 

başarısı için önemlidir. 

Uygulamadaki özellikleri itibariyle, genel antrepolar, A, B ve F tipi; özel antrepolar 

ise, C, D ve E tipi antrepolar biçiminde sınıflandırılmaktadır. A tipi antrepo, işleticisinin, stok 

kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir eksiklik olması halinde gümrük 

vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir. B tipi antrepo, antrepoya konulan 

eşyadan, kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel 

antrepo tipidir. Antrepo işleticisinin sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo işleticisi sadece 

antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük 

kontrolüne esas teşkil eder. C tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya 

alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir. D tipi antrepo, işleticisi ve 

kullanıcının aynı kişi olduğu ve ilgili rejime geçişine kayıt yoluyla izin verilen, gümrüğe 

sunulmaksızın ve beyannamesi verilmeden önce serbest dolaşıma girmek üzere teslim edilen 

ve tesliminden sonra kontrol hükümleri saklı bulunan ithal eşyasının konulduğu özel antrepo 

tipidir. E tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, izin hak sahibinin depolama 

yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo rejimi 

hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir. Son olarak F tipi antrepo, gümrük idarelerince 

işletilen genel antrepo tipidir (TİM, 2015). 

Tablo 3.4: Tiplerine Göre Gümrük Antrepo Sayıları (Adet) 

Antrepo Tipi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
** 

A TİPİ 505 510 544 562 577  586 594 

B TİPİ  13 10 9 7 7  6 5 

C TİPİ* 686 635 805 780 739  686 633 
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D TİPİ 1 1 1 1 1  0 0 

E TİPİ 17 10 10 10 10  7 8 

F TİPİ 6 6 6 6 3  3 3 

TOPLAM 1228 1172 1375 1366 1337 0 1288 1243 

* Mağazalar Dahil 

**Güncelleme: 2/7/2015 tarihi itibarıyla güncel veriler. 

Gümrük mevzuatı antrepolara giren mallar üzerinde bir takım işlemlerin 

yapılabilmesine olanak vererek lojistik faaliyetleri kolaylaştırmaktadır. Dış ticaret açısından 

antrepolar üçüncü bir ülkeye gidecek transit rejimine konu eşyanın vergileri ödenmeden ve 

ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan, yeniden ihraç edilinceye kadar depolanması ve 

birlikte sevkiyat olanağı sağlar. Bunlara ek olarak, dış ticarete konu malların konsolidasyon, 

elleçleme, karıştırma ve ayrıştırma işlemlerine olanak vererek dış ticareti kolaylaştırır. 

Tablo 3.5: Mersin Gümrük Müdürlüğü Denetiminde Olan A ve C Tipi Antrepo 

Sayıları 

Antrepo 

Sayıları 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Açılan  
11 (A TİPİ)                                      

10 (C TİPİ) 

7 (A TİPİ)                                              

6 (C TİPİ) 

9 (A TİPİ)                                              

5 (C TİPİ)  

7 (A TİPİ)                                                 

1 (C TİPİ)                                           

7 (A TİPİ)                                                 

2 (C TİPİ)                                           

2 (A TİPİ)                                                 

2 (C TİPİ)  

Kapanan - 2 (C TİPİ) 
2 (A TİPİ)                                                   

3 (C TİPİ) 

1 (A TİPİ)                                                               

4 (C TİPİ) 

2 (A TİPİ)                                                               

1 (C TİPİ) 
3 (A TİPİ) 

Toplam  
35 (A TİPİ)                                    

18 (C TİPİ) 

42 (A TİPİ)                                                                        

22 (C TİPİ) 

49 (A TİPİ)                                                                          

24 (C TİPİ) 

55 (A TİPİ)                                                       

21 (C TİPİ) 

60 (A TİPİ)                                                                  

22 (C TİPİ) 

60 (A TİPİ)                                                                   

24 (C TİPİ) 

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Bölge Müdürlüğü. 

Mersin’de dış ticarete konu yüklerin, belirli sürelerle depolanması için, işletici 

firmaların kendi ürünleri için kullandığı özel antrepolar ile birlikte, talep edenlerce 

kullanılabilen genel antrepolar, açık ve kapalı alan, soğuk hava depoları ve kuru ve sıvı 

dökme yük depolama tank ve siloları şeklinde mevcuttur. Mersin’de A Tipi ve B Tipi Antrepo 

sayıları zaman içinde artış göstermiştir. 2010 yılında 35 adet A Tipi ve 18 adet B Tipi olmak 

üzere 53 antrepo hizmet verirken, 2015 yılında 60 adet A Tipi ve 24 adet C tipi olmak üzere 

toplam 84 antrepo faaliyet göstermektedir.  

Mersin’de depo ve antrepo faaliyetleri ile bunların kapasite kullanımlarını etkileyen en 

önemli unsurlardan bir tanesi gümrük mevzuatlarındaki değişimler ile gümrük işlemleri ve 

transit ticaret hacmidir. Suriye, Irak ve Türki Cumhuriyetlerde yeterli sayı ve donanımda 

depolama olanağı olmadığı durumlarda Mersin limanına gelen yükler diğer ülkelere sevk 
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edilinceye kadar Mersin’deki depolarda tutulabilmektedir. Bu nedenle Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca bazı ürünlere ve bu ürünlerin antrepolara girmesine ilişkin getirilen sınırlamalar 

antrepo faaliyetleri yapan işletmeleri olumsuz etkilemenin yanında bu depolarda çalışanların 

istihdamının azalmasına neden olmaktadır.
9
     

Mersin’de geçmişten gelen dış ticaret kültürünün doğal sürecinde oluşturulan bu 

antrepolar, en azından hacimsel açıdan mevcut talebe cevap verebilmektedir. Bununla 

birlikte; gerek bu antrepoların şehirde oldukça dağınık konumda bulunmaları ve gerekse 

teknik altyapı, işletme ve ekipman açılarından çağdaş küresel lojistiğin ihtiyaçlarına cevap 

verebilme konusunda, gelecekte hedeflenen yüksek işlem hacmi ve toplam lojistiğin rekabet 

edebilirliği göz önüne alındığında, yetersiz kalacakları açıktır (MLMP, 2009). 

Kutu 3.3: Lojistik Merkezler  

Dünya ticaretindeki gelişmelerle birlikte ülkelerin lojistik faaliyetlere bakış açısı hızla 

değişmektedir. Her ülke denizyolu, havayolu, demiryolu, karayolu ve boru hattı taşımacılık 

anlayışlarını uluslararası ticaretin bir parçası olarak yeniden ele almakta, kendisi için en yüksek 

katma değeri sağlayacak yatırımlara yönelmektedirler. Bu yönelme, tüm taşıma türlerinin birbirine 

entegre olduğu uluslararası ölçekte faaliyet gösteren lojistik merkezler olarak karşılık bulmaktadır 

(Tanyaş ve Arıkan, 2013:37). Lojistik Merkez, lojistik ve taşımacılık şirketleri (dağıtım şirketleri, 

taşımacılık şirketleri ve lojistik hizmet sağlayıcıları) ve konu ile ilgili resmi kurumların içinde yer 

aldığı, her türlü ulaştırma ağına etkin bağlantıları olan ve yükleri farklı taşımacılık modları arasında 

düşük maliyetli, hızlı ve güvenli aktarma donanımlarına sahip organize lojistik bölgelerdir. Lojistik 

ile ilgili tüm faaliyetlerin çeşitli işletmeciler tarafından yürütüldüğü belirli bir bölge olarak 

tanımlanan bu lojistik merkezlerde, iyi planlanmış ve iyi yönetilen, yük taşıma ve depolamalarıyla 

ilişkili faaliyetlerin, bu amaçla inşa edilmiş ortak alan içerisinde kümelenmesi söz konusudur  

(Tanyaş ve Arıkan, 2013:27).  Dünya’da ve Türkiye’de lojistik merkez kurulması ihtiyacının 

arkasındaki temel iktisadi argüman ulusal ve uluslararası ticarete katkı sağlamak, çeşitli hizmetleri bir 

arada sunmak, yanı sıra ulaştırma ve dağıtım sektöründe kümelenme ile ortaya çıkacak pozitif 

dışsallıkları elde etmektir (Üzümcü, Tokucu ve Ergiçay, 2015:196). Lojistik merkezler Avrupa’da 

oldukça ileri düzeyde olmalarına karşılık farklı gelişmişlik düzeylerine sahiptirler. Gelişim sürecinin 

en ileri seviyesinde bulunan lojistik merkezler şu nitelikleri taşımaktadır (T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, 2013:19):  

1. Farklı taşımacılık modlarının fiziken entegre olması (intermodal yapı), 

2. Lojistik merkez içi ve lojistik merkezler arası işbirliğinin geliştirilerek ölçek ekonomilerinden 

faydalanmanın sağlanmış olması, 

3. Bu alanlarda belli bir ticari yük yoğunluğunun oluşması sağlanarak uluslararası taşımacılıkta 

etkinliğin elde edilmesi, 

                                                           
9
  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 03.12.2014 ve 12.12.2014 tarihlerinde yapmış olduğu antrepo 

sistemine ilişkin düzenlemelerin etkileri konusunda Kutu 4.1’e bakılabilir.  
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4. Lojistik merkezlerin taşımacılık sektörünün gelişebileceği çevresel şartları sağlaması, 

5. Lojistik sektörünün sabit sermaye yatırımı ihtiyacının azaldığı ve değişken maliyetli çalışma 

imkânının ortaya çıktığı alanlar olması (dış kaynak kullanımı vs.).   

Günümüzde her ülke, ticaret potansiyelinin artması ve eşya hareketinin hızlanması için belirli 

politikalar üretmektedir. Bu tür politikaların en önde gelenleri arasında lojistik merkezlerin hayata 

geçirilmesi başı çekmektedir. Dünya örneklerine bakıldığında, Rotterdam, Hong Kong, Singapur, 

Şangay, Antverp, Hamburg, Marsilya ve Dubai gibi küresel lojistik merkezler dünya ticaretinin ve 

kıtalararası eşya trafiğinin ana arterleri durumundadır (Tanyaş ve Arıkan, 2013:37). Türkiye’de 

2000’li yıllarla birlikte Lojistik Merkez girişimleri hem kamu hem de özel sektör tarafından 

başlatılmış, ancak lojistik merkezlere yönelik yasal bir çerçevenin olmaması nedeniyle bu girişimler 

birbirinden kopuk; hatta bazı bölgelerde birbirine zarar verebilecek şekilde ilerlemesine yol 

açmaktadır (Tanyaş, 2015:79). Bununla birlikte Türkiye’de başlatılan lojistik merkez çalışmaları 

kurulma amaçları açısından aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir (Tanyaş, 2015:80-84): 

1. Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri: Bu kapsamda oluşturulan mevzuat çerçevesinde ilk 

resmi başvuru Mersin Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yapılmıştır. Kurulması planlanan 

alan; Mersin Uluslararası Deniz Limanı’na 14 km, D-400 karayoluna 1,5 km, demiryoluna ise 2,2 km 

uzaklıkta ve toplam alanı 3.000.000 m
2
 (1.600.000 m

2
 birinci etabı ve 1.400.000 m

2
 olan ikinci etabı) 

olacaktır. 46 firmanın 1.etapta yer alması planlanan merkezin toplam kapalı alanı 460.000 

m
2
civarında olacağı belirtilmektedir. 

