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Pandemi Sonrası Global Lojistik Sektörüne Bakış 
 
Dünya Pandemi sürecinde 3 yılı geride bıraktı. 2019 Ekim’de başlayan, hala bir şekilde 
düşük yoğunlukta devam eden bu kriz dönemi, dünya tarihinde bugünlere kadar hiç şahit 
olunmayan ekonomik ve sosyal sonuçlara sahne oldu. 2020 Nisan ayında 20 doların altını 
gören ham petrol fiyatları 2022 yılı içinde 140 doları geçti. Bugünlerde 80 dolar civarında 
yeni denge noktasını arıyor.  

Çin’den normalde 4 haftada ABD ve Avrupa limanlarına ulaşan gemilerin kapanma 
dönemlerinde 12 haftada Avrupa’ya gidemediği zamanlar oldu. 2.500 dolar seviyesinde 
olan bir konteynerin Avrupa yolculuğu 10 bin dolarların üzerini test etti. 2020-2021’de 
Forwarder firmaları hayatta kazanmadıkları paraları kazandılar. Aynı şekilde öyle zaman 
oldu ki bekledikleri her fazladan gün Panamax bir gemide 300 bin dolar kaybettiler.  

Son 30 yılda Dünyanın fabrikası haline dönüşen Çin, global üretimin 1/3’ünü tek başına 
yapar hale gelmişti. Çin ve Tayvan gibi üretim üssü olan Güney Asya ülkelerinde yaşanan 
üretim ve tedarik problemleri batıda otomobil fabrikalarının aylarca üretim yapamaması 
sonucunu doğurdu. Otomobil sektörünü üretim kapasitesi olarak hala 2019’un gerisinde, 
2022 yılında 78 milyon otomobil üretildi.  

Dünya’da e-ticaret hacmi Pandemiyle birlikte adeta patladı. 10 yılda ancak gelinebileceği 
düşünülen seviyeye 2 yılda ulaşıldı. E-Ticaret penatrasyonu Çin’de %50’lere geldi, Avrupa ve 
ABD’de %30’ları geçti. Türkiye’de de %6’lardan %20’lere çıktı. 

Pandemi lojistiğin ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 
Ürettiğin malı müşterine zamanında gönderemiyorsan o malın senin olmadığı gerçeği dünya 
ekonomisine damgasını vurdu. Ayrıca Covid-19 Pandemisiyle birlikte bir ülkenin ihtiyacı olan 
temel ürünleri mutlaka içeride, en kötü ihtimalle yakınında üretmesi gerektiği gerçeği bütün 
çıplaklığı ile ortaya çıktı. İngiltere gibi ülkeler bir de baktılar gibi çocuk bezi, tuvalet kâğıdı, 
köpek maması gibi temel ihtiyaç ürünleri bile ülke içinde yeterince üretilmez hale gelmiş. 
Üretim son 40 yılda farkında olmadan deniz aşırı ülkelere (offshore) kaymış. Pandemi yeni 
bir kavram yarattı: NearShore (Yakında üretim) 

Uluslararası pazar araştırma şirketi IMARC Group’un araştırma sonuçlarına göre, global 
lojistik pazarı büyüklüğü bir önceki yıla göre %4,5 büyüyerek 2022’da 5,2 trilyon dolar 
olarak gerçekleşti. Dolaylı pazar bileşenleri dahil edildiğinde lojistik ekosistem büyüklüğü 8 
trilyon doları geçiyor. Havayolu taşımacılığı o kadar büyük bir darbe aldı ki dünya hava 
taşımacılığı hala 2019 verilerinden çok uzak seyrediyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 
(IATA) göre, verilerine göre havayolları 2020’de 137,5 Milyar dolar, 2021’de 42 milyar dolar 
kaybetti. 2022 kaybı yaklaşık 6,9 milyar dolar gerçekleşti. 2023’te kârlılığa geri dönüş 
bekleniyor. Pandemi sürecinde dünya havacılığında 2 milyonun üzerinde insan işini kaybetti. 
Dünyanın en prestijli meslekleri arasında kabul gören pilotluk tarihin en kötü dönemini 
yaşadı. Onbinlerce pilot işsiz kaldı.  

Lojistik sektörünün ürettiği ciroda aslan payı %61 ile karayolu taşımacılığında gerçekleşti. 
FTL (Tam Kamyon Yük) ve LTL (Bir kamyondan az yük) taşıma bu kategoride %35 ile öne 
çıkarken, özellikle FMCG’deki (Hızlı Tüketim Malları) mikro dağıtım operasyonları %26’lık bir 
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paya sahip oldu. Bunu %17 ile deniz taşımacılığı, %14 ile hava taşımacılığı, %4 ile demiryolu 
taşımacılığı takip etti. 

 

Global lojistik pazarına üç ve dördüncü parti lojistik servisler (3PL ve 4PL) kategorisinde 
baktığımızda ise 2022 yılı sonu itibariyle yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir büyüklük görüyoruz. 
Bu kategoride FMCG ve sağlık taşımaları en büyük kategori olarak ön plana çıkıyor. 
FMCG’nin önümüzdeki 5 yıl içinde ağırlığını daha da artırması bekleniyor.  3PL ve 4PL 
kategorisinde dünyadaki en büyük oyuncular arasında C.H. Robinson Group, J.B. Hunt 
Transport, Inc., FedEx Corporation, CEVA Logistics AG, Expeditors International of 
Washington, Inc., United Parcel Service, Inc., Kenco Group, XPO Logistics, Inc., Americold, 
Deutsche Post AG, and DSV Panalpina A/S ön plana çıkıyor.  

Total Logistics Raporunun 2022 verilerine göre dünyada karayolu taşımacılığının en büyük 
Pazar açık ara ABD. ABD pazarında yaklaşık 600 Bin şirket taşımacılık alanında faaliyet 
gösteriyor. Bunların büyük çoğunluğunun özmal kamyon sayısı 20’nin altında. ABD’de 30 
şirketin portföyündeki özmal kamyon sayısı ise 10 binin üzerinde. 
 
Karayolu taşımacılığı, lojistik sektöründe globaldeki liderliğini sürdürüyor. Ürünlerin bir 
noktadan bir noktaya transferinde, globalde karayolları hala baskın sektör olarak 
bulunmaya devam ediyor. Dünya ortalamasında yük taşımacılığının %70’i karayollarıyla 
yapılıyor. Avrupa Birliği ortalaması %75 civarında. Bu oran ABD’de %70, İngiltere’de %60 
olarak gerçekleşiyor. Türkiye’de ise taşımanın %90’ı karayollarıyla yapılıyor. Türkiye’yi % 87 
ile Polonya, Romanya, Çekya ve %85 ile Hırvatistan takip ediyor. Karayolu taşımanın 
Avrupa’da en düşük olduğu ülke Hollanda. Hollanda’da karayolu taşımacılığı oranı yıllardır 
%40’larda seyrediyor.  
 
2022’de Navlun Fiyatlarının ve Navlun Maliyetinin Gelişimi 
 
2021 yılında iyice ısınan ABD-Çin Ticaret Savaşlarının dünya ekonomisine olan baskısı, 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve ardından Rusya’ya gelen yoğun yaptırımlarla bambaşka 
bir boyut aldı. Yaptırımlar karşı yaptırımları doğurdu ve Avrupa da büyük bir ekonomik krizin 
merkezinde kendisini buldu. USD-EUR arasında EUR lehine olan parite dengesi bozuldu. 
Enerji krizi petrol fiyatlarını tetikledi. Avrupa’da pompalara yansıyan akaryakıt fiyatları 
tarihte hiç görülmediği bir şekilde artmaya başladı. Bir evin ortalama doğalgaz maliyeti 3 
kata varan seviyede yükselmeye başladı. 2017-2020 yılları arasında durağın bir fiyatla 
hareket eden pompa fiyatları 2021 Ocak itibariyle hızla yükselişe geçti, bazı ülkelerde 
%60’lar seviyesinde arttı. Bu artış enflasyonu da tetikledi. Birçok Avrupa ülkesi hızla 2 haneli 
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enflasyon rakamlarını görmeye başladılar. Yaşam koşullarının sürdürülebilirliği ve satın alma 
gücü ciddi boyutta zarar gördü. Global göç dalgası Ukrayna’dan Avrupa’ya akan milyonlarla 
birlikte bambaşka bir boyut da kazandı.  

 
 
Upply tarafından yayınlanan yukarıdaki navlun fiyat endeksinde söz konusu yukarı hareketi 
hem kontrat lojistiği hem de spot pazarda gerçekleşen fiyatlar anlamında kıyaslayabilmemiz 
mümkün.  Spot pazarda gerçekleşen fiyatlar kabaca kontrat lojistiği fiyatlamalarının %10 
üzerinde. Spot Pazar hareketlerinin daha yoğun olduğu Polonya, Macaristan ve İspanya gibi 
ülkelerde Spot Pazar ile kontrat lojistiği arasında gerçekleşen navlun fiyat farkları %20’leri 
bulabiliyor.  
 