2. Lojistik Serbest Bölgeleri 

3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Lojistik Merkezleri: Bu kapsamda İstanbul (Halkalı/Yeşilbayır), 

İzmit (Köseköy), Samsun (Gelemen), Eskişehir (Hasanbey), Kayseri (Boğazköprü), Balıkesir 

(Gökköy), Mersin (Yenice), Uşak, Erzurum (Palandöken), Konya (Kayacık), Denizli (Kaklık) ve 

Bilecik (Bozüyük) olmak üzere 12 lojistik merkez kurulmaya başlanmış; Kahramanmaraş 

(Türkoğlu), Mardin, Kars, Sivas, Bitlis (Tatvan) ve Habur lojistik merkezleri ile birlikte merkez adeti 

19’a ulaşmıştır. 

4. Karayolu Lojistik Merkezleri: Özel sektör taşımacılık şirketlerinin bir araya gelerek 

oluşturdukları kente ve ana karayolu ulaşım güzergahına yakın yerlere konuşlandırılan karayolu 

taşımacılığına yönelik konsolidasyon ve dekonsolidasyon merkezleridir. En tipik örneği Ankara 

Kazan Lojistik Üssü’dür. 

5. BALO A.Ş. : Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Organize Sanayi Bölgelerinin ortaklığında oluşan bir 

özel sektör projesidir. Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları projesi ile Anadolu’daki sanayici ve 

ihracatçıya ait yüklerin, Avrupa’nın iç kesimlerine demiryolu ile ulaştırılması ve dolayısıyla Türkiye 

ihracatına Avrupa pazarında rekabet avantajı sağlanması hedeflenmektedir.  
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3.5.3 Diğer Taşıma Modları 

3.5.3.1  Karayolu Ulaşımı 

AB-28 ülkelerinde değer olarak dış ticaretin % 16,2’si karayolu ile gerçekleştirilirken, 

Türkiye’de % 23,2’si karayolu ile yapılmaktadır. Karayolu taşımacılığı yükleme ve 

boşaltmanın kolayca yapılabildiği, kapıdan kapıya hizmet verebilen ve diğer taşıma 

şekillerinin ulaşamadığı noktalara ulaşabilen oldukça esnek ve kısa mesafelerde düşük 

maliyetli bir taşıma şeklidir. Bununla birlikte,  taşıma kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle 

uzun mesafelerde ekonomik değildir, özellikle ağır ve dökme yüklerin uzun mesafeli 

taşımasında maliyet oldukça yüksektir. Karayolu taşımacılığı ekonominin tüm sektörleriyle 

yakından ilişkilidir. Taşımacılık, lojistik, imalat, inşaat başta olmak üzere çoğu sektörün 

faaliyetleri karayolları altyapısı ve hizmet kalitesinden etkilenir. Türkiye’nin karayolu 

altyapısı oldukça iyi sayılabilir. Yurt-içi taşımaların çok büyük bir kısmı karayolu ile 

yapılmaktadır. Gerek iç ve dış ticaret, gerekse transit ticaretteki gelişim ve 2023 hedefleri 

diğer taşıma şekillerinde olduğu gibi karayollarının kapasite ve kalite açısından 

geliştirilmesini gerektirmektedir. 

Mersin Uluslararası Limanının, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep 

ile Konya ve Kayseri gibi gelişmiş sanayi merkezlerine otoyol bağlantısı mevcuttur. Ayrıca, 

karayolu taşımacılığı ile Orta Doğu ülkelerine ulaşım etkin bir şekilde sağlanabilmektedir. 

Bununla birlikte Suriye ve Irak’taki mevcut siyasi istikrarsızlık ve çatışma durumu transit 

ticareti olumsuz yönde etkilemektedir. Mersin, Türkiye içinde önemli yere sahip güçlü bir tır 

filosuna sahiptir. Türkiye genelinde C2 yetki belgesine sahip olan firmaların 25’i Mersin’de 

bulunmaktadır. Türkiye’deki bütün yerleşim birimlerine karayolu bağlantısının bulunması, 

Serbest Bölge’nin varlığı ve liman faaliyetlerinin yoğunluğunun da etkisiyle Mersin, karayolu 

taşımacılığının en yoğun olduğu iller arasında yer almaktadır. Bu yönüyle çoklu taşıma 

yöntemlerinin hem yurt-içi hem de transit taşımalarda kullanılması olanaklıdır ve kullanılması 

durumunda önemli avantajlar sağlayacaktır. 

Son otuz yılda uluslararası ticarette tarife ve tarife dışı engellerin çok düşük seviyelere 

düşmesiyle birlikte, ülkelerin rekabet gücü açısından dış ticaret işlem maliyetleri önem 

kazanmaya başlamıştır. İstatistikler Gelişmekte Olan Ülkelerin Gelişmiş Ülkelere kıyasla 

ithalat değerine oran olarak yaklaşık iki katı bir maliyete katlandıklarını göstermektedir. Kara 

taşımacılığı maliyetleri ise oldukça yüksek ve koridorlar arasında büyük farklılıklar 
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göstermektedir. Bu yüzden tüm taşıma modlarından yararlanarak dış ticaret işlem 

maliyetlerini düşürmek ve ihracatçı firmaların rekabet gücünü destekleyecek politikalar 

geliştirmek gereklidir.  

Adana-Mersin (TR62) Bölgesinin karayolu taşımacılığı ve hizmetleri sektörü açısından 

durumuna Türkiye İstatistik Kurumunun “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri” çerçevesinde 

bakıldığında bu sektörün bölge ve ülke ekonomisi için önemli bir sektör olduğu görülecektir. 

Sanayi ve hizmet istatistikleri 2003-2012 dönemi için mevcuttur. Adana-Mersin Bölgesinin 

sanayi ve hizmet sektörlerinin yaratılan istihdam açısından Türkiye sanayi ve hizmet 

sektörleri içindeki payı (2003-2012 ortalaması) yaklaşık % 4,0 dolayındadır. Benzer şekilde 

Türkiye sanayi ve hizmet sektörlerinin toplam cirosu içinde bölgenin sanayi ve hizmet 

sektörlerinin payı yine % 3,7 civarındadır. Bununla birlikte, Adana-Mersin Bölgesi karayolu 

taşımacılığı ve hizmetleri sektörünün yaratılan istihdam açısından Türkiye’nin karayolu 

taşımacılığı ve hizmetleri sektörü içindeki payı % 5,1 ve ciro içindeki payı % 4,2’dir. Kısaca, 

bölge karayolu taşımacılığı ve hizmetleri sektörü Türkiye ortalamasının üzerinde bir istihdam 

ve ciro performansına sahiptir ve bölge ekonomisi için önemli bir sektör olduğu 

görülmektedir (Tablo 3.6).         
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Tablo 3.6: Türkiye Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Çerçevesinde Adana-Mersin Bölgesinin Karayolu Taşımacılığı ve Hizmetlerindeki 

Durumu 

   

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ç
al

ış
an

 S
ay

ıs
ı 

Türkiye 
Sanayi ve Hizmet Sektörleri 6673968 7541452 8939894 9419491 9829061 10087751 9526769 10197331 11519036 12559467 

Karayolu Yük Taşımacılığı 

ve Hizmetleri 170944 171639 288800 324180 329972 315625 311764 311071 323292 338977 

Adana-

Mersin 

Sanayi ve Hizmet Sektörleri 286954 339756 353894 342256 385492 375196 366947 404707 453565 486582 

Karayolu Yük Taşımacılığı 

ve Hizmetleri 7576 15220 - 13685 14816 15154 15158 15424 15729 16402 

TR62 Bölgesinin Türkiye Sanayi Hizmet 

Sektörleri İçindeki Payı % 4,3 4,5 4,0 3,6 3,9 3,7 3,9 4,0 3,9 3,9 

TR62 Bölgesi Karayolu Yük 

Taşımacılığının Türkiye Karayolu Yük 

Taşımacılığı İçindeki Payı %  4,4 8,9 

 

4,2 4,5 4,8 4,9 5,0 4,9 4,8 

 

C
ir

o
 

Türkiye 
Sanayi ve Hizmet Sektörleri 748290 1047057 1192636 1383759 1558920 1766486 1640232 1925627 2402185 2750549 

Karayolu Yük Taşımacılığı 

ve Hizmetleri 12366 14076 23727 29681 33022 34524 28792 39041 40879 50178 

Adana 

Mersin 

TR62 

Sanayi ve Hizmet Sektörleri 28153 43558 42801 42662 54389 63667 59265 73143 90719 104221 

Karayolu Yük Taşımacılığı 

ve Hizmetleri 489 1005 

 

857 826 1125 1125 2151 1468 2731 

TR62 Bölgesinin Türkiye Sanayi Hizmet 

Sektörleri İçindeki Payı %  
3,8 4,2 3,6 3,1 3,5 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 

TR62 Bölgesi Karayolu Yük 

Taşımacılığının Türkiye Karayolu Yük 

Taşımacılığı İçindeki Payı %  

4,0 7,1 
 

2,9 2,5 3,3 3,9 5,5 3,6 5,4 

Kaynak: TÜİK Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, www.tuik.gov.tr. 
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Türkiye genelinde otomobil, ağır taşıt ve toplam taşıt trafiğinin karayollarındaki 

dağılımı incelendiğinde; Çukurova bölgesinin Türkiye’nin en yoğun üç bölgesinden biri 

olduğu görülecektir. Bölgede trafik yoğunluğu Mersin-Adana arasını bağlayan D-400 

karayolu ile il merkezlerinde artarken, kamyon trafiği Mersin Limanı ve çevresinde 

yoğunlaşmaktadır. Limana giren ve çıkan kamyon sayısının günde yaklaşık 1500 olduğu 

tahmin edilmektedir. Alt bölgedeki ulaşım sistemleri içinde önemli yer tutan karayolu 

sisteminin belkemiğini Adana-Silifke arasında işleyen D–400 numaralı Devlet Yolu 

oluşturmaktadır. Bu yol, ülkenin 5. yatay ana bağlantısından biri olup Antalya-Adana-

Güneydoğu Anadolu bağlantısını sağlamaktadır. Bu aksa Yenice’de bağlanan D.750 ve 

Silifke’de bağlanan D.715 numaralı yollar alt bölgenin diğer bölgelerle ana ulaşım 

bağlantılarını sağlamaktadır. Batı yönünde ise Antalya-Mersin arası Akdeniz sahil yolu 

projesi devam etmektedir. 

Bunların dışında bölgesel akaryakıt dağıtımında Mersin merkez konumundadır. 

Kazanlı-Karaduvar bölgesinde akaryakıt dağıtım şirketlerinin Konya’dan Gaziantep’e, 

Şanlıurfa’dan Kayseri’ye; geniş bir alana akaryakıt dağıtımı yaptığı bölge müdürlükleri 

bulunmaktadır. Bu akaryakıt dağıtım şirketlerinden birçoğunun kendine ait şamandıraları da 

yer almaktadır. Karayolu altyapısı ve ana akslara yakınlığı açısından Mersin avantajlı bir 

konumda olmasına rağmen karşılaşılan sorun limanın, karayolu, demiryolu ve havayoluna 

bağlantısı sağlayacak bağlantı noktalarının tamamlanmamış veya ihtiyaca cevap vermekten 

uzak olmasıdır. 

3.5.3.2  Demiryolu Ulaşımı 

Demiryolu, yük ve yolcu taşımacılığında önemli avantajlara sahip bir ulaştırma şeklidir. 

Uzun mesafelerde ağır yüklerin taşınmasında demiryolu taşımacılığı oldukça etkindir. 

Maliyetler açısından karayoluna kıyasla daha düşük ancak denizyoluna kıyasla daha yüksek 

maliyetlidir. Esnek olmaması ve kısa mesafeler için pahalı olması gibi sınırlılıklara sahiptir. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar devlet politikaları demiryollarını önemli ölçüde teşvik 

etmiştir. Ancak 1950 yılından başlayarak demiryolları yatırım ve teşvik anlamında ikinci 

planda kalmıştır. 2014 yılı itibariyle Türkiye’nin dış ticaretinde demiryollarının payı % 0,5 

dolayındadır. Aynı yılda AB-28 Ülkelerinin ortalaması dış ticaretin % 1,2’si 

büyüklüğündedir. 
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Demiryollarının Mersin Limanı içine kadar girmesi kombine taşımacılık için önemli bir 

avantajdır. Deniz yolu ile gelen transit yükler, demir yolu ile Ortadoğu ülkeleri ve Orta Asya 

Türk Cumhuriyetlerine taşınmaktadır. Mersin ülkenin demiryolu ağına 43,4 kilometrelik hat 

uzunluğuyla Yenice'de bağlanmaktadır. Doğu yönüne ayrılan demiryolu, Adana üzerinden 

Güneydoğu Anadolu ve Suriye'ye uzanmaktadır. Batı yönünde ise Mersin Limanı içinde son 

bulmaktadır.  

Demiryolu yük taşımacılığında ağırlıklı olarak hububat, bakliyat, suni gübre, demir, 

PVC, mermer ve maden cevheri taşımacılığı yapılmaktadır. Mersin'deki demiryolu 

taşımacılığı ihtiyacı karşılayacak nitelikte olup altyapı, sinyalizasyon ve ray yenilenmesi 

gerekmektedir. Bunun dışında Karaman, Konya, Kayseri, Niğde, Adana, Gaziantep gibi 

üretimini Mersin Limanı üzerinden gönderen şehirler Mersin'e demiryolu bağlantısının 

olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşamaktadır. Dış ticaret coğrafyasının ABD-Avrupa merkezli 

olmaktan çıkarak üretim noktalarının uzak doğuya kayması ve üretim sürecinin daha da 

parçalı hale gelmesi ara ve nihai mal taşıma ihtiyacını arttırmaktadır. Bu çerçevede gerek batı 

doğu gerekse kuzey güney aksında Mersin en önemli lojistik üs olma potansiyeline sahiptir. 

Mersin’in bir lojistik üs işlevini yerine getirebilmesi ve liman merkezli iyi işleyen kombine 

taşıma sistemlerinin gelişmesi için liman merkezinde, art sahalarında, sanayi ve lojistik 

bölgelerinde yük aktarımını sağlayacak modern merkezlerin oluşturulması oldukça önemlidir. 

Mersin’e 2. Konteyner limanı projesinin gerçekleşmesi durumunda bu merkezlere olan ihtiyaç 

katlanarak artacaktır. Son yıllarda, liman içinde demiryolu yükleme noktasında önemli 

iyileştirmeler sağlanmıştır. TCDD’nin son dönemde liman merkezi, Tırmıl, Yenitaşkent ve 

Yenice’de demiryolu yük elleçleme merkezleri devreye alması önemlidir ve bu altyapıyı 

iyileştirmeye devam edilmesi bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunacaktır.    

3.5.3.3  Havayolu Ulaşımı 

Havayolu taşımacılığı transit süreyi kısaltan, daha çok değerli ancak ağırlık olarak hafif 

ürünlerin uzun mesafelerde taşınmasına olanak veren bir taşıma biçimidir. Maliyetler 

açısından en pahalı olmakla birlikte hizmet kalitesi yüksek en hızlı taşıma şeklidir. Kısa 

mesafeler ve ağır yükleri taşımaya uygun değildir. Türkiye’de havayolu taşımacılığı 1980’li 

yılların ikinci yarısından başlayarak önemli gelişmeler sağlamıştır. Bu gelişmeler, 1990’lı ve 

2000’li yıllarda da devam etmiştir. 2014 yılında Türkiye’de dış ticaretin % 9,7’si havayolu ile 

gerçekleştirilmiştir. AB-28 Ülkelerinde havayolu taşımacılığının payı % 22,9’dur. Türkiye’de 
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bu alandaki gelişmeler ağırlıklı olarak yolcu taşımacılığında olup, kargo taşımacılığında 

altyapı eksiklikleri devam etmektedir. 

Mersin’e hava yolu ulaşımı il merkezine 69 km uzaklıktaki Adana Şakir Paşa 

Havaalanı’ndan yapılmaktadır. Adana Havalimanı 1937 yılında hizmete girmiştir. Adana 

Havalimanında 3 milyon yolcu/yıl kapasiteli terminal mevcuttur. Adana Havalimanı 2014 

yılında 4.057.291’i iç hat, 630.203’ü dış hat olmak üzere toplam 4.687.494 yolcuya hizmet 

vermiştir. Aynı yıl 37.604 iç hat ve 7.376 dış hat olmak üzere toplam 44.980 uçaklık bir 

trafiğe ev sahipliği yapmıştır. Bu rakam Türkiye içerisinde % 4’lük bir orana sahiptir. Adana 

havaalanının yük taşımacılığı 2014 yılında Türkiye geneli havayoluyla yük taşımacılığının 

sadece % 1,6’sına denk düşmektedir (DHMİ, 2015).  

Mersin’de bir havaalanı yapılması yıllardır gündemi işgal eden bir konudur. Bu konuda 

Mersin Valiliği 1999 yılında, “kısa kalkış ve iniş mesafeli” (STOL tipi) uçaklara hizmet 

verecek bir havaalanı için etüt yaptırmıştır. Mersin’in yaklaşık 50 km batısındaki Kumkuyu 

mevkiinde bu tür bir havaalanının yapılabilirlik etüdü hazırlanmıştır. Ancak, adı geçen 

havaalanının var olan Adana Havaalanı’na göre erişilebilirlik ve diğer teknik özellikleri 

açısından avantajlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kargo taşımacılığına da olanak verecek 

bölgesel bir havaalanı yapılması gündeme gelmiştir. Mersin’in Tarsus İlçesi (Çiçekli 

mevkiinde) “Çukurova Bölgesel Havaalanının” yapımına başlanmıştır. 2015 yılında 

tamamlanması beklenen havaalanının yüklenici şirketin finansal gerekçelerle inşaatı durma 

noktasına gelmiş ve başka bir firmaya ihale edilmesi gündeme gelmiştir.    

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 üretilmesini doğurmaktadır. Aynı zamanda yaşanan sıkıntılar 

Türkiye’nin arzu ettiği uluslararası hava kargo konumunu ve ticari payını zayıflatmaktadır 

(MÜSİAD, 2013). 

3.6  Mersin’de Karayolu Taşımacılığı ve Transit  

Dış ticaret ekonomik büyümenin sürükleyici gücü olmaya devam etmektedir. Bu 

nedenle ülkeler ve uluslararası kuruluşlar sınırlar arası ticareti kolaylaştırmak ve bu yolla 
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ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla son 70 yılda büyük çaba harcamıştır. Dış ticaretin 

kolaylaştırılmasına yönelik çabalar 2. Dünya Savaşı sonrasında hız kazanmış ve karşılaşılan 

dönemsel sorunlara bağlı olarak dış ticaret politikaları şekillenmiş ve yeni boyutlar 

kazanmıştır. İlk yıllarda dış ticaretin önündeki miktar kısıtlamalarının (kotalar) kaldırılması ve 

gümrük tarifelerinin düşürülmesi konuları üzerinde durulurken, 1970’lere gelindiğinde dış 

ticarette tarife dışı engeller üzerinde durulmuş ve 1980’lerde önemli mesafeler alınmıştır. 

Yaklaşık son otuz yıldır dikkatler ticaret maliyetlerinin düşürülmesine çevrilmiştir.  

Son dönemde dış ticaret maliyetlerinin öne çıkmasının nedeni küreselleşme ve üretim 

sürecinin daha parçalı hale gelmesi nedeniyle bu maliyetlerin ülkelerin verimliliği ve rekabet 

gücü üzerindeki etkisinin önemli hale gelmesidir. Bununla birlikte dış ticaret maliyetleri 

ticaretin coğrafi veya koridor olarak yer değiştirmesine (kaymasına) yol açabilmektedir. 

Ticaret maliyetleri denildiğinde hemen dış ticaretin kolaylaştırılması akla gelmektedir. Çünkü 

yetersiz altyapı, bürokratik işlemlerin karmaşıklığı ve bunlara bağlı gecikmeler firmaların 

maliyetlerini arttırmakta ve rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Dış ticareti 

kolaylaştırmak dolayısıyla maliyetleri azaltmak için dış ticaret süreçlerinin, gerekli belge ve 

izinlerin basitleştirilmesi ve sayısının azaltılması ile ticarete konu malların uluslararası 

hareketinin güvenilir, öngörülebilir ve hızlı olmasının sağlanmasına yönelik önlemler 

gündeme gelmektedir. Bu çerçevede gelişmekte olan ülkelerde coğrafi konum ve transit 

koridorların geliştirilmesi etkili olmaktadır. 

Türkiye'nin coğrafi konumu açısından bakıldığında, batısında dünya ticaretinin yüzde 

40’ının yapıldığı ve dünya nüfusunun yüzde 11’inin yaşadığı Avrupa, doğusunda ise dünya 

ticaretinin yüzde 25’inin yapıldığı ve dünya nüfusunun yüzde 61’nin yaşadığı Asya yer 

almaktadır. Coğrafi konumu itibariyle, adeta bir aktarma merkezi konumunda olan Türkiye 

ayrıca, Asya ve Avrupa kıtalarının arasındaki stratejik köprü konumunda olması nedeniyle de 

lojistik ve taşımacılık açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Kara taşımacılığındaki güçlü 

filosu, üç tarafının denizlerle çevrili olması ve genç nüfusu ile 350 milyonun yaşadığı bir 

ekonomik Pazar tarafından çevrelenen Türkiye’de taşımacılık ve lojistik son yıllarda büyük 

gelişme gösteren sektörlerin başında gelmektedir (GTB, 2013;41-42). 
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Grafik 3.11: Transitin Ekonomi Politiği: Kısır Döngünün Kırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: UNCTAD (2013) 
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elleçleme gibi faaliyetlere ek olarak taşımacılık faaliyetleri üzerinde de belirleyici bir rol 
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gösterirken, diğer araştırmalar ülkelerin dış ticaret rekabet gücü açısından taşıma maliyetleri 

ile bağlanabilirliğin önemini ortaya koymuştur. Yüksek taşıma maliyetleri ülkelerin küresel 

piyasalarda etkin bir şekilde rekabet etmesini sınırlandırırken kendi kendini besleyen bir fasit 

döngüye yol açmaktadır. Bu döngü ülkelerin gelişimine engel olmakta ve ekonominin küresel 

ekonomik sistemin dışında kalmasına ve marjinalleşmesine yol açmaktadır (UNCTAD, 2013).     