Artan petrol fiyatları, operasyonel maliyetler ve enflasyon etkisiyle arzdaki düşüşler nakliye 
pazarındaki öngörüleri belirsiz hale getirdi. Son 5 yılda oldukça durağan seyreden navlun 
fiyatları 2022 başı itibariyle hızla yükselmeye başladı. 2017’den 2020 4’üncü çeyreğe kadar 
%10 civarındaki bir +/- dalgalanma ile seyreden fiyatlar, 2021 birinci çeyrek itibariyle hızlı bir 
yükseliş trendine girdi. Hızla yükselen yakıt fiyatları, yüksek seyreden enflasyon ile sürekli 
artan işletme maliyetleri ve yıl sonunda talepteki keskin yavaşlama nedeniyle nakliye 
fiyatları yükseldi. Bununla birlikte hissedilir seviyede kamyon şoförü darlığı kendini 
göstermeye başladı. Avrupa genelinde 600 bine yakın nitelikli şoför açığı var.  Bu gelişmeler, 
uzun zamandır Avrupa’nın alışık olduğu bir durum değildi. Karayolu yük taşımacılığı sektörü 
için son derece sorunlu ve zor bir 2022’nin geçtiğini söyleyebiliriz.  
 
Dünya Pandemi ile birlikte girdiği krizden çıkmaya çalışıyor. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgaliyle birlikte başlayan enerji krizi 2022 Haziran-Temmuz’da zirve yaptı, tüm ekonomik 
görünüme damgasını vurdu. Uzun yıllardır % 5 dahi enflasyon görmeyen Avrupa, enerji 
krizinin de tetiklemesiyle iki haneli enflasyonla tanıştı. % 20’ler seviyesinde fiyat artışları 
oldu.  2021 ile kıyaslandığında ticari dizel yakıt fiyatları yıllık ortalamada % 45,7 arttı. 
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Bir litre dizel yakıt İskandinav ülkelerinde, İsviçre ve İngiltere’de 1,9-2,2 EUR bandında 
satılırken, Almanya’da 1,82, Fransa’da 1,90, İtalya’da 1,88, İspanya’da 1,68 EUR civarında. 
En ucuz ise 0,91 EUR ile Belarus’ta. Türkiye ve Malta ise 1,1-1,2 EUR bandı ile en ucuz 
pompa fiyatları olan ülkeler arasında yer alıyor.  
 
2020-2022 arasındaki hareketi aşağıdaki tolls.eu benchmarklarından izleyebilirsiniz: 

 
 
Akaryakıt fiyatlarındaki yükselme, enflasyon baskısının maliyetlere olan etkisi navlun 
fiyatlarının da seyrini değiştirdi. Navlun fiyatları bir önceki yıla göre %30’un üzerinde 
artarken, navlun maliyetini oluşturan kalemlerin ağırlığı da değişti. 2021’de navlun fiyatının 
%21,5’u akaryakıt maliyetinden oluşurken 2022’de bu oran 25,2’ye çıktı. CNR’ın aşağıdaki 
raporuna göre 2023’te bu oran % 30’u geçerek % 32,4’e ulaşacak. 2022 yılında sürücü 
maliyetleri de % 27,4 seviyesinde gerçekleşti.  

 
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmayı ve bunun navlun fiyatlarını nasıl etkilediği Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Birliği IRU verilerince de doğrulanıyor. Ukrayna-Rusya savaşı 2022’de 
oldukça hareketli bir petrol fiyatı süreci başlattı. Birçok Avrupa ülkesi bu süreçte pompa 
fiyatlarındaki dalgalanmalarını yönetebilmek için vergilerden fedakârlık yaptı. Bu şekilde 
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litre fiyatlarını 1,9 seviyesinde tutmaya çalışıyorlar. Kriz öncesi dönemde fiyatlar 1,1-1,2 EUR 
seviyesindeydi.  

 
Bu durum navlun fiyatının maliyet hesaplarını da değiştirdi. 2023’e geldiğimizde bir navlun 
fiyatının içinde önceki yıl % 21,5 seviyesinde olan yakıtın rolü %30’ları geçti. Aynı şekilde 
yaşanan enflasyon sürücü maliyetlerini de arttırdı. 2022’de navlun fiyatı içinde sürücü 
maliyeti % 27,4 oranında gerçekleşti.  
 
Pandemi etkisiyle 2020 Ocak ayı itibariyle ülkeler bazında başlayan kapanmalar dünya 
lojistik sektörünü etkilediği gibi Avrupa’da da keskin sonuçlar doğurdu. 2021 ve 2022 
yeniden eksi günlere dönüş arayışları ile geçti. Toparlanma süreci devam ediyor. Sektörün 
2023’te yeniden normalleşmesi bekleniyor. Fakat bu yeni normalleşme, eskiye göre en az 
%50 seviyesinde daha yüksel navlun fiyatlarıyla gerçekleşecek.  
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Avrupa’nın 5 büyük ekonomisi- Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık, 
Avrupa’daki toplam karayolu yük trafiğinin % 60’ının sahibi konumundalar. Transport 
Intelligence (TI) analizlerine göre; Almanya yük taşımacılığı pastasından %20,1 Pazar payı 
alıyor. Onu %10,7 ile Fransa, %9,9 ile İtalya ve Birleşik Krallık, %9,6 ile İspanya takip ediyor.  
 
Yine IRU verilerine göre 2021 itibariyle dünyada, ABD dahil hissedilir oranda nitelikli 
kamyon şoförü ihtiyacı var. Açık pozisyonlar artmaya devam ediyor. Sadece Almanya, 
ispanya, Fransa, Romanya, Polonya ve Danimarka’da Ocak 2022’de 57.569 olan şoför 
ihtiyacı Eylül 2022’ye gelindiğinde 83 bini geçmişti. Tüm Avrupa’da 600 binin üzerinde şoför 
açığı olduğu değerlendiriliyor. Sadece Fransa’da ve Almanya’daki açık pozisyonların 2022 
sonunda 50’şer bini bulduğu düşünülüyor.  

 
 
Avrupa’nın birçok ülkesinde tecrübeli bir kamyon şoförü ortalama 3 bin EUR civarında net 
ücret alıyor. Özel taşıma alanında uzmanlığı olan şoförlerin 5 bin EUR net maş alabildiği 
durumlar var. Aşağıdaki Eurostat İstatistiklerine ve IRU verilerine göz atıldığında, ülkeden 
ülkeye değişmekle birlikte şoförün niteliğine, tecrübesine bağlı olarak alt ve üst limitler 
arasında 2 bin EUR’ya varan farklar olabildiği görünüyor. Belçika, Almanya, Fransa gibi 
ülkelerde net 3 bin EUR civarında olan bir kamyonun işverene toplam maliyeti 6.000-6.500 
EUR civarında gerçekleşiyor.  
 
2023 yılında Avrupa ülkeleri dil bilen nitelikli genç şoförleri kazanmak için oturma izinleri 
başta olmak üzere kolaylıklar sağlayacaklardır. Nitelikli kamyon şoförlüğü önümüzdeki on 
yıllar boyunca bir mühendislik kadar iddialı bir meslek durumunu korumaya devam edecek. 
Özellikle lojistik sektörünün hızla dijitalleştiği, konvansiyonel lojistik firmalarının dijital 
forwarderlara dönüştüğü, uçta uca izleme ve raporlamanın daha çok ön plana çıkacağı 
önümüzdeki yıllarda teknolojiyle barışık, çevreye duyarlı, eğitimli kamyon şoförlerini daha 
çok ve yaygın olarak görmeyi bekliyoruz.  
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Dünyadaki evrensel gerçeklerden birisi; navlun fiyatı ile hedef bölgeden yük bulabilme 
arasındaki güçlü korelasyondur. Dönüş yükünün daha kolay bulunabildiği güzergahlarda 
gerçekleşen fiyatlar daha uygun olabiliyor. Upply’ın aşağıdaki analizlerinde de bu 
görülebiliyor. Bir kamyon Paris’ten Duisburg’a spot pazarda 663 EUR’a giderken, dönüşte 
Duisburg’tan Paris’e 974 EUR’a gitmektedir. 521 km’lik yolda 409 EUR fark oluşabiliyor. 
 
Pandemi ile birlikte özellikle spot pazardaki fiyat artışı dikkat çekici seviyeye ulaşmıştır. 600 
EUR seviyesinden 1.000 EUR’nun üzerine çıkmıştır.  
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Dikkat edilecek olursa, 2020’den bu tarafa Avrupa içindeki ana lojistik hatlarda navlun 
fiyatları %50’nin üzerinde artmıştır. Yeni denge noktalarını aramaktadır. Bu artışların devam 
eden enflasyon ve bölgesel gelişmeler nedeniyle 2023’de de devam etmesi beklenmektedir. 
2023’te %20-24 seviyelerinde artışlar olabileceği değerlendiriliyor.  
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Pandemi Sonrası E-Ticaretteki Gelişmelerin Görünümü 
 
Pandemi tüm dünyada e-ticaret pazarını tetikledi. E-ticaret çok hızlı bir büyüme sürecine 
girdi. 2019 yılında, dünyada gerçekleşen toplam perakende satışlar içinde e-ticaretin oranı 
yaklaşık %10’lardaydı. E-ticaret hacmi 4 trilyon dolar civarındaydı. Pandemi öncesinde e-
ticaret oranları; Çin’de %20, ABD’de %14, Avrupa’da ortalama %12, Türkiye’de ise %6 
civarındaydı. 2022 sonu itibariyle dünya e-ticaret hacmi 6,5 trilyon doları geçti. Çin’de tam 
anlamıyla e-ticaret devrimi yaşanıyor, e-ticaretin toplam ticaretin içindeki oranı %50’ye 
yaklaştı. Türkiye’de 2019’da %6.6’larda olan e-ticaret oranı 2022 sonu itibariyle %22’yi 
geçti.  
 
E-Ticaret şirketlerinin 2022 performanslarına göz attığımızda liderliği Alibaba ve Amazon’un 
yaptığını görüyoruz. 2022’de Alibaba’nın satışları 800 milyar doları geçti, Amazon’un 
satışları 750 milyar dolara yaklaştı. Çin’deki e-ticaret hacminin 1,6 trilyon doları geçtiğini 
görüyoruz. Amazon ABD e-ticaret pazarının %40’ını tek başına elinde tutuyor. Günde 
ortalama 1,29 milyar dolar satış yapıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde konuşlu toplamda 50 
milyon m2’nin üzerinde depolama alanı var. 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. 
Amazon ABD’de e-ticarette harcanan her 1 doların 0,49 cent’ini alıyor. Amazon platformu 
üzerinden satış yapan 2 milyonun üzerinde bağımsız satıcı var.  
 
E-Ticaret, "lojistik"tir 
 

Arkasında uçtan uca dijitalleştirilmiş bir sistemi; güçlü bir tedarik ve depolama altyapısı, 
veriye dayanan bir fulfillment ağı ve iyi organize edilmiş son kilometre teknolojileri 
olmayan bir e-ticaret şirketi, gelişen müşterilerini karşılayamayacaktır. 

 
E-Ticaretin yeni yüzü bizi iki önemli kavramla tanıştırdı: 
 

1. Last Mile Delivery (Son kilometre lojistiği) 

2. Ultra Fast Delivery (Ultra hızlı teslimat) 

Şimdi yeni bir kavram daha hayatımızın bir parçası olacak: 
 

3. Last Mile Warehousing (Son kilometre depolama) 

E-Ticaret şirketleri, içerideki onbinlerce satıcının ürünlerini müşterilerine aynı kalitede ve 
hızda ulaştırmaya çalışırken merkezi depolardan ve doğrudan satıcılarından bu hıza 
ulaşılamayacağını gördüler. Sahip oldukları tüm sipariş verisini en doğru şekilde analiz edip 
hızlı giden malları sipariş edilen bölgelere göre konumlayarak mahalle aralarında e-ticarete 
özel mikro depolar kurulmasını teşvik edecekler. Satıcıların büyük kısmının ürünleri uçtan 
uca fulfillment hizmetleri de verebilecek bu butik depolarda verinin gücüyle tutulacak. 
Sipariş geldiği anda da müşteriye en fazla 3-5 km uzaktaki bu depolardan ulaştırılacak. E-
Ticaret ile satın aldığınız bir kıyafet, telefon ya da bir saat bu depolardan size 2 saatten kısa 
bir sürede teslim edilebilecek. Gerçek e-ticaret devrimi bu olacak.  
 
Dünyanın en iyi malını, en uygun fiyata müşteriye sunmayı taahhüt etseniz de 
müşterilerinize malı beklenen hızda, beklendiği kalitede teslim edemezseniz başarısız 
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olursunuz. Onun içindir ki e-ticaret’in %99’u lojistiktir. Müşterilerin beklentilere uygun 
nitelikteki malı, müşteriyi tatmin edecek hızla teslimat yapamazsanız başarılı olma şansınız 
yoktur. Hızlı tedarik ve dağıtım yaparken teslimat operasyonunu etkili yönetemezseniz, 
dağıtım yaparken akıllı bir şekilde iadeleri toplamayı beceremezseniz yine sonuç hüsran 
olacaktır. Özellikle giyim segmentinde satın alınan ürünlerin iade oranları %40’lara 
yaklaşıyor. Bu operasyonu klasik kargo sistemleriyle çözebilmenizin yolu yoktur. Mobil 
uygulamalarla desteklenen konum-tabanlı akıllı optimizasyon sistemleri ön plana çıkacaktır.  
 
Üretim ve tedarik zinciri son 40 yıl içinde hızla globalleşti 
 

Küresel mal üretimi 2022’de 30 trilyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Dünyada 
gerçekleştirilen toplam üretiminin 1/3’ü tek başına dünyanın fabrikası haline gelen Çin 
tarafından yapılıyor. Çin aynı zamanda dünyada tüketilen enerjinin %24’ünü tüketiyor. 

2023’e Girerken Dünya Ekonomisi 100 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı, dünya nüfusu 8 milyarı 
geçti. 1900 yılında 3,42 Trilyon ABD doları olan dünya ekonomisi büyüklüğü, 2.000 yılında 62 
trilyona, 2022 yılında ise 100 trilyon dolara geldi. 1900 yılı başında 1,6 milyar olan dünya 
nüfusu 120 yıl içinde 8 milyarı geçti. 
 
Dünya'nın en büyük 2 yolcu uçağı üreticisi Boeing ve Airbus'ın 80'in üzerinde ülkede 12 
binden fazla birinci kademe tedarikçisi var. 
 
ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen, dünyanın en pahalı ve gelişmiş savaş uçağı F-
35'in 11 ülkede 1.500’den fazla tedarikçiye sahip. Esas çarpıcı olan ise yaklaşık 120-150 
milyon dolarlık bu uçağın tedarikçilerinden 1/3'ü artık yazılım tedarikçisi. 
 
2018’de yıllık 97 milyona kadar çıkan global otomobil üretimi, Pandemi ve tedarik 
sorunlarıyla birlikte 2020’de 78 milyona kadar geriledi, 2021’i yaklaşık 80 milyonla kapadı. 
Henüz resmi rakamlar açıklanmamış olsa da 2022’de düşüş devam etti. Global üretim 78 
milyon adet civarında gerçekleşti. 
 
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota geçtiğimiz yıl yaklaşık 9,2 milyon otomobil 
üretti. Onu 8,9 milyon adetle VW takip etti. 
 
Klasik bir içten yanmalı motora sahip Toyota otomobil bağımsız 30 bin parçadan 
oluşurken, elektrikli motora sahip bir Tesla Model 3’te sadece 10 bin parça var. Bu teknik 
olarak bir devrim aslında. Tesla’nın Model S’ine 10’dan fazla ülkeden 300 tedarikçi 2.000’in 
üzerinde lisanslı parça üretiyor. Bu parçaların %75’i ABD, Kanada ve Meksika’da üretiliyor. 
 
İçten yanmalı bir motorda 200’ün üzerinde hareket eden parça varken, bir elektrik 
motorunda sadece 17 haraketli parça var. Otomotiv dünyasında müthiş bir deneyim 
yaşanıyor. Elektrikli otomobiller, kamyonlar ve çekiciler düşündüğümüzden en az 20 yıl daha 
erken hayatımıza giriyor. Tüm büyük üreticiler üretim planlamalarını değiştiriyor.  
 
Renault’un 17 ülkede 3.500, Volvo’nun 7650 tedarikçisi var. Audi’nin 14 bin, Daimler Benz’in 
60 bin, BMW’nin 70 ülkede 12 bin, VW’nin 40 bini aşkın tedarikçisi var. Toyota 50’nin 
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üzerinde ülkeden 60 bin tedarikçi destek veriyor. 
 
Apple’ın 334’ü Çin’de, 131’i Japonya’da, 73’ü ABD’de, 36’sı Tayvan’da, 34’ü Güney Kore’de 
ve 108’i diğer ülkelerde olmak üzere toplamda 716 tedarikçisi var. 
 
Global elektronik devleri Samsun’un 2.500, LG’nin 700 tedarikçisi mevcut. Bosch’un 80 
ülkede 23 bin, Arçelik’in 60 ülkede 2.000’in üzerinde tedarikçisi var.   
 
Son 40 yıldır hızla globalleşen dünyada “Yerli ve Milli Üretim” diye bir kavram yok artık, 
“Marka”, “Know How” ve “İş”in sahibi olan şirket kavramı ön planda. Elde edilen gelirlerinin 
zenginliğini kim paylaşıyor, kime çalışılıyor, esas olan konu bu. 
 
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye 2023’e büyük umutlarla giriyor. Toplam ihracatının 
%55’ini Avrupa’ya yapan Türkiye’nin jeopolitik konumu Türkiye’yi Avrupa için yakındaki 
nitelikli üretici (near shore) yapabilecek mi? Önümüzdeki 10 yıl bunu birlikte izleyecek ve 
yaşayacağız.  
 