Tablo 3.7: Mersin Limanından Irak'a Giden Transit Yükler (2008-2015) 

 20'CNTR 40'CNTR Diğer
* 

Toplam 

Yıl Adet Ton Adet Ton Adet Ton Adet Ton 

2008 4671 85146,5 12014 225413,6 710813 47809,1 727498 358369,2 

2009 5400 99967,4 13742 238998,3 1388214 76430,9 1407356 415396,6 

2010 4201 77748,8 13889 245211,0 610250 79626,5 628340 402586,3 

2011 3734 66959,4 11172 208706,1 796821 79572,0 811727 355237,5 

2012 3906 69324,1 16595 285705,5 201779 137782,9 222280 492812,5 

2013 3902 68222,2 17528 290871,3 65494 159622,3 86924 518715,9 

2014 5152 97256,9 19944 347421,3 31576 79159,9 56672 523838,1 

2015
* 3373 62543,6 11045 180369,9 12457 22449,8 26875 265363,3 

*
 Diğer kategorisinde standart bir ölçüt olmadığından adet değerleri karşılaştırma yapmaya uygun değildir.   

**
2015 Yılı değerleri Ocak-Ağustos (ilk 8 ay) toplamıdır. 

Mersin’de dünyanın diğer bölgelerinde pek rastlanmayan ve komşu ülke Irak’a 

müdahale ile başlayan transit kara taşımacılığı il ve bölge ekonomisi açısından önemli 

gelişmelere yol açmıştır. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen ürünler Mersin limanına 

gelmekte ve buradan karayolu ile Irak’a gönderilmektedir. Benzer şekilde ağırlığı düşük 

olmakla birlikte dış dünyadan gelip İran’a ve Türki Cumhuriyetlere giden yükler de söz 

konusu olmaktadır.
10

 

Şekil 3.12: Mersin Limanından Irak'a Giden Transit Yükler 2008-2015 (20' Konteyner 

ve Ton ) 

                                                           
10

 Türkiye’de Mersin ve İskenderun limanları bu tip kargolara konu olmaktadır.  
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Kaynak: MDTO Mersin Limanı İstatistikleri. 2015 yılı sayıları Ocak-Ağustos toplamınıdır. 

 

Grafik 3.13:  Yurt Dışından Mersin Limanına Gelip Irak'a Giden Yüklerin  2014 ve 

2015 Ocak-Ağustos  Dönemi Karşılaştırması (Ton) 

 

Kaynak: MDTO Mersin Limanı İstatistikleri, 2015 Yılı sayıları Ocak-Ağustos toplamıdır. 

3.7 Taşıma ve Lojistik Hizmetlerine İlişkin Kısa Bir Değerlendirme 

Ülkelerin ihraç ürünlerinde rekabet gücünü arttırması ve sürdürmesi sadece üretken 

kapasitelerine bağlı değildir aynı zamanda tüketicilerin talep ettiği ürünleri istenen koşullarda 

ve en düşük maliyetle dış pazarlara ulaştırmasına bağlıdır. Günümüz küresel ekonomilerinin 
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merkezi bir parçası haline gelen küresel değer zincirinin işleyebilmesi ve etkin yönetimi için 

de lojistik hizmet süreçleri vazgeçilmezdir. Bu çerçevede küresel ortamda firmalarının rekabet 

gücünü desteklemek isteyen ülkeler başta ulaşım ve iletişim altyapısı olmak üzere, 

gümrükleme ve lojistik hizmet süreçlerinin kalitesini ve hızını iyileştirmek durumundadır. 

Korinek ver Sourdin (2011) genel olarak lojistik hizmet kalitesindeki iyileşmelerin 

ticaret arttırıcı etkisinin ithalata kıyasla ihracat üzerinde daha güçlü olduğunu ileri 

sürmektedir. Ortalama olarak tipik bir ihracatçı ülke için LPI (Lojistik Performans Endeksi) 

skorunda %10’luk bir artış, ticareti belirleyen diğer unsurlar aynı kalmak koşuluyla karşılıklı 

ithalatı %70 oranında artırmaktadır. Buna karşıt olarak ithalatçı bir ülkenin LPI skorunda 

%10’luk artış karşılıklı ithalatı sadece % 54 oranında arttırmaktadır. 

Bu sonuçlara dayanarak, Türkiye’nin lojistik hizmetleri (endeks skoru olarak) bir standart 

sapma büyüklüğünde iyileşirse, ortalama olarak ithalat % 14 ve ihracat % 18 oranında artma 

potansiyeli taşımaktadır (Ceteris-Paribus). Türkiye’nin LPI skoru yüksek gelirli OECD 

ülkeleri ortalaması seviyesine yükselecek olursa ithalat % 31, ihracat % 40 artış potansiyeline 

sahiptir. Bu parametreleri nedensellik ilişkisi olarak değil, bir tür korelasyon olarak 

yorumlamakta yarar vardır.  
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4 TRANSİT TAŞIMACILIĞIN TÜRKİYE VE MERSİN-ADANA EKONOMİSİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ 

4.1 Çalışmanın Amacı 

Bilindiği üzere ulusal kalkınma programlarında Mersin ilinin bir lojistik üs olması 

hedeflenmekte ve buna paralel olarak Mersin limanı deniz taşımacılığında sürekli bir büyüme 

performansı göstermektedir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 

yayımlanan Deniz Ticareti İstatistiklerine göre Mersin Limanı 2014 yılında toplam elleçlenen 

yük miktarı açısından (32225 ton ile) Türkiye’nin en büyük beşinci limanı konumundadır. 

Transit ticaret ve taşımacılık Mersin Limanının büyümesinde önemli faktörlerden biri olarak 

karşımıza çıkmakta ve 2003–2015 yılları arasında transit taşımacılığın toplam taşımacılık 

içindeki payı ortalama olarak % 9 civarındadır. Bu bakımdan, Mersin Limanına deniz yolu ile 

gelen transit yüklerin karayolu ve demiryolu ile Ortadoğu ve Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri’ne taşındığı dikkate alınırsa, transit taşımacılığın bölge ve Türkiye 

ekonomisine doğrudan ve dolaylı önemli katkı yaptığı söylenebilir. 

Transit taşımacılığın özelde Mersin olmak üzere bölge kentlerine ve genelde Türkiye 

ekonomisine katkısını tespit etmek amacıyla verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu 

verilerin bir kısmı anket yöntemi ile doğrudan, diğer kısmı ise transit taşımacılıkla ilgili 

kurumlardan temin edilmiştir. Veriler elde edildikten sonra uygun ekonometrik modeller 

kurulmuş ve elde edilen sonuçlar bilimsel çerçevede yorumlanmıştır. Ayrıca elde edilen 

sonuçların karar alıcıların ihtiyaç duyabileceği bazı bilgileri üretmesi de amaçlanmıştır. Bu 

nedenle 2015 yılında Mersin’de lojistik faaliyetinde bulunan 31 firmaya transit taşımacılıkla 

ilgili bir anket yapılmıştır.  Ankete dahil edilen lojistik firmaları rastgele seçilmiştir.  

Lojistik faaliyetinde bulunan firmalara transit taşımacılığın Mersin ekonomisine ne 

yönde katkı yaptığı sorulmuş ve ankete katılan tüm firmalar bu tür taşımacılığın Mersin 

ekonomisine pozitif katkısı olduğunu belirtmişlerdir.  

Bunun yanı sıra, firmalara transit taşımacılıktan elde ettikleri gelirin toplam gelir 

içindeki payı sorulmuş ve Grafik 4.1’de yer alan sonuçlar elde edilmiştir. Grafik 4.1’deki 

verilere göre, 6 firma transit taşımacılıktan elde ettiği gelirin toplam gelir içindeki oranının % 

10’a, 4 firma % 20’ye, 3 firma % 30’a, 4 firma % 40’a eşit olduğunu belirtirken, 13 firma 

transit taşımacılıktan elde ettikleri gelirin toplam gelirlerine oranının % 50 ve daha fazlası 

şeklinde olduğunu belirtmiştir. 
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Grafik  4.1: Mersin'de Lojisitik Faaliyetinde Bulunan Firmaların Transit 

Taşımacılıktan Elde Ettikleri Gelirlerin Toplam Gelirleri İçindeki Payı (%) 

 

 

 

Grafik 4.2: Mersin'de Lojisitik Faaliyetinde Bulunan Firmaların Doğrudan Transit 

Taşımacılıkla İlgili İstihdam Ettikleri Personel Sayısı 

 

 

Ayrıca ankete katılan 31 firmaya doğrudan transit taşımacılıkla ilgili istihdam ettikleri 

personel sayısı sorulmuş ve Grafik 4.2’deki sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre, 
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toplam 17 firma 0-14 arası kişiyi transit taşımacılıkla ilgili olarak istihdam ederken, 4 firma 

15-29, 9 firma 30-44 arası ve bir firma 45-60 arası kişiyi transit taşımacılıkla ilgili olarak 

istihdam ettiklerini belirtmişlerdir. Ankete katılan ve sadece transit taşımacılık faaliyetinde 

istihdam edilen toplam kişi sayısı ise 558’tir. 

Kutu 4.1: Gümrük Süreçlerinde Yapılan Bazı Düzenlemelerin Etkileri Beklenenden Çok 

Yüksek Olabilmektedir 

Gümrük süreçleri ile taşıma ve lojistik altyapısı dış ticaret maliyetlerini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Dış ticaret ve taşıma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yasal çerçeve maliyetleri zaman 

ve parasal açıdan etkileyerek ülkelerin rekabet gücünü önemli ölçüde belirlemektedir. Türkiye’de 

2009 yılından sonra gümrük süreçlerinde önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Ancak, uygulamaya dönük 

bazı sorunların çözümü ve gümrük süreçlerinde bazı yeni uygulamaların yaygınlaştırılması 

konularında yavaş ilerleme kaydedilmektedir. Bazı dönemlerde güvenlik saikiyle getirilen bazı 

uygulamalar geçici dahi olsa ekonomik açıdan önemli kayıplara yol açabilmektedir.  

Grafik 4.3: Mersin Limanından Irak'a Giden Bazı Ürünler 2014 ve 2015 (İlk 8 Ay, Ton) 

 

Kaynak: MDTO Mersin Limanı İstatistikleri. 