Türkiye'den 67 ülkeye sadece 4 saatlik bir uçuşla gidilebilmektedir. Türkiye'de ilk, orta ve 
yüksek öğrenime devam eden 28,5 milyon çocuk ve gencimiz var. Bu sayı bile Avrupa'da 
40’ın üzerindeki ülkenin toplam nüfusundan daha fazladır. 
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Lojistik Sektörü Dijital Dönüşümde Ön Plana Çıkıyor 
 
Dijitalleşmenin en yoğun olarak yaşandığı sektörlerin başında lojistik yer alıyor. Lojistik 
sektöründeki büyümeyi dijital alanda yapılan yatırımlar tetikliyor. E-ticaretteki büyüme, 
lojistik sektöründeki dijital dönüşümü hızlandırdı. 
 
COVID-19’un küresel ticaret ve tüm iş gücü üzerindeki etkisi, lojistikte dijital dönüşüm 
baskısını arttıran önemli bir faktör olarak ön plana çıktı. E-ticaret öngörülenlerin ötesinde 
bir hızla büyümeye devam ediyor. Pandemi yalnızca e-ticarette büyümeyi hızlandırmakla 
kalmadı, B2B tarafında firmalar arasında görünürlüğü ve operasyonel şeffaflığı ön plana 
çıkardı, tedarik zinciri inovasyon ajandalarının ivme kazanmasına ve öncelik almasına yol 
açtı.  
 
E-ticaretin bir önceki yıla göre katlanarak büyümesi tüm dünyada lojistik sektörü ve 
bileşenlerini derinden etkiliyor. Artık üreticiler, müşterilerine gönderdikleri malların tüm 
taşıma yolculuğunu anbean izlemek, indirme-bindirme süreçlerinde gerçek-zamanlı, 
konum-tabanlı hâkim olmak, canlı rapor alabilmek istiyorlar. Yükleri teslim ettikleri 
kamyoncuların güvenilirliğini teyit etmeyi bekliyorlar. Nakliye sürecinde problem olmadan 
haberdar olabilmeyi ve ön alabilmeyi bekliyorlar.  
 
2025’te 8 trilyon dolara koşan global lojistik sektörü lojistik teknolojisi startupları ile 
şekillendiriliyor. 
 
Lojistik sektörü, dijital devrimin en yoğun yaşandığı sektörler arasında başı çekiyor. Lojistik, 
beklenenden daha hızlı dijitalleşiyor ve dönüşüyor. ABD’li lojistik teknolojisi şirketleri 
Coyote, Convoy, Project44, Next Trucking, CloudTrucks, Flexport, Fourkites, Uber Freight, 
Çinli Manbang, Hintli Delhivery, Blackbuck ve Rivigo, Brezilyalı CargoX, Unicorn eşiğini 
geçen, hızla büyümeye devam dijital platformlar olarak öne çıkıyor. Softbank, Alibaba, 
Tencent, Alphabet, CapitalG gibi önde gelen grupların içeride yatırımcı olduğu Çinli FTA (Full 
Truck Alliance) dünyanın en büyük digital forwarderi olarak ön plana çıkıyor. New York 
Borsa’nda işlem gören FTA’nın piyasa değeri 10 milyar doların üzerinde.  10 milyon 
kamyona ev sahipliği yapıyor, her gün binlerce kamyonun kiralanmasına aracılık yapıyor.  
Avrupa’da ise Uber Freight Europe ve Fransız Everoad’u 2019 içinde sürpriz bir şekilde 
bünyesine katan ve hızla büyüyen Alman merkezli lojistik teknolojisi şirketi Sennder dikkat 
çekiyor. Agresif büyümesiyle ön çıkan Sennder Avrupa’da liderliğe oynuyor. Bölgesel olarak 
iş ortaklıkları yaratarak büyümeye devam edecek gibi duruyor. Lojistikteki yeni normalin 
yeni adresi olmaya aday görünüyor. 
 
Yapay zeka destekli algoritmalar ve mobil teknolojileriyle spot pazardaki lojistik hareketleri 
canlı izleyebilen, doğru yük ve doğru kamyonu konum-tabanlı, gerçek-zamanlı teknolojilerle 
akıllıca eşleştiren dijital platformlar büyük fırsata sahip olmuştur. 
 
Dünyada iş yapma ve yönetme tarzları, Pandemi nedeniyle, kalıcı olarak değiştirmeye 
devam ediyor. Eğitim, lojistik, sağlık gibi birçok sektör uçtan uca dijitalleşmesini hızla 
sürdürüyor. Artık, günlük hayatta ihtiyaç duyduğumuz birçok hizmet, akıllı algoritmalarla 
desteklenen yeni nesil dijital platformlar sayesinde, konum tabanlı ve gerçek zamanlı olarak 
yönetilmeye başladı. Bu değişim ve dönüşümün dünyadaki öncülerinden Tırport, lojistiğin 
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cepten yönetilerek, yükün de cepten bulunmasını sağlayan uçtan uca dijitalleşmeye imkân 
sağlıyor. 
 

 
 
2020-2022 yıllarındaki gelişmelere göz attığımızda; DHL, J.H. Robinson, Maersk, UPS, FedEx 
gibi birçok klasik lojistik ve kargo şirketinin lojistik teknolojilerine milyarlarca dolarlık dev 
yatırımlar yaptığı gözleniyor. Birçoğu bu maksatla bünyesinde risk sermayesi şirketleri 
kurmuş durumdalar. Hatta WalMart, Ikea gibi önde gelen global perakendeciler, Shell, BP, 
Saudi Aramco gibi enerji devleri de bu ligde “startup avcısı” olarak göze çarpıyor. Bilgi 
çağında inovasyonun kaynağı olan startuplar yoğun mercek altında. Bu şirketler kurdukları 
VC fonlarıyla konvansiyonel işlerinin geleceğine değer yaratacak, yaptıkları işi yarınlara 
taşıyacak teknoloji şirketlerine yatırım yapıyorlar.  
 
Lojistik firmaları önümüzdeki 5 yıl içinde büyük dönüşümlere sahne olacak. 5 yıl içinde 
sadece lojistik teknolojilerinin 100 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımı kendisine 
çekmesi bekleniyor.  
 
Lojistik teknolojileri dünyada 7 alanda kendini gösteriyor: Mobilite, Görünürlük ve Dijital 
Filo Yönetimi, Gömülü Lojistik Teknolojileri, Robotik, Depo Otomasyonları, Tedarik Zinciri ve 
Akıllı Teslimat Teknolojileri, Veri Analitiği ve Otonom Sürüş Teknolojileri.  
 
Gelişen teknolojilerin sağladığı imkanlarla kara-deniz-hava ve demiryollarını entegre eden 
intermodal çözümler ön plana çıkmaya başlamıştır. Son 10 yıl içinde dünyada intermodal 
talepleri 10 kattan fazla artmıştır. Çin’den 12 haftada Avrupa’ya gidemeyen konteynerler 
üretilen pilot intermodal çözümlerle 2 haftada Avrupa’ya ulaşabilmiştir. Benzer bir 
mantıkta, yaşanan tedarik zinciri kriziyle birlikte hazar deniz üzerinden konteyner hareketi 
son 2 yıl içinde 12 kat artmıştır. Yapay zeka destekli çözümler, hızla gelişen Tırport, Convoy, 
Sennder, Cogoport, Flexport benzeri dijital platformlar rezervasyon ve optimizasyon gücünü 
ve erişilebilirliği çok geliştirmiştir.   
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Türkiye dahil 11 ülkede faaliyet gösteren ve hızla büyüyen Türk Lojistik Teknolojisi Startup’ı 
TIRPORT ve Avrupa’daki rakipleri Sennder, OnTruck, Forto, Shippeo, InstaFreight ve BAE 
kökenli rakibi TruKKer ile birlikte pazarı büyütmeye devam ediyor. 2015 yılında BAE’nde ev 
ve ofis taşıma işiyle yola çıkan TruKKer, son dönemde Körfez fonlarından aldığı yatırımlarla 
dikkat çekiyor. Grup son 2 yıl içinde 200 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Afrika’nın 
yanında bugünlerde Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Türki Cumhuriyetlere açılıyor. 
Her zaman olduğu gibi yeni teknolojileri en hızlı şekilde adapte edip yaygınlaştıran ve iş 
gücünü bu teknolojiye uyum sağlayacak şekilde geliştirebilenler sektörde rekabet avantajına 
sahip olacaklar.  
 
COVID-19’un lojistik alanındaki güncel inovasyon, uçtan uca operasyon yönetimi, gerçek-
zamanlı konum-tabanlı nakliye raporlaması vb dönüşümlerin daha hızlı gerçekleşmesini 
sağladığı ve sektördeki dijitalleşme çalışmalarını birkaç yıl ileri taşıdığı söylenebilir.  
Kamyonla birlikte yükün uçtan uca canlı izlenebilirliği, sürücülerin performansı, veri 
analitiği, yük-kamyon eşleştirmelerinde artırılmış zeka uygulamaları, parsiyel yük 
optimizasyonu, robotik, IoT, Bulut ve API’larda gözlenen dinamik büyümenin lojistik sektörü 
için bir yeni normale işaret ettiği aşikardır. 
 
Bildiğimiz ve alışık olduğumuz lojistik yönetimi kökten değişmeye devam edecektir. 
Müşterilerine gerçek-zamanlı, konum-tabanlı, akıllı lojistik çözümler üretebilen, tüm 
intermodal çözümleri aynı platform içinde destekleyebilen dijital teknolojiler öne çıkacaktır. 
Yükün fabrika/depodan çıkışından tüm teslimat ve gümrük geçiş süreçlerine anlık olarak 
izlenmesine olanak veren TIRPORT benzeri dijital ağlar ve platformlar farkı yaratacak, her 
geçen gün hız, maliyet ve optimizasyon için daha çok tercih edilecektir.  Türkiye gibi bireysel 
kamyon sahipliği %80’lerin üzerinde olan nakliye sektörünü ise bu teknolojilerle doğru ve 
hızlı yükle buluşacak; ödeme, resmi evrakların iletilmesi ve onaylatılması vb. konularda 
belirsizliklerle boğuşmayacak, kapasite kullanımı artacak, nakliyecilerin refahı yükselecektir. 
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Lojistik ve Çevre 
 
Lojistik şirketleri hızla teknoloji şirketlerine dönüşecekler. Diğer taraftan çevresel 
hassasiyetler daha da artacak, elektrikli kamyonlar yaygınlaşacak. Avrupa Birliğinin bu 
konudaki baskıları daha da belirgin hale getireceği öngörülebilir. Karbondioksit emisyonu ve 
atık üretiminin azaltılması konusundaki standartların da sertleşmesi bekleniyor. Dünyadaki 
her üç kamyondan birisinin, yükünü boşalttıktan sonra eve boş döndüğü düşünüldüğünde, 
akıllı yük eşleştirme sistemleriyle ne kadar büyük bir CO2 emisyonunun doğaya 
salınımından kaçınılabileceği görülmektedir. 
 

 
 
IDC FutureScape for Worldwide Digital Transformation'ın tahminlerine göre; 2020'den 
2024'e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6,8 trilyon doların üzerinde yatırım yapılacak. 
Türkiye'ye ilişkin araştırmalar da dijital yatırımların hız kesmeyeceğini gösteriyor. PwC'nin 
Covid-19 CFO Pulse anketine göre, Türkiye CFO'ları genel yatırım harcamalarını ertelemeyi 
düşünseler de % 94'ü dijital dönüşüm yatırımlarına devam etmeyi planlıyor. 
 
Pandemi ile birlikte büyük bir atak yaparak %6,5’lardan bir yıl içinde %20’lere gelen e-
ticaret hacmi günlük 10 milyon işlem adedini geçmiş durumda. Kargo pazarı ise bu hacmin 
yaklaşık %50’sine tekabül ediyor.  Kargo şirketleri Türkiye’de günde 6 milyonun üzerinde 
kapıya uğruyor.  
 
MarketsandMarkets analizlerine göre, Ulaşım Yönetim Sistem (TMS) olarak adlandırılan, 
lojistik operasyon yönetimini uçtan uça yönetmeyi ifade eden dijital ERP çözümlerin pazarı 
2022’de bir önceki yıla göre %22,4 büyümeyle 12,3 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 
2023 sonunda Pazar büyüklüğünün  15 milyar doları geçmesi bekleniyor. 
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100 Milyar dolarlık Türk Lojistik Sektörü 2023’e Umutla Giriyor 
 
Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların % 3,5’u 16 ton ve yukarısı taşıma kapasitesine sahip 
kamyon ve çekicilerden oluşuyor. TÜİK 2022 Kasım verilerine Türkiye’de trafiğe kayıtlı 
916.565 adet 16 ton ve yukarısı kamyon ve çekici var. Toplam sayının 2023 Ocak itibariyle 
920 bini geçmesi bekleniyor. 2014’den bu tarafa yıllık satışlarda daralma sürecinde olan 
kamyon pazarı 2022 itibariyle yeniden yükselişe geçerek yıllık satışlarda 37 bin eşiği aşıldı.  
 
Türkiye’de ağır ticari araç satışları 2011 yılında zirve seviyeye ulaşmış, 2011’de 45.306 adete 
gelmişti. Pazar 2019 yılında en dip seviyeye indi ve 2019’da toplam satılan kamyon-çekici 
sayısı 10.747 adette kaldı. Sıfır kamyon pazarı 4 kattan fazla küçüldü. 2020’den bu tarafa ise 
toparlamaya devam ediyor. 2023’te 40 bin eşiğinin yeniden aşılması bekleniyor.  
 

Yıllara Göre Motorlu Taşıt Sayıları (Kaynak: TÜİK) 

 
2022 yılı Ocak-Kasım dönemi itibariyle trafiğe 33.695 adet 16 ton ve yukarısı kamyon ve 
çekicinin trafiğe kaydı yapıldı. Aralık ayı dahil edildiğinde 2022 yılı toplamının 37 bini 
geçmesi bekleniyor. Bir önceki yıl ile mukayese edildiğinden % 20’nin üzerinde bir 
büyümenin olduğu söylenebilir. Aynı dönemde kaydı silinen kamyon/çekici sayısı ise 2.779 
olarak gerçekleşmiştir. Trafiğe yeni kaydolan kamyonlar ile kıyaslandığından her yıl bu 
miktarın 1/10’u kadar kamyon da trafikte emekliye ayrılıyor.  
 
2022 yılı içinde Avrupa Ağır Ticari Araç Pazarı sadece %5,9 civarında büyürken aynı 
dönemde Türkiye’de pazardaki büyüme %20’yi geçti.  
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2022 yılın Ocak-Ekim döneminde ise AB genelinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 5,9 
artışla 211 bin 649 yeni ağır ticari araç satıldı. 2022 sonu hedefinin 250 binin altında 
gerçekleşmesi olması bekleniyor.  
 
Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA) verilerine göre Batı Avrupa'daki dört ana 
pazarın tümünde büyüme yaşandı. Özellikle % 33,7 artışın yaşandığı İtalya olmak üzere, 
Fransa’da % 7,6 İspanya’da % 7,3 artış yaşanırken Avrupa’nın en büyük pazarı olan 
Almanya’da yükselme % 1,2 ile daha kısıtlı kaldı.  
 

 
Türkiye’de ikinci el kamyon pazarı da son derece hareketli. Türkiye’de 2022 sonunda yıllık 
kamyon/çekici satış rakamı 37 bine ulaşmışken, ikinci elde bir yılda yapılan devir satışı 
sayısı 250 binin üzerinde gerçekleşiyor. Türkiye’de Kasım 2022’de ikinci el devir yapılan 
kamyon/çekici sayısı 23.436 olarak gerçekleşti. Aralık verilerinde bu sayının 28 bini geçmesi 
bekleniyor.  
 
Türkiye'de 2022 yılı Ocak-Kasım dönemi itibarıyla toplamda trafiğe 25 milyon 249 bin 119 
adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,5 olarak hesaplandı. Ortalama yaş 
otomobillerde 13,6, minibüslerde 15,0, otobüslerde 14,8, kamyonetlerde 12,8, 
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kamyonlarda 17,6 , motosikletlerde 13,7, özel amaçlı taşıtlarda 13,6 ve traktörlerde 
24,3'tür. 
 
Türkiye'de 2022 yılında devri yapılan 8 milyon 815 bin 613 adet motorlu kara taşıtı için 
ortalama yaş 12,6 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 13,2, 
minibüslerin 12,6, otobüslerin 11,0, kamyonetlerin 11,1, kamyonların 14,2, motosikletlerin 
6,2, özel amaçlı taşıtların 14,8 ve traktörlerin 20,0'dır. 
 
Türkiye ikinci el kamyon pazarı Avrupa’nın en hareketli pazarıdır. 2022 yılında sıfır 37 bin 
civarında kamyon-çekici, 10 bine yakın yarı römork satılmışken, ikinci elde devir yapılan 
kamyon sayısı 250 binin üzerindedir. Sıfır satışların 8 katından fazla ikinci elde hareket 
olmaktadır. 2022 yılında ikinci el kamyon pazarında yaklaşık 200 milyar TL’lik bir Pazar 
büyüklüğü oluşmuştur. Bu büyüklük sıfır kamyon pazarının 4 katından fazladır. İkinci elde 
devri yapılan kamyonların yaş ortalaması yüksektir. Örneğin Almanya’da ikinci el pazarında 
yaş ortalaması 4,7 iken Türkiye’de 14,2’dir.  
 

Türkiye’de Bir Meslek ve KOBİ Olarak Kamyon Sahipliği 
 
Türkiye’de irili ufaklı 8.000'den fazla lojistik/nakliye şirketi aktif olarak faaliyetini sürdürmektedir. 
81 il ve yüzlerce ilçede sayıları binin üzerinde olan muhtelif büyüklüklerde TIR parkları, kamyon 
pazarları ve daha organize olan nakliye siteleri vardır. 
 
Bazı üretim bölgelerinde kamyoncular, kendi aralarında kooperatifleşerek birleşmişlerdir. Ticaret 
Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de çoğunlukla önde gelen fabrikalar ve limanların çevresinde 
bulunan yaklaşık 586 motorlu taşıyıcı kooperatifinde 90 bine yakın bireysel kamyon sahibi 
kamyoncu vardır.  
 