Örneğin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 03.12.2014 ve 12.12.2014 Tarihli ve transit yüklerde bazı 

ürünlerin antrepolara girmesini sınırlandıran iki düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemeler şöyledir:  

 Antrepo rejimine tabi tutulmuş et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay ve muz 

cinsi eşyanın antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi 
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altında taşınmasına izin verilmemesine, 

 Antrepo rejimine konu edilmiş tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içkilerin transitine ise yalnızca 

gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere ilgili gümrük idaresine transit edilmesi durumunda 

izin verilmesine; 

 Söz konusu uygulamanın 20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu 

eşya için geçerli olmasına; 

 Mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı 

(kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) da antrepo rejimine 

tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında 

taşınmasına izin verilmemesine, 

 Ve uygulamanın 20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen eşya için geçerli olması 

kararlaştırılmıştır (Bkz. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sayfası, adres: 

http://ggm.gtb.gov.tr/duyurular/antrepoya-konan-esyaya-iliskin-duyuru erişim tarihi: 20.11.2015). 

 

Bu iki düzenlemenin etkilerini görebilmek için yurt dışından Mersin limanına gelip Irak ve İran’a 

giden transit yüklerin bu düzenlemelerdeki ürünler süzülerek ve gruplara ayrılarak Grafik 4.3’te 

verilmiştir. Grafik bu düzenlemelerin olmadığı dönem olarak 2014 yılının ilk sekiz ayı ile bu 

düzenlemelerin geçerli olduğu 2015 yılının ilk sekiz ayını karşılaştırmaktadır. Grafikten de 

görüldüğü gibi alkollü içecek ürünleri dışında kalan tüm ürün gruplarında düşüş olduğu 

görülmektedir. Alkollü içecekler grubunun etkilenmemesinin nedeni ise depolamasının kolay 

olmasıdır. Depolama ve korunması zor olan ve soğuk zincir gerektiren et ve et ürünleri grubunda 

üçte iki oranında bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Bunun nedeni de Irak’ın içinde bulunduğu 

koşullarda soğuk zincir gerektiren depolama olanaklarının olmaması olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu düzenlemelerden önce bu ürünler Mersin’deki soğuk hava altyapısına sahip antrepolarda 

tutularak ihtiyaç duyuldukça gideceği yere taşınmakta iken, düzenleme sonrasında bu olanak 

ortadan kalkmıştır. Bu düzenlemeden etkilenen tüm ürünlerin toplamına bakıldığında 2015 yılının 

ilk sekiz ayında 2014 yılının aynı ayına göre yarı yarıya azalma olduğu görülmektedir.  

Bu tip düzenlemelerin etkileri sadece depo-antrepo, deniz ve karayolu taşımacılığı, liman 

hizmetleri ve diğer lojistik hizmetler gibi çok sayıda sektörün yarattığı istihdam ve katma değeri 

doğrudan olumsuz etkilemekle sınırlı kalmamaktadır. Deniz ve karayolu taşımacılığında ticaret 

hacminin azalmasına yol açarak, ölçek ekonomilerinden yararlanmayı engellemekte ve maliyetlerin 

artmasına yol açarak dolaylı olumsuz etkilere de yol açabilmektedir.        

  

 

 

 

http://ggm.gtb.gov.tr/duyurular/antrepoya-konan-esyaya-iliskin-duyuru
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Grafik 4.4: Mersin Limanından Irak'a Giden Transit Yükler (Mevsim hareketlerinden 

arındırılmış ve trend) 

 

Kaynak: MDTO Mersin Limanı İstatistikleri. 

 

Anket verilerinin analizi dışında bu çalışmada, transit taşımacılığının Türkiye ve 

Mersin-Adana ekonomisi üzerindeki etkisi regresyon analizi, VAR modeli ve nedensellik 

testleri ile ampirik olarak araştırılmaktadır. Bu bağlamda ekonomik büyümeyi temsilen Gayri 

Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değişkeni dikkate alınırken, Türkiye geneli ve Mersin limanına 

özel transit taşımacılığı (toplam elleçlenen yük miktarına göre) verileri kullanılacaktır. 

Çalışmada transit taşımacılığının yanında ekonomik büyümeyi etkileyecek diğer değişkenler 

(istihdam ve toplam dış ticaret gibi) ekonometrik analizlerde kullanılacaktır. 
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4.2 Ekonometrik Model 

Çalışmada transit taşımacılığın GSYH üzerindeki etkisi araştırılırken aşağıdaki 

regresyon modeli dikkate alınmıştır: 

 (4.1) 

Modelde GSYHt  Gayri Safi Yurtiçi Hasılayı, TTt transit taşımacılığını (toplam elleçlenen yük 

miktarı olarak), DTt dış ticareti (ithalat ve ihracat toplamı) ve İSTt toplam istihdamı 

göstermektedir. GSYH değişkeni 1998 yılı sabit fiyatları ile hesaplanmış değerlerdir. TT 

değişkeni toplam elleçlenen yük miktarı (ton) olarak ölçülmüş, DT ise milyon $ cinsinden 

elde edilmiştir. Son olarak İST ise bin kişi bazında ölçülmüş istihdam verileridir. 

Transit gelen yüklerin limanda boşaltılması ve daha sonrasında kara ve demiryolu ile başka 

ülkelere taşınması sırasında kuşkusuz ülkeye döviz girdisi olacak ve bu durum ekonomin 

geneli üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Bu açıdan modelde GSYH ile transit taşımacılık 

arasında pozitif yönlü ilişki olması beklenmekte ve α1 parametresinin pozitif olması 

gerekmektedir (α1>0). Benzer şekilde toplam dış ticaretin artması ekonomide işlerin iyi gittiği 

anlamına geleceğinden dış ticaret ile GSYH arasında pozitif yönlü bir ilişki olması 

beklenmektedir (α2>0). İstihdamın artması üretimin artması anlamına geleceğinden, istihdam 

ile GSYH arasında pozitif yönlü bir ilişki olması beklenebilir (α3>0). Çalışmada değişkenlerin 

tümü logaritmik formda kullanılmıştır. Bu sayede tahmin edilen model katsayıları değişkenler 

arasındaki esneklikleri göstermekte ve bu sonuç katsayıların yorumlanmasını 

kolaylaştırmaktadır. 

Burada dikkate edilmesi gereken bir diğer nokta Denklem (4.1)’de ele alınan sağ taraf 

değişkenleri için kesin dışsallık varsayımının yapılamayacağıdır. Çünkü modelde bağımsız 

değişken olarak ele alınan dış ticaret ve istihdam değişkenleri ekonomik büyümeyi etkileyen 

değişkenler olarak karşımıza çıkabilirken, bazı çalışmalarda ekonomik büyümenin bu 

değişkenleri etkilediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle gerek dış ticaret gerekse 

istihdam değişkeni için kesin dışsallık varsayımı yapılamamaktadır. Eğer modelin açıklayıcı 

değişkenleri arasında içsel değişkenler yer alıyorsa, En Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle elde 

edilen parametre tahminleri geçersiz olmaktadır. Bu nedenle çalışmada Denklem (4.1)’de 

gösterilen model Genelleştirilmiş Momentler (GMM) yöntemi ile tahmin edilmiştir. GMM 

yönteminde alet değişken olarak içsel ve dışsal değişkenlerin dört gecikmeli değerleri dikkate 

alınmıştır. 
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Çalışmada regresyon analizinin yanında Vektör Otoregresif (VAR) ya da Vektör Hata 

Düzeltme (VEC) modelleri kullanılarak değişkenler arasındaki dinamik ilişkiler 

araştırılmıştır. VAR ya da VEC modellerinin kullanılmasının bir nedeni, çalışmada dikkate 

alınan değişkenler arasında kesin bir içsel-dışsal değişken ayrımı yapılamıyor olmasıdır. VAR 

modeli kullanmanın avantajlarından biri hangi değişkenin içsel hangisinin dışsal değişken 

olduğu şeklinde ön bir varsayımının yapılmamasıdır. Çünkü VAR modelde tüm değişkenler 

içsel olarak ele alınmaktadır ve her bir değişken sistemdeki tüm değişkenlerin geçmiş 

değerlerine bağlı olarak belirlenmektedir (Henriques ve Sadorsky, 2008:1000). VAR 

modelinin matematiksel model formu aşağıdaki gibidir: 

1 1t t p t p t ty A y A y Bx              (4.2) 

burada, yt içsel değişkenler vektörü, xt dışsal değişkenler vektörü, A1, …,Ap ve B tahmin 

edilen katsayılar matrisi ve εt sağ taraf değişkenleriyle ilişkisiz seri korelasyonsuz hata 

terimlerini ifade etmektedir. 

VAR modelde parametrelerin doğrudan yorumu pek anlamlı olmamaktadır. Bu 

nedenle etki-tepki (impulse-response) ve varyans ayrıştırması analizleri yapılarak bir takım 

yorumlarda bulunulmaktadır. Sistemdeki değişkenlerin kendi veya başka değişkenlerin 

şoklarına karşı gösterdiği tepkiler önemli olmaktadır. Zaman serisi modellerinde, hata 

terimleri genelde şokları temsil etmek için kullanılmaktadır. Bunun sonucu sistemdeki her bir 

değişkenin kendi ve diğer değişkenlerin hatalarına karşı reaksiyonu etki-tepkiler olarak 

adlandırılır. Etki-tepkiler aynı büyüklüğün iki farklı görünümünü ifade eder. Şoku veren 

değişken yönünden etki, şoku alan değişken yönündense tepki söz konusudur. İki değişken 

arasında değişkenlerden birinin diğerine neden olduğu yargılamasına dayalı olarak yapılan bu 

analiz “etki-tepki” analizi olarak adlandırılır (Tarı, 2006:435).  

4.3  Çalışmanın Kapsamı 

Çalışmada ilk olarak transit taşımacılığın GSYH üzerindeki etkisi araştırılmakta ve daha 

sonrasında transit taşımacılıkta farklı büyüme oranlarına göre oluşturulacak senaryolar için 

GSYH’nin alacağı değerler yukarıda verilen modeller çerçevesinde hesaplanmaktadır. Bu 

amaçla 2004 ile 2015 yılları arasında üçer aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 

değişkenlerden, GSYH ve dış ticaret (DT) 1998 yılı sabit fiyatları ile ölçülmüş değerlerdir. 
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İstihdam verileri (İST) milyon kişi olarak ölçülmüş değerleri göstermektedir. Transit 

taşımacılık ise transit yükler için toplam elleçleme miktarı olarak ölçülmüştür. 

Değişkenler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik veri dağıtım 

sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Deniz Ticaret Odası Genel Müdürlüğü ve Mersin 

Deniz Ticaret Odasından temin edilmiştir. Değişkenlerin tümü üçer aylık frekansta 

ölçüldüğünden dolayı muhtemel mevsimsel etkileri içinde barındırabilirler. Bu nedenle olası 

mevsimsel etkiler Tramo-Seats yöntemi kullanılarak arındırılmış ve değişkenler analizlerde 

bu haliyle kullanılmıştır. 

4.4  Analiz Sonuçları 

Analiz sonuçları iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Türkiye için model sonuçları 

ele alınacak, ikinci bölümde ise Mersin ili için model sonuçları değerlendirilecektir. 

4.4.1 Türkiye İçin Analiz Sonuçları 

Türkiye için model sonuçlarına geçmeden önce, ele alınan dönem için GSYH ve Transit 

taşımacılık serileri için zaman patikası Grafik 4.5'te gösterilmiştir. Grafik 4.5’te yer alan 

verilere göre, 2004-2007 yılları arasında GSYH artış trendi sergilerken, 2007-2008 küresel 

finansal krizin etkisiyle 2008 ve 2009 yılları arasında azalmıştır. Küresel finansal krizin 

ardından GSYH tekrar artış trendine girmiş ve 2014 son çeyreğine kadar bu trend devam 

etmiştir. Transit taşımacılık verileri incelendiğinde ise, 2006 yılı ikinci çeyreğinin önemli bir 

kırılma noktası olduğu görülmektedir. Çünkü söz konusu tarihe kadar transit taşımacılık yatay 

bir eğilim sergilemekte ve toplam elleçlenen yük miktarı 2 milyon tonun altında 

gerçekleşmektedir.  Bununla birlikte, 2006 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren transit 

taşımacılıkta gözle görülür ciddi bir sıçrama gerçekleşmiş ve bu artış trendi bazı dönemlerde 

azalma görülmesine rağmen 2011 yılına kadar devam etmiştir. 2010 yılının son çeyreğinde 17 

milyon ton ile tarihi zirvesini yapmıştır.  Bu tarihten itibaren küresel krizin etkisi, gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülke ekonomilerinin yavaşlaması dünya ticaretinde azalmaya neden olarak 

transit taşımacılığın da azalmasına neden olmuştur. Bununla birlikte 2014 yılının ikinci 

çeyreğinden itibaren transit taşımacılığın tekrar artış trendine girdiği söylenebilir. 

Grafik 4.5: Türkiye İçin GSYH ve Transit Taşımacılık 
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Kaynak: TCMB ve Deniz Ticaret Odası Genel Müdürlüğü (Sol eksen GSYH’yi sağ eksek transit taşımacılığı 

göstermektedir), Erişim Tarihi [Haziran 2015]. 

 

Çalışmada kullanılan veriler zaman serisi olduklarından dolayı ilk olarak değişkenlerin 

bütünleşme dereceleri araştırılmıştır. Bu amaçla literatürde sıklıkla kullanılan birim kök 

testlerinden Dickey ve Fuller (1979) tarafından önerilen ADF birim kök testi ve Phillips ve 

Perron (1988) tarafından önerilen PP birim kök testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 4.1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 4.1: Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Düzey Değerler Birinci Farklar 

ADF PP ADF PP 

GSYHt -2.648 -2.330 -4.302*** -4.280*** 

TTt -0.697 -0.938 -5.564*** -5.743*** 

DTt -2.343 -2.343 -5.899*** -5.894*** 

İSTt -1.900 -0.981 -4.974*** -4.956*** 

Not: *** ve ** işaretleri ilgili değişkenin %1 ve %5 önem düzeyinde durağan olduğunu belirtmektedir. 

ADF testinde en uygun gecikme sayısı Schwarz bilgi kriterine göre belirlenirken, PP 

testinde Newey ve West tarafından önerilen band genişliği kullanılmıştır. Tablo 4.1’de yer 

alan sonuçlara göre; tüm değişkenler düzey değerlerinde durağanlık koşulunu sağlamamakta 

ve birinci farkları alındığı durağan olmaktadır. Bu nedenle değişkenlerin tümü için 

bütünleşme derecesinin bir olduğu söylenebilir. 
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Çalışmada ele alınan değişkenlerin durağan olmaması değişkenler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin varlığını da araştırmak gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Bu 

nedenle yukarıda bahsedilen Denklem (4.1) için eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Engle-

Granger iki aşamalı yöntem ve Johansen eşbütünleşme testleri ile araştırılmıştır. Test 

sonuçları değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını göstermektedir.
11

  Bu sonuç 

modellerde dikkate alınan değişkenler bireysel olarak durağan olmasalar dahi, bu 

değişkenlerin doğrusal kombinasyonlarının durağan olduğunu göstermektedir. Buna bağlı 

olarak, değişkenler fark alma gibi hiçbir dönüşüme tabi tutmadan modellerde 

kullanılabilecektir. 

Denklem (4.1)’de gösterilen model için tahmin sonuçları Tablo 4.2’de yer almaktadır. 

Modelde yer alan tüm değişkenler % 1 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Söz konusu modelde 2007 yılının ikinci çeyreğinde yapısal kırılma belirlenmiş 

ve bu nedenle modele kukla değişken eklenmiştir. Beklentilere uygun şekilde tüm 

değişkenlerin işaretleri pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu sonuca göre, 

transit taşımacılık, dış ticaret ve istihdamın artması GSYH’yi arttırmaktadır. Tahmin edilen 

katsayıların büyüklükleri incelendiğinde ise, dış ticaret ve istihdamda ortaya çıkacak % 1’lik 

bir artış GSYH’yi yaklaşık % 0.4 oranında arttırmaktadır. Bununla birlikte transit 

taşımacılığın % 1 büyümesi GSYH’yi % 0.045 oranında arttırmaktadır. Burada unutulmaması 

gereken bir diğer nokta söz konusu bu ilişki transit taşımacılığın GSYH üzerindeki doğrudan 

etkisini göstermektedir. Bununla birlikte transit taşımacılığa bağlı olarak ulaştırma 

faaliyetlerinin artması, konteyner boşaltma ve yükleme işlemlerinde işgücünün kullanılmasına 

bağlı olarak transit taşımacılığının GSYİH üzerinde dolaylı etkisi de gözden kaçırılmamalıdır. 

Modelde kullanılan bağımsız değişkenlerin GSYH’deki değişimin % 98’ini açıklayabildiği 

belirlenmiştir. Modelden elde edilen hata terimleri için yapılan testler sonucunda varsayımsal 

bir sorun tespit edilememiştir. 

Tablo 4.2: Regresyon Modeli Sonuçları 

                                                           
11

Engle-Granger eşbütünleşme testi için test istatistiği -4.338 (p-değeri 0.052) olarak bulunmuştur. 

Johansen eşbütünleşme testi için iz istatistiği 69.741 (p-değeri 0.000) ve maksimum özdeğer istatistiği 29.715  

(p-değeri 0.026) olarak bulunmuş ve bu sonuçlar değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığına işaret 

etmektedir. 
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Bağımlı Değişken: GSYHt 

Bağımsız Değişkenler Katsayılar Std. Hata Prob. 

Sabit 3.880 0.207 [0.000] 

TTt 0.045 0.003 [0.000] 

DTt 0.490 0.013 [0.000] 

İSTt 0.441 0.014 [0.000] 

Kukla2007Q2 -0.047 0.005 [0.000] 

Düz-R
2
 = 0.985 J-ist= 9.286 [0.812] 

J-B: F-ist = 1.946 [0.377] Q2(10) = 14.665 [0.145] 

D-Wist = 1.826 Q(10)= 6.969 [0.728] 

Not: Tablo’da Düz-R2, Düzeltilmiş R2 değerini göstermektedir. J-B F-ist, sıfır hipotezin hatalar normal dağılmaktadır şeklinde kurulduğu 
Jarque-Bera normallik testini; J-ist sıfır hipotezin aşırı tanımlama hatası yoktur şeklinde kurulan aşırı tanımlama istatistiğini belirtmektedir. 

Q(4) ve Q2(4) hata terimleri ve hata terimlerinin kareleri otokorelasyon testini, D-W ist ise Durbin-Watson istatistiğini göstermektedir. 

 

Tablo 4.2’de yer alan sonuçlar değişkenler arasındaki ilişkiler açısından uzun dönem 

sonuçlarını yansıtmakta ve kısa dönemli ilişkiler için hata düzeltme modelinin tahmin 

edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bu bölümde ikinci olarak VEC model tahmin edilmiş ve 

daha sonrasında değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ve etki-tepki sonuçları 

araştırılmıştır. VEC model için en uygun gecikme sayısı Schwarz bilgi kriterine göre bir 

olarak belirlenmiştir. Transit taşımacılık, dış ticaret ve istihdam değişkenlerinden GSYH’ye 

yönelik nedensellik sonuçları Tablo 4.3’te gösterilmiştir. Tablo 4.3’teki sonuçlara göre, kısa 

dönemde transit taşımacılık ve istihdam GSYH’nin Granger nedeni olarak belirlenirken, dış 

ticaret için sıfır hipotez reddedilememiştir. Transit taşımacılık, dış ticaret ve istihdamda 

pozitif yönlü ve beklenmedik bir şok gerçekleştiğinde (diğer bir ifadeyle söz konusu 

değişkenlerde ani bir artış olduğunda) GSYH’nin verdiği tepki Grafik 4.6’da gösterilmiştir. 

Buna göre, dış ticaret ve transit taşımacılıkta beklenmedik ani bir artış gerçekleştiğinde 

GSYH’nin tepkisi pozitif olurken, istihdama olan tepkisi yaklaşık iki yıl sonra otaya 

çıkmaktadır. Gerek Tablo 4.2 ve Tablo 4.3 gerekse Grafik 4.6’daki sonuçlar göstermektedir 

ki, transit taşımacılığın GSYH üzerindeki etkisi hem uzun hem de kısa dönemde pozitif ve 

istatistiksel olarak anlamlıdır.  Bu bağlamda, Türkiye ekonomisi için transit taşımacılık 

faaliyetlerinin artması ekonomiyi olumlu yönde etkileyerek büyümeye pozitif katkı 

sağlamaktadır. 

Tablo 4.3: Granger Nedensellik Sonuçları 

Sıfır Hipotez Test İstatistiği Sonuç 

TT GSYH’ninGranger nedeni değildir. 4.553 [0.032] Ret 

DT GSYH’ninGranger nedeni değildir. 0.091 [0.761] Kabul 

İST GSYH’ninGranger nedeni değildir. 10.779 [0.001] Ret 

 

Grafik 4.6: Etki-Tepki Analizi Sonuçları 
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4.4.2  Mersin-Adana Alt Bölgesi İçin Analiz Sonuçları 

Mersin için elde edilen analiz sonuçlarına geçmeden önce, Mersin ili özelinde 

hesapladığımız GSYH rakamları ile ilgili birtakım açıklamalar yapmak daha uygun olacaktır. 