Türkiye’de bireysel kamyon sahipliği oranı çok yüksek, yollarda ticari yük taşımacılığı yapan 
kamyonların yaklaşık %85’i şahıslara aittir. Kamyon sahipliği kavramı ABD, Avrupa, Hindistan, BAE 
ve hatta Çin’den çok farklıdır. Türkiye’de kamyon sahiplerinin %92’si aynı zamanda kamyonunun 
şoförlerinden birisidir. Özellikle Anadolu’da kamyonculuk geçim kaynağı haline gelmiştir. Aynı 
ailede 2-3 kamyon olabilmektedir. Bu kamyonları kardeşler, çocuklar, yeğenler vs birlikte 
kullanmaktadırlar.  
 
Sektör, teknolojiden ve bilimsel gelişmelerden uzak, simsarlar ve geleneksel organizasyonlarla 
yönetilmektedir. Kamyoncuların yük alabilmek için simsarlara verdikleri komisyon tutarları yük 
başına 200-500 TL arasında olabildiği gibi navlun fiyatının %5’ine kadar çıkabilmektedir.  
 
Türkiye’deki bazı uygulamaların dünyada emsali yoktur. Örneğin Türkiye’de bireysel kamyon sahibi 
lojistik firmasından yük aldığında ona elden nakit olarak 200-500 TL arasında komisyon öder. Bu 
komisyonu ödediğinde psikolojik olarak yükü garanti ettiğini düşünür. Günde 500 kamyona spot 
yük veren bir lojistik firması ortalama 250 TL kamyona verdiği yük başına komisyon alsa, ayda 2,75 
Milyon TL hava parası almış olur. Bu çok ciddi bir rakamdır ve tamamen kayıt dışıdır. Spotta günde 
1.000 kamyona yük veren bir lojistik firması sadece bu aracılıktan ayda 5,5 Milyon TL kayıtdışı gelir 
elde eder.  
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Türkiye’nin en büyük iki lojistik firmasının günlük ortalama FTL(Bir Tam Kamyon Yük) taşıma hacmi 
3-4 bin kamyon arasındadır. Pazarda %1 Pazar payına sahip değillerdir. Lojistik firmalarının kamyon 
sahipliği oranı 2020’ye kadar %5 değildi. 2020 sonrası pazarın zorlamasından ve ortaya çıkan 
fırsatlardan lojistik firmaları yeniden özmala yatırım yapmaya başladılar. Orta ve büyük lojistik 
firmalarında özmal oranı %20’lerin üzerine çıktı. 2022 itibariyle Türkiye genelinde ise % 15’e geldi. 
Türkiye’de faaliyet gösteren, günde bin taşımanın üzerinde taşıma yapan birçok lojistik firmasının 
Özmal sahipliği oranı %20 değildir. Hiç özmalı olmayan büyük lojistik firmaları vardır. En büyük iş 
yapan lojistik firmasının bile Özmal kamyon/çekici sayısı 1.500 civarındadır. Her gün 4 bin FTL’lik 
operasyonu sorunsuz yönetebilmek için özmallara ilave olarak 500-600 civarında kiralık kamyon 
kullanırlar, bunlar da yetmez, Türkiye genelindeki onlarca nakliye sitesinden her gün 1.500’e yakın 
kamyon bulur ve onlara yük verirler. Son derece ilkel şartlarla yönetilen bu süreçler için yüzlerce 
insan çalıştırırlar.  
 

Kamyon sayısının fazla, rekabetin yoğun, navlun fiyatının sadece tek yönlü karlılığa müsaade 
ettiği Türkiye Nakliye Pazarında lojistik firmaları ve kamyoncuların para kazanabilmesi ancak 
TIR-Kamyonların yüklerini boşalttıktan sonra hızlı ve uygun yüke hızla ulaşabilmelerine ve dönüş 
yükü yaratabilmelerine bağlıdır.  

 
Türkiye’de her ay en az 200’ün üzerinde TIR/Kamyonun FTL yük trafiğini yöneten Nakliye firması 
sayısı ise 1.500’ün üzerindedir. İlk on firmanın aylık taşıma hacmi ise 40 bin taşımanın üzerindedir. 
Nakliye firmalarının özmal oranı, son 2 yıl içinde önemli artışlar olsa da %15 civarındadır. Ayda 30 
bin yükleme gerçekleştiren bir lojistik firması portföyünde en az 8-10 bin civarında aktif kamyon 
bulundurmaya çalışmaktadır. 
 
Büyük lojistik firmalarının portföylerindeki kamyoncuların % 80’i diğer lojistik firmaları ile aynıdır. 
Çünkü kamyoncunun hiçbir zaman dönüş yükü garantisi olmadığından kimden yük alırsa ona 
hizmet verir. 
 
2022 sonu itibariyle Türkiye’de yaklaşık 37 Bin yeni kamyon/çekici satıldı. Bunların ¼’ünü lojistik 
firmaları filolarını takviye için satın alırken, kamyon ikinci el pazarında faaliyet gösteren belirli 
aktörler en az %30’unu satın aldı. Söz konusu kamyonların yaklaşık % 35’i ise bireyler tarafından 
satın alındı. Bir kamyonun 2022 yılı sonu itibariyle sıfır maliyeti 2,5-4 milyon TL arası değişiyor. 
Bireyler daha çok ikinci el Pazar üzerinden kamyon sahibi olmayı tercih ediyor.  
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Tırport Insights verilerine göre; 2022 yılında Türkiye’de bir kamyon yükle 424 km gitti, yıl sonu 
itibariyle ortalama navlun ücreti yaklaşık 12 bin TL civarında oldu. Bir kamyonun para 
kazanabilmesi için ayda en az 10 bin km’yi yükle gitmesi gerekiyor. Ticari taşıma yapan 550 bin 
kamyonun 470 bini doğrudan şahıslara ait. Hepsinin birer şahıs ya da limited şirketi var. Tırport’a 
taşıma yapan kamyon sahiplerinin 2022 yılı sonu itibariyle %96’sı e-fatura/e-arşiv üyesi. Bir 
kamyon para kazanabilmek için ayda en az gidiş-dönüşlü 7 sefer yapması gerekiyor. Türkiye’nin en 
büyük meslek KOBİ grubu olan bireysel kamyon sahipleri ayda 60 bin TL ile 150 bin TL arası fatura 
kesiyorlar.  Göz ardı edilemeyecek bir hacim bu.  
 
Nakliye firmaları gerek yükleri için uygun kamyon bulmak, gerekse müşterileri ile ilişkileri 
yönetmek ve süreçte yaşanan problemlere anlık, hızlı çözüm üretebilmek için operasyon 
birimlerinde onlarca personel istihdam etmek zorunda kalmaktadırlar. Yük veren firmalar yüklerini 
anlık olarak takip edemedikleri ve taşımalarını günlük/haftalık/aylık olarak raporlayamadıkları için 
planlamalarında hata ve eksiklikler meydana gelmektedir.  
 
Türkiye’nin en büyük lojistik firması günlük ortalama 3.500 kamyona yakın FTL taşıma 
yapabilmektedir. Bu hacim ile pazarda ancak %0,7 pazar payı alabiliyor. %0,7 Pazar payına sahip 
firma, lojistik operasyonlarını hala eski usul yöntemlerle gerçekleştirerek, yüklerine manuel 
yöntemlerle sürücü arıyor ve her gün gerçekleşen taşıma işlemleri için bünyesinde yüzlerce 
personel barındırıyor. Manual yöntemlerle bulunan kamyoncu yükü teslim alıyor fakat yük 
sahipleri yükünü anlık olarak izleyemediği ve takip edemediği için güvensiz bir durum ortaya çıkıyor 
ve planlamalarda hatalar gerçekleşebiliyor. Yaşanan gecikmeler, hatalı sevkiyatlar, sorunlar ve 
hırsızlıklar, lojistik firmalarında artık paranoya durumuna dönüşmüş durumdadır. Sadece bu 
verimsizlik ve zararlardan yılda en az 80 Milyar TL’nin üzerinde ekonomik kayıp söz konusu. Navlun 
ödemelerinde ise kamyoncunun navlun ücretini alamadığı durumlar ve taşımanın kusurlu yapıldığı 
durumlar ortaya çıkabiliyor. 
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Dünyada iş yapma ve yönetme tarzları, Pandemi nedeniyle, kalıcı olarak değiştirmeye devam 
ediyor. Eğitim, lojistik, sağlık gibi birçok sektör uçtan uca dijitalleşmesini hızla sürdürüyor. Artık, 
günlük hayatta ihtiyaç duyduğumuz birçok hizmet, akıllı algoritmalarla desteklenen yeni nesil dijital 
platformlar sayesinde, konum tabanlı ve gerçek zamanlı olarak yönetilmeye başladı. Bu değişim ve 
dönüşümün dünyadaki öncülerinden Tırport, lojistiğin cepten yönetilerek, yükün de cepten 
bulunmasını sağlayan uçtan uca dijitalleşmeye imkan sağlıyor.  
 
Pandemi ile birlikte ülkeler arası e-ticaretin hacmi de hızla artmaya başlamıştır. Taşınan ürünlerin 
izlenebilirliği, lojistik operasyonun cep telefonlarındaki uygulamalardan anbean takip edilebilirliği, 
gerçek-zamanlı, konum-tabanlı teslimat raporlaması vb. konular ön plana çıkmıştır.  
 

 
 
Bildiğimiz ve alışık olduğumuz lojistik yönetimi kökten değişmeye devam edecektir. Müşterilerine 
gerçek-zamanlı, konum-tabanlı, akıllı lojistik çözümler üretebilen, tüm intermodal çözümleri aynı 
platform içinde destekleyebilen dijital teknolojiler öne çıkacaktır. Yükün fabrika/depodan 
çıkışından tüm teslimat ve gümrük geçiş süreçlerine anlık olarak izlenmesine olanak veren TIRPORT 
benzeri dijital ağlar ve platformlar farkı yaratacak, her geçen gün hız, maliyet ve optimizasyon için 
daha çok tercih edilecektir.  Türkiye gibi bireysel kamyon sahipliği %80’lerin üzerinde olan nakliye 
sektörünü ise bu teknolojilerle doğru ve hızlı yükle buluşacak; ödeme, resmi evrakların iletilmesi ve 
onaylatılması vb. konularda belirsizliklerle boğuşmayacak, kapasite kullanımı artacak, nakliyecilerin 
refahı yükselecektir. 
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Türk Karayolu Nakliye Pazarı  
 
Pandemi sonrası Türk Lojistik Sektörü hem taşımacılıkta hem de depolamada büyümeye 
devam ediyor. Pazarın kümülatif büyüklüğü 100 milyar doların üzerinde. 2022 Eylül ayı 
itibariyle günlük ort. 480 bin kamyona kadar çıkan FTL hacmi son çeyrekte gerçekleşen 
üretim düşüklüğü, birçok global markanın 2022 satış hedeflerine Ekim gibi ulaşması, 
enflasyonist beklentilerle bazı üreticilerin stok-amaçlı üretimi tercih etmeleri vs. 
gerekçelerle 400 binlere kadar geriledi. Ocak 2023 itibariyle yeniden artması, 23Q1'de 
günlük 475 bin kamyonu geçmesi bekleniyor. 
 

 
 
Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre; Ocak-Aralık 2022’de ağır ticari araç 
pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %20’nin üzerinde büyüyerek kamyon-çekici 
satışları yeniden 37 bini geçti. Büyümenin 2023’de devam etmesi ve yeni bir rekora 
koşarak 40 bini aşması bekleniyor. Birçok kamyon markası 2023 satış opsiyonlarını 
kapatmış durumda. Aynı dönemde treyler pazarı da 2022’de %20’nin üzerinde büyüdü. 
 
Türkiye’de 550 bin kamyon ticari yük taşıması yapıyor, %85’i şahısların sahip olduğu 
kamyonlar 
 
Her gün yaklaşık 450 bin kamyon FTL(Tam Kamyon Yük) taşımanın yapıldığı Türkiye’de 
yollardaki kamyon sayısı 920 bin civarında.  Bu kamyonların yaklaşık 550 bini çeşitli 
seviyelerde yük taşıması yapıyor. Türk pazarını dünyadaki diğer ülkelerden ve pazarlardan 
ayıran temel fark ise Türk Kamyon Pazarında ticari taşıma yapan 550 bin kamyonun yaklaşık 
470 bini şahıslara ait. Şahıslara ait kamyonların %39’u Anadolu’nun çeşitli ile ve ilçelerine 
yayılmış, sayıları 600’e yakın Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiflerinde çalışıyor.  
Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri içinde 500’ün üzerinde kamyona ev sahipliği yapan da var, 
10-15 civarı kamyonu olan da. Çoğunlukla Anadolu’da düzenli yük sahibi fabrikaların 



  

16 OCAK, 2023 24 

 

civarındadırlar. Kontrat lojistiği yapan lojistik firmaları ihaleleri aldıklarında öncelikle o 
bölgedeki kooperatiflerden kamyon tedarik ederler. Çünkü Türkiye’de kontrat lojistiği 
yapan firmaların büyük kısmının Özmal olarak nitelendirilen kamyon sahipliği yüzdesi 
%10’un altındadır. Taşımalarının çoğunu spot pazardan tedarik ettikleri bireysel 
kamyonlarla yaparlar. Özellikle 2022 yılı içinde lojistik firmalarının Özmal yatırımları oldukça 
arttı, Özmal sahip olma oranı büyük firmalarda %20’ler seviyesine geldi.  
 
Motorlu taşıyıcı kooperatiflerinde de en büyük sorun dönüş yüküdür. Türkiye’de yolda 
giden kamyonların yaklaşık %32’si yük almadan boş dönmek zorunda kalmaktadır. Tırport 
geliştirdiği akıllı eşleştirme teknolojileri ve pazar gücüyle lojistik firmalarına istenilen yer ve 
zamanda güvenilir kamyon tedarik ettiği gibi diğer taraftan kamyon sahiplerine de dönüş 
yükü yaratma gücü veriyor.   
 

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri (586 Adet) 

 
 
Türkiye’de günlük gerçekleşen ortalama 450 Bin FTL taşımanın 150 bini kontratlı taşımadır. 
Günlük 60 bin civarında da çoğu ambarlar ve nakliye siteleri üzerinden organize edilen 
Parsiyel/LTL (Parçalı/Bir kamyondan az) taşıma vardır. Türkiye’de hafta içi her gün günde 2 
milyar TL’nin üzerinde navlun ödemesi yapılıyor. Esas büyük yük pazar ise spot taraftadır. 
Sadece siparişle üretim yapabilen, planlı ve programlı yük sağlayamadığı için kontrat lojistiği 
yapamayan onbinlerce Orta ve Büyük işletme (KOBİ)  ise nakliye ihtiyaçlarını spot 
pazarlardan, nakliye sitelerinden, Türk-tipi navlun simsarları (broker’lar) ve tanıdıklar 
üzerinden yapıyorlar. Kamyoncuların aktif olarak kullandığı yüzlerce Facebook sayfası, 
yüzlerce yük bulma amaçlı WhatsApp grubu var. Gerçek büyük yük pazarı “spot”tadır. 
Kontrat lojistiğinde günde 800 Milyon TL hacim varken, spot tarafta çoğu kayıt dışı günlük 
1,2 milyar TL’nin üzerinde navlun ödemesi yapılmaktadır.  
 
1,2 Milyon SRC Belgeli kamyon şoförü ekmeğini doğrudan kamyonundan kazanıyor. 8 Bine 
yakın irili ufaklı lojistik firmasının bulunduğu Türkiye’de en büyük 20 lojistik firmasının 
pazardaki toplam payı %10 değildir. En büyük lojistik aktörler %1 Pazar payına sahip 
değildir. Türkiye’nin en büyük 3 lojistik firması, yurt-içi ve dışı ortalama günlük 3 bin FTL’lik 
bir kapasiteye hükmedebilmektedir. Son derece dağıtık bir pazardan bahsediyoruz.   
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Spot pazarın son derece hareketli olduğu Türkiye’de günlük gerçekleşen 450 bin taşımanın 
300 bini spot pazarda gerçekliyoruz. Bunların da büyük kısmı sayıları 300’ün üzerinde, 
Anadolu’da 81 ile ve onlarca ilçede faaliyet gösteren nakliye siteleri ve kamyon 
garajlarındaki pazaryerlerinden gerçekleşiyor.  
 

Nakliyeciler Sitesinden Görünüm 

 
Türkiye’de irili ufaklı 8 binin üzerinde lojistik firması var. Pazar ise son derece dağıtık. En 
büyük aktör %1 pay sahibi değil. Türkiye’de en büyük iş yapan 12 lojistik firması toplamda 
sadece % 6 Pazar payına sahip. 
 
Yapıları gereği kontrat lojistiği yapmak zorunda olan lojistik firmaları günlük gerçekleşen 
FTL taşıma hacminin ancak 1/3’üne aday olabiliyor. Gerçekleşen taşımaların % 70'e yakını 
doğrudan spot pazarda, bireysel kamyon sahipleri ile yük sahipleri arasında gerçekleşiyor. 
Bu ticarete; Anadolu tipi yük brokerleri (simsarlar), sayıları 300’ün üzerinde olan nakliye 
sitelerindeki acenteler, yine sayıları 550’nin üzerindeki motorlu taşıyıcı kooperatifleri 
aracılık yapıyor. 
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Kamyonlar dönüş yükü bulabilmek için binlerce Facebook, Whatsapp grubundan yük 
arıyor. Türkiye’de günde 300 bin kamyona yakın taşıma tamamen spot pazarda 
gerçekleşiyor. Kontrat garantisi olmadığından lojistik firmaları bu pastadan pay alamıyor. 
Bu taşımaların büyük çoğunluğu, belirli bölgeler içinde, kapalı döngülerle gerçekleşen 
taşımalar: Gebze-Derince, Aliağa-İzmir, Sakarya-Derince, İnegöl-Bursa, Gemlik-Bursa, 
Hadımköy-Ambarlı, Merzifon-Samsun, Tarsus-Mersin, Adana-Mersin, Manisa-İzmir gibi 
kısa hatlar. Spottan çıkan yükün yarısı 350’yi bulan Organize Sanayi Bölgelerinden, 
limanlardan ve ambarlardan çıkıyor. 
 