Şöyle ki, İller bazında GSYH rakamları TÜİK tarafından 1987-2001 yılları arasında 

hesaplanmış ve TÜİK’in resmi internet sitesinden yayımlanmıştır. Bununla birlikte TÜİK 

2001 yılından sonra iller bazında GSYH hesaplamasından vazgeçmiş ve daha sonrasında alt 

bölge ayrımına giderek Gayri Safi Katma Değer (GSKD) hesaplamasına geçmiştir. Bu 

bağlamda Mersin, Adana ile birlikte bir alt bölge olarak tanımlanmış 2004-2011 yılları için 

GSKD verileri TÜİK’in resmi internet sitesinden yayımlanmıştır. Bu açıdan çalışmada 

bölgesel (Mersin ve Adana için) GSYH rakamlarının kullanılmasının daha uygun olacağı 

düşünülmüştür. Bununla birlikte TÜİK tarafından hesaplanan GSKD verileri gecikmeli olarak 

yayımlanmakta ve hâlihazırda Adana ve Mersin alt bölgesine ait 2012 yılı ve sonrası için 

GSKD verileri bulunmamaktadır. Bu açından 2004-2011 yılları arasında Adana ve Mersin 

için GSKD’nin Türkiye geneline oranı dikkate alınarak söz konusu dönem için üçer aylık 

GSYİH rakamları hesaplanmıştır. 2012 yılı ve sonrası dönem için kayan pencereli (Rolling 

window) ARIMA model tahmin edilerek GSYH rakamları öngörülmüştür.  Grafik 4.7’de 

Türkiye geneli ve Mersin-Adana alt bölgesi için oluşturduğumuz GSYH serileri yer 

almaktadır. Grafik 4.7’de sol eksen Türkiye geneli, sağ eksen ise Mersin-Adana için 1998 

sabit fiyatları ile GSYH verilerini göstermektedir. Mersin-Adana bölgesi için hesaplanan 

GSYH verilerinin Türkiye geneli ile benzer trendi izlediği söylenebilir. 

Grafik 4.7: Türkiye ve Mersin-Adana Alt Bölgesi İçin GSYH  
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Kaynak: TÜİK ve Kendi Hesaplamalarımız 

 

Mersin-Adana alt bölgesi için GSYİH ve Transit Taşımacılık serilerine ait zaman 

patikası Grafik 4.8’de gösterilmiştir. Grafik 4.8’de yer alan verilere göre, Mersin limanında 

gerçekleşen transit taşımacılığın bazı dönemlerde düşüşler göstermesine rağmen sürekli bir 

artış trendinde olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 2004 yılının başlangıcında toplam 

elleçlenen yük miktarı yaklaşık üç yüz bin ton olan transit taşımacılık 2014 yılının ilk 

çeyreğinde yaklaşık altı yüz yetmiş bin ton ile tarihi zirve değerine ulaşmıştır. 

Grafik 4.8: Mersin-Adana Alt Bölgesi İçin GSYH ve Transit Taşımacılık 

 
Kaynak: TCMB ve Deniz Ticaret Odası Genel Müdürlüğü  
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Mersin-Adana alt bölgesi için analiz sonuçlarına geçmeden önce serilerin birim kök 

içerip içermediği ADF ve PP testleri araştırılmış ve sonuçlar Tablo 4.4’te gösterilmiştir. Tablo 

4.4’teki sonuçlara göre, değişkenler düzey değerlerinde durağan değildir ve ancak birinci 

farkları alındığında durağanlık koşulunu sağlamaktadır. 

Tablo 4.4: Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
Düzey Değerler Birinci Farklar 

ADF PP ADF PP 

GSYHt -2.789 -2.313 -4.381*** -4.381*** 

TTt -3.415 -3.520** -6.189*** -7.257*** 

DTt -1.407 -1.407 -5.794*** -5.778*** 

İSTt -1.106 -1.104 -3.543** -1.905** 

Not: *** ve ** işaretleri ilgili değişkenin %1 ve %5 önem düzeyinde durağan olduğunu belirtmektedir. 

Değişkenlerin düzey değerlerde durağan olmaması aralarında eşbütünleşme ilişkisi 

araştırma gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle değişkenler arasında eşbütünleşme 

ilişkisi olup olmadığı Johansen eşbütünleşme testi ile araştırılmış ve test sonucunda 

değişkenler arasında uzun dönem ilişkisinin varlığı belirlenmiştir.
12

 

Denklem (4.1)’de gösterilen model için GMM tahmincisi sonuçları Tablo 4.5’te yer 

almaktadır. Modelde yer alan tüm değişkenler % 10 önem düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Modelin hata terimlerinde otokorelasyon sorunu belirlenmiş ve bu 

sorunu ortadan kaldırabilmek için modele bağımlı değişkenin iki gecikmeli değeri açıklayıcı 

değişken olarak eklenmiştir. Beklentilere uygun şekilde tüm değişkenlerin işaretleri pozitif ve 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu sonuca göre, transit gemi taşımacılığı, dış ticaret 

ve istihdamın artması GSYH’yi arttırmaktadır.  

Mersin ve Adana bölgesinde tahmin edilen katsayıların büyüklükleri incelendiğinde 

ise, istihdamda ortaya çıkacak % 1’lik bir artış GSYH’yi yaklaşık % 0.6 oranında arttırırken, 

dış ticaretin % 1 artması GSYH’yi yaklaşık % 0.2 oranında arttırmaktadır. Bu sonuçlar 

Türkiye geneli için bulunan sonuçlardan azda olsa farklık göstermekte ve Mersin-Adana alt 

bölgesi için istihdamın büyüme üzerindeki etkisi daha fazla olduğu sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Diğer taraftan, transit taşımacılığın % 1 büyümesi durumunda bölge GSYH’si 

yaklaşık % 0.07 oranında artmaktadır. Türkiye geneli için bulduğumuz sonuçla 

karşılaştırdığımızda  (Türkiye geneli için transit taşımacılık değişkeninin katsayısı 0.045 

                                                           
12

Johansen eşbütünleşme testi için iz istatistiği 47.581 (p-değeri 0.053) ve maksimum özdeğer istatistiği 

29.007 (p-değeri 0.032) olarak bulunmuş ve bu sonuçlar değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığına 

işaret etmektedir. 
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olarak tahmin edilmişti) transit taşımacılığın Mersin-Adana alt bölgesi için daha büyük bir 

öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Tablo 4.5: Regresyon Modeli Sonuçları 

Bağımlı Değişken: GSYHt 

Bağımsız Değişkenler Katsayılar Std. Hata Prob. 

Sabit 4.092 2.594 [0.125] 

TTt 0.075 0.027 [0.010] 

DTt 0.168 0.055 [0.004] 

İSTt 0.898 0.359 [0.018] 

GSYHt-1 1.125 0.126 [0.000] 

GSYHt-2 -0.193 0.100 [0.063] 

Düz-R
2
 = 0.940 J-ist= 19.986 [0.130] 

J-B: F-ist = 9.911 [0.007] Q2(10) = 15.490 [0.050] 

D-Wist = 2.178 Q(10)= 12.509 [0.252] 

Not: Tablo’da Düz-R
2
, Düzeltilmiş R

2
 değerini göstermektedir. J-B F-ist, sıfır hipotezin hatalar normal 

dağılmaktadır şeklinde kurulduğu Jarque-Bera normallik testini; J-ist sıfır hipotezin aşırı tanımlama hatası 

yoktur şeklinde kurulan aşırı tanımlama istatistiğini belirtmektedir. Q(4) ve Q2(4) hata terimleri ve hata 

terimlerinin kareleri otokorelasyon testini, D-W ist ise Durbin-Watson istatistiğini göstermektedir. 

 

Değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkileri belirleyebilmek için VEC model tahmin 

edilmiş ve nedensellik sonuçları Tablo 4.6’da gösterilmiştir. Tablo 4.6’daki sonuçlar, kısa 

dönemde transit taşımacılık, dış ticaret ve istihdamdan GSYH’ye yönelik bir nedensellik 

ilişkisi olmadığını göstermektedir. Grafik 4.9’da yer alan etki-tepki analizi sonuçları bu 

sonuçları destekler niteliktedir. Çünkü transit taşımacılıkta beklenmedik bir artış 

gerçekleştiğinde GSYH’nin tepkisi yaklaşık beş çeyrek dönem sonrasında ortaya çıkmaktadır. 

Bu bağlamda transit taşımacılık bölge GSYH'sı üzerinde pozitif bir etkiye sahipken, söz 

konusu etki uzun dönem için geçerlidir. 

Tablo 4.6: Granger Nedensellik Sonuçları 

Sıfır Hipotez Test İstatistiği Sonuç 

TT GSYH’ninGranger nedeni değildir. 3.694 [0.157] Kabul 

DT GSYH’ninGranger nedeni değildir. 0.616 [0.734] Kabul 

İST GSYH’ninGranger nedeni değildir. 1.155 [0.458] Kabul 

 

Grafik 4.9: Etki-Tepki Analizi Sonuçları 
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Son olarak Tablo 4.5’teki regresyon analizi sonuçları kullanılarak transit taşımacılıkta 

farklı büyüme senaryolarına göre Mersin-Adana alt bölgesi için önümüzdeki üç yıl için 

(2015-2017) GSYH değerleri tahmin edilecektir. Burada istihdam ve dış ticarete verileri 

ARIMA yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Senaryolar şu şekildedir. 

Senaryo 1: Önümüzdeki üç yıl boyunca Mersin limanında transit taşımacılığın 2004 

ile 2014 yılları arasındaki ortalama büyüme hızıyla büyümesi durumunda (2004-2014 yılları 

arasında ortalama büyüme oranı % 0.13) 

Senaryo 2: Önümüzdeki üç yıl boyunca Mersin limanında transit taşımacılığın 2014 

yılı son çeyrek büyüme oranıyla büyümesi durumunda (2014 yılı son çeyrek için büyüme 

oranı % 1.29) 

Tablo 4.7 ve Grafik 4.10’da farklı senaryolara göre GSYH’nin alması beklenen 

değerleri yer almaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta GSYH’nin gözle görülür bir 

artış sergileyebilmesi için transit taşımacılığın tarihsel ortalamasının üzerinde (çeyrek 

dönemlik % 0.13 yıllık bazda % 0.52) artış sergilemesi gerekmektedir. Çünkü Senaryo 1’e 

göre 2017 yılının son çeyreğinde GSYH 1,255,047,000 TL olarak ölçülmüştür (2014 yılı son 

çeyrek değeri 1,259,117,000 TL’dir). Bu bağlamda transit taşımacılığın bölge ekonomisine 

ciddi katkı yapabilmesi için önümüzdeki yıllarda 2014 yılı son çeyrek dönem büyüme oranına 

göre artış göstermesi (çeyrek dönemlik % 1.29 yıllık bazda % 5.16) gerekmektedir. Çünkü 

gerek Tablo 4.7 gerekse Grafik 4.10’da Senaryo 2’den elde edilen sonuçlara göre 2017 yılı 

son çeyrek dönemde GSYH 1,460,544,000 TL olacağı öngörülmüştür.  

Tablo 4.7: Faklı Senaryolara Göre GSYH Düzeyleri 

Yıllar Senaryo 1 (Bin TL) Senaryo 2 (Bin TL) 

2015Q1 1231433 1245899 

2015Q2 1228318 1257556 

2015Q3 1231676 1276235 

2015Q4 1246936 1307888 

2016Q1 1254577 1332266 

2016Q2 1254749 1349255 

2016Q3 1250588 1361984 

2016Q4 1256214 1385863 

2017Q1 1257720 1405784 

2017Q2 1256189 1422813 

2017Q3 1252297 1437606 

2017Q4 1255047 1460544 

 



75 

 

Grafik 4.10: Farklı Senaryolara Göre GSYH 

 

 

Ulusal kalkınma planlarında Mersin ilinin lojistik bir üs olarak hedeflenmesi ve Mersin 

limanının sürekli bir büyüme performansı göstermesi Mersin limanına olan ilgiyi gün geçtikçe 

arttırmaktadır. Mersin limanının özellikle Ortadoğu ülkelerine çok yakın olması transit 

taşımacılığın da hızla artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda Mersin limanı için transit 

taşımacılığın toplam taşımacılık içindeki payı % 9 olarak ölçülmüştür ve bu oran sürekli artış 

göstermektedir. Transit taşımacılığın bölge ekonomisine doğrudan ve dolaylı olmak üzere 

birçok etkisi bulunmaktadır. 
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5 GENEL DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER  

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı sonrası dönemdeki gelişimini konu alan çalışmalar, 

ülkenin her dönem, o döneme has teknolojisi standart hale gelmiş, maliyet avantajına 

dayanarak rekabet üstünlüğü sağlanan ürünlerde uzmanlaştığını ortaya koymaktadır. Bu 

nedenle zaman içinde Türkiye ekonomisinin üretim ve ticaret yapısında yapısal değişimler 

gerçekleşmesine rağmen, uluslararası ekonomideki göreli konumu aynı kalmıştır. 2000’li 

yıllarda makine, taşıt araçları ve bir miktar elektronik eşya (orta teknolojili ürünler) 

üretiminde rekabet gücü kazanmakla birlikte, bu ürünlerin de daha çok standart teknolojiler 

kullanan aşamalarında uzmanlaşmaya gitmesi küresel ekonomideki konumunun yerinde 

saymasına ve orta gelir seviyesinde uzun süre geçirmesine yol açmaktadır.
13

 

 Türkiye ekonomisinin uzun dönemde hızlı büyüyerek gelişmiş ülkelerle olan kişi başı 

gelir farkını kapatabilmesi için, gıda, tekstil, taşıt araçları ve makine gibi birikime sahip 

olduğu alanlara ek olarak küresel ekonomide talebi hızla artan bilgi ve iletişim teknolojileri 

                                                           
13

 Bu konuda ayrıntılı bilgi için Taymaz ve Ark. (2011)’e bakılabilir.  
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alanında küresel değer zincirine başarılı bir biçimde eklemlenmesi gerekmektedir. 

Türkiye’nin bunu gerçekleştirerek orta gelir tuzağından çıkması tüm alanlardaki 

üstünlüklerini en iyi biçimde kullanmasıyla mümkündür. Bu çerçevede ülkenin coğrafi 

avantajından daha fazla yararlanarak dünya üretim ve değer zinciri ağlarının, katma değeri 

yüksek ürün veya ürün aşamalarında uzmanlaşmayı başarması gereklidir. Bu amaçla dış 

dünya ile her alanda ticari ve diğer ilişkilerini geliştirmesi ve bağlanabilirliğini yüksek tutması 

gereklidir. 

 Transit ticaret açısından bakıldığında, toplam elleçleme içindeki transit payı hem 

Türkiye hem de Mersin için ulaştırma koridorlarına olan yakınlıkları dikkate alındığında 

potansiyelin altında bir düzeyde kaldığı söylenebilir. Avrupa ölçeğinde bakıldığında, Avrupa 

konteyner limanları arasında ilk 20'de Türkiye'den sadece Ambarlı (İstanbul) limanı yer 

almaktadır. Dünya konteyner taşımacılığının (aktarmalar hariç) 2016 yılında 287 milyon TEU 

ve 2020 yılında 371 milyon TEU'ya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'nin bu 

gelişmeden aldığı payın artması için dünya ve Avrupa sıralamasında üst sıralara çıkması 

gerekmektedir. Türkiye, dış ticaretinin yarıdan fazlasını denizyolu, geriye kalanını da 

karayolu ile gerçekleştirmektedir. Dış ticaretini deniz yolu ile gerçekleştirirken de konteyner 

yükleri payında Ambarlı ve Mersin limanları ilk iki sırayı almaktadır. 

Lojistik süreçlerindeki iyileşmeler, dış ticareti, dış ticaret ise ekonomik büyümeyi 

desteklemekte, büyüyen ekonomi de daha kaliteli lojistik ve ulaştırma hizmetlerine yol 

açmaktadır. Bu nedenle lojistik hizmetler ile dış ticaretin birlikte hareket ettiği ve güçlü 

pozitif bir korelasyona sahip olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalar genel olarak lojistik 

hizmetlerinde sağlanacak iyileşmelerin ithalattan çok ülkenin ihracatı üzerinde güçlü etkileri 

olacağını göstermektedir. Ticareti etkileyen diğer koşullar aynı kalmak kaydıyla, bir ülke 

lojistik performans endeksinde (LPI) yüzde 10 dolayında bir iyileşme sağladığında karşılıklı 

ithalatın yüzde 70 oranında arttığını gösteren çalışmalar mevcuttur (Korinek ve Sourdin, 

2011). Aynı çalışmaya göre, Türkiye kendi gelir (orta-üst) grubunda bulunan ve en iyi lojistik 

performansına sahip Malezya’nın lojistik hizmet seviyesinde bir hizmet sunacak olursa, diğer 

koşullar aynı kalmak koşuluyla Türkiye ithalatı yüzde 14 ve ihracatının yüzde 18 artış 

gösterme potansiyeli olduğu tahmin edilmektedir. Benzer biçimde Türkiye lojistik 

performansını yüksek gelir OECD ülkeleri ortalamasına yükseltecek olursa ithalatın yüzde 31 

ihracatın ise yüzde 40 artma potansiyeli olduğu öngörülmektedir. 



78 

 

Bu çalışmada, Türkiye geneli ve Mersin-Adana alt bölgesi için transit taşımacılığın 

bölge ekonomisi üzerindeki etkisi ekonometrik yöntemler kullanılarak araştırılmıştır. Gerek 

regresyon analizi gerekse nedensellik ve etki-tepki analizleri sonucunda transit taşımacılığın 

ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Regresyon analizi 

sonucunda Mersin-Adana alt bölgesi için transit taşımacılığa ait değişkenin tahmin edilen 

katsayısı Türkiye geneli için tahmin edilen katsayıdan daha büyük bulunmuş ve bu sonuç 

transit taşımacılığın bölge ekonomisi için nedenli önemli olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Transit taşımacılık için farklı büyüme oranları dikkate alınarak senaryolar oluşturulmuş ve 

GSYH’nin önümüzdeki üç yıllık süreçte alacağı değerler öngörülmeye çalışılmıştır. Senaryo 

analizlerinde transit taşımacılık için iki farklı büyüme oranı kullanılmış (tarihsel ortalaması ve 

son dönem büyüme oranı) ve elde edilen öngörüler neticesinde transit taşımacılığın bölge 

ekonomisine ciddi katkı yapabilmesi için her yıl yıllık bazda % 5 oranında büyüme 

göstermesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Türkiye ekonomisi 2023 hedefi olan 500 milyar dolarlık ihracatı yakalaması için 2014 

yılında 3,5 olan LPI skorunu 7-8 yıl içinde 4,2 seviyesine çıkarması zorunludur. 

Bunun için orta-üst gelir seviyesinde olan bir ülke olarak: 

1. Gümrük süreçlerinde yapılan reform ve yeni uygulamaların yaygınlaştırılması ve daha 

etkin kullanımı için gerekli eğitim ve diğer önlemlerin alınması sağlanmalıdır. 

2. Yapılan çalışmalar lojistik hizmetlerin kalitesi ile ihracat artışı arasında pozitif bir 

ilişki olduğunu göstermektedir.   Mevcut lojistik ve ulaştırma altyapısının 

iyileştirilmesine yönelik yatırımlara ek olarak aktarma liman ve lojistik noktalarının 

oluşturulması, limanların ulusal ve uluslararası art bölgeleri ile olan bağlantısının 

güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası koridorları güçlendirecek 

önlemlerin alınarak, özel sektörü altyapı sağlamaya daha fazla katma yoluna 

gidilmelidir. 

3. Sevkiyatların düzenlenme kolaylığı: Yerli ve uluslararası firmaların sektöre giriş 

engellerinin azaltılması, internet, telekomünikasyon altyapısının güçlendirilmesi, ülke 

içinde ve transit ticarete konu olan malların dolaşımının kolaylaştırılması, kombine 

taşıma olanaklarının arttırılması ve güçlendirilmesi ile lojistik sektör yatırımlarının 

teşvik edilmesi gerekmektedir. 
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İran’a uygulanan ambargonun sona ermiş olması, Türkiye’ye lojistik avantaj sağlayabilecek 

bir gelişmedir. Getirilen bazı kısıtlamalar ve yasaklamalar nedeniyle bu fırsattan yeterince 

yararlanamama olasılığı mevcuttur. Ayrıca, İran’ın Abadan kentinde büyük bir lojistik 

merkezi kuracağı yönünde hazırlık yaptığı şeklinde basında haberler yer almaktadır. İran’ın 

Abadan’da kuracağı lojistik merkezin Irak ve Türki Cumhuriyetlere de hizmet vereceği 

belirtilmektedir. İran tarafından böyle bir projenin hayata geçirilmesi Türkiye üzerinden 

yapılan transit ticaretin bir kısmının İran’a kayacağı endişesini de beraberinde getirmektedir. 

Zira,  son zamanlarda Türkiye üzerinden mallarını sevk eden bazı firmalar transit 

mevzuatında yaşanan değişmeler nedeniyle yeni rotalar aramaya başlamışlardır.  Hatta bazı 

firmalar Mersin yerine Dubai ve Ürdün üzerinden sevkiyat yapmaya başlamışlardır. 

Dolayısıyla, lojistik hizmet pazarının başka ülkelere kaptırılmaması amacıyla başta Mersin ve 

İskenderun olmak üzere rekabet stratejilerinin güncelleştirilmesi gerekmektedir. 

Transit taşımacılığın doğrudan ölçülebilen ekonomik getirileri yanı sıra dolaylı getirleri de söz 

konusudur. Dolaylı faydalarından öne çıkan Türk ihracatının navlun maliyetini düşürme 

etkisidir. Çift yönlü konteyner taşımacılığı ile, transit ticaret için Mersin’e gelen büyük tonajlı 

gemiler geri dönerken boş gitmemek için Türk ihraç ürünlerini daha ucuza taşımaktadırlar. Bu 

durum Türk ihraç ürünlerine uluslararası rekabet gücü kazandırmaktadır. Mersin limanından 

yüklenen Türk ihraç ürünlerinin ortalama konteyner maliyeti 350-400 dolarken transit 

ticaretin yasaklanmasıyla 900-1000 dolara kadar çıkabilecektir. Dolayısıya, transit ticaretin 

geliştirilmesi, alt yapısının güçlendirilmesi, rekabetçi ve denetime açık yapısının 

oluşturulması genelde Türkiye ekonomisine, özelde Mersin Bölgesine faydası olabilecektir.  
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