TIRPORT Insights verilerine göre; Pandemi öncesi 2019 son çeyrek içinde bir kamyon 
yüklü olarak ortalama 346 km. yol gidiyordu. Gerçekleşen ortalama navlun ücreti ise 2.300 
TL civarındaydı. 2023’e geldiğimizde bir kamyonun yükle gittiği mesafe %23 arttı, 424 
km'ye çıktı. Aynı dönemde mazot fiyatının 3,5 kattan fazla artması kamyonların boş 
gitmeyi tercih etmemesi sonucunu doğurdu. Çünkü bir kamyon/çekici boş da gitse 100 
km’de 25-32 lt arasında yakıt yakıyor, bu ona asgari 550 TL’ye mal oluyor. 
 
2021 başında 2.350 TL, 2022 başında 5800 TL civarında olan ortalama navlun fiyatı 
2023’e girerken 12 bin TL civarında seyrediyor. 
 
TIRPORT Insights verilerine Göre; Türkiye’de kamyonların taşıdıkları yükler analiz 
edildiğinde, yer yer %40’lara kadar gelen boş gitmenin ne kadar çarpıcı bir şekilde öne 
çıktığı, 2012’den bu tarafa özellikle perakendeciliğin gelişimine paralel olarak FMCG’nin öne 
çıktığı söylenebilir: 

Yük Cinslerine Göre Taşınan Yük Miktarının Dağılımı (%) 

(Kaynak: Tırport Insights) 

 
01: Tarım ve hayvan ürünleri, avcılık ve orman ürünleri; balık ve balık ürünleri  

02: Taşkömürü ve linyit; bataklık kömürü, ham petrol ve doğal gaz; uranyum ve toryum  

03: Metal cevherleri, diğer maden ve madencilik ürünleri 04: Gıda ürünleri; içecekler ve tütün  

05: Tekstil, tekstil ürünleri; deri ve deri ürünleri  
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06: Ağaç ve ağaç ürünleri ve mantar (mobilya hariç) ; saman, kamış ve örgü maddelerinden yapılmış eşyalar; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt 
ürünleri; yazılı metin, kaydedilmiş medya  

07: Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt  

08: Kimyasallar, kimyasal ürünler, suni elyaflar; kauçuk ve plastik ürünler  

09: Diğer metalik olmayan mineral ürünler  

10: Temel metaller; fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç  

11: Makineler ve ekipmanlar vs.; ofis makineleri ve bilgisayarlar, elektronik makineler ve cihazlar; radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları 
ve cihazları; tıbbi, duyarlı ve optik aletler; saatler  

12: Taşımacılık Ekipmanları 13: Mobilya; vs. diğer imalat malları  

14: İkincil ham materyaller; belediye atıkları vs. diğer atıklar  

15: Mektup ve koliler  

16: Malların taşımasında kullanılan ekipman ve materyaller  

17: Ev ve ofis taşıması; yolculardan ayrı taşınan bagaj, tamir için taşınan motorlu taşıtlar; diğer ticari olmayan taşımalar vs.  

18: Gruplandırılmış mallar: bir arada taşınan karışık kategorideki mallar  

19: Tanımlanamayan mallar: Herhangi bir sebepten dolayı tanımlanamayan ve bundan dolayı  

20: Diğer mallar  

 
 

Ticari Taşıma Yapan Kamyon ve Çekicilerin Durumu 
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2022 Yılı Verileriyle Türkiye Taşımacılık Sektörü 
 
Türkiye’de günlük 4 Bin FTL taşımanın üzerinde taşıma kapasitesine ulaşmış hiçbir lojistik 
firması yok. Konvansiyonel organizasyon yapılarıyla bu rakamların geçilmesi teknik olarak 
mümkün görünmüyor. Benzer şekilde Türkiye’de 1 milyar dolar ciro seviyesini geçebilmiş 
lojistik firması da bulunmuyor. Cirosal olarak bakıldığında, büyüklük olarak hiçbir lojistik 
firması Avrupa’da ilk 20 lojistik firması arasında yer alamıyor.  
 
Avrupa ile kıyaslama yapacak olursak Türkiye’deki kamyon filosunun oldukça yaşlı kaldığını, 
önümüzdeki yıllarda kamyonlardaki artan yaşın Avrupa’ya girişte başlı başına sorun 
olabileceğini öngörebiliriz. Türkiye toplam ihracatının %55’ini Avrupa Birliği ve Birleşik 
Krallık ülkelerine yapıyor. Türkiye ile Avrupa arasında her gün ortalama 5 bin kamyon/TIR’lık 
bir hareket var. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; 2022 yılında, Ocak-Aralık döneminde 
toplamda 843.051 kamyon/TIR batı sınır kapılarından geçerek Avrupa’ya çıkış yaparken 
871.920 kamyon/TIR Türkiye’ye giriş yapmıştır. Günlük ortalama 5 bin araçlık bir hacimden 
bahsedebiliriz. Gerçekleşen trafiğin Yaklaşık % 8,2’si, Avrupa’dan Türkiye üzerinden 
Gürcistan, Irak, İran, Suriye’ye giden ve gelen transit yük taşıma trafiğidir. Bu trafik son 2,5 
yıl içinde 3 kat artmıştır. Bir önceki yıl verileri ile kıyaslandığında Avrupa-Türkiye arasındaki 
yük taşıma trafiği %15 civarında artmıştır.  
 
Ticaret Bakanlığı cari dönem verilerine göre, 2022 yılı içinde gerçekleşen Avrupa-Türkiye 
arasındaki kamyon/TIR trafiği, Türkiye’nin tüm sınır kapıları içindeki taşıma trafiğinin 
%31,2’si seviyesinde gerçekleşmiştir.  
 

 
 
Eurostat verilerinden en çok ihracat yaptığımız Almanya, İngiltere gibi ülkelerin verilerine 
göz attığımızda, kamyon filolarının nerdeyse %70’inin 0-5 yaş aralığında olduğu görünüyor. 
Türkiye’de ise kamyonların yaş ortalaması Avrupa standartlarında oldukça yüksek, 17 yaş 
ortalamamız var. İkinci elde devir yapılan kamyonlarda ise yaş ortalaması 14,2.  
 
Türkiye’de en yoğun yük taşıması hafta içi oluyor 
 
Türkiye’de taşımanın %90’ı karayollarıyla yapılıyor. Avrupa’nın en yüksek oranına sahip. 
Ağustos gibi hafta içi günlük 480 bin kamyona kadar çıkan yük taşıma hacmi yıl sonuna 
doğru 400 binlerin biraz altına da indi. Yıl ortalaması 430-450 Bin FTL civarında gerçekleşti. 
Hafta içi taşımanın en yoğun olduğu günler, Pazartesi ve Salı günleri. Çarşamba ve 
Perşembe günü de yoğunluk devam ediyor. Cuma günü azalmaya başlıyor. Cumartesi-Pazar 
günleri ise kısa mesafeler, Parsiyel ve LTL yüklemeleri hariç FTL yüklemeler günlük 50 
binlerin altına inebiliyor. Özellikle her birisinin şube sayıları binlerle ifade edilen dev 



  

16 OCAK, 2023 29 

 

perakende zincirleri toplamda 30 binin üzerinde noktada Anadolu’ya, ilçe kasaba seviyesine 
kadar dağılmış durumdalar. Yine her birisinin onlarca bölge deposu var. Onbinlerce tedarikçi 
onlara mal taşıyor. Gıda ve hızlı tüketim Türkiye yük taşıma trafiğinde önemli yer tutuyor.  

 
Türkiye’nin 7 günlük yük taşıma trafiği görünümü 

(Kaynak: Tırport Insights) 

 
 
Türkiye’de iller arasında gerçekleşen en yoğun karayolu yük taşıma trafiği Kocaeli-İstanbul 
arasında gerçekleşiyor. Bunu Gebze-Sakarya, Kocaeli-Düzce, İstanbul-Ankara, Bursa-Kocaeli, 
Ankara-Adana, Bursa-İstanbul, Manisa-İzmir, Mersin-Adana, Antalya-Mersin, Antalya-
İstanbul, Tekirdağ-Çerkezköy, Çerkezköy-Marmara Ereğlisi, Çorlu-Tekirdağ, Çanakkale-
Balıkesir, Konya-Ankara, Konya-Adana, İstanbul-İzmir, Samsun-Trabzon, Çorum-Samsun, 
Adana-Gaziantep, Bilecik-Eskişehir, Balıkesir-İzmir, aksları takip ediyor. Türkiye’deki en 
yoğun kamyon trafiği ise Gebze-Kocaeli arasında gerçekleşmektedir. Bu hattı, Gebze-
İstanbul, Adana-Mersin, Tarsus-Adana, Ankara-Polatlı, Nilüfer-Gemlik, Bursa-Balıkesir, 
Çorlu-İstanbul, Çumra-Konya hatları takip etmektedir. 
 
2020 yılı içinde Pandemi Türk lojistik sektörünü oldukça hareketlendirdi. Avrupa’nın hemen 
yanında önemli bir üretim üssü konumunda olan Türkiye, gıda ve hijyen başta olmak üzere 
artan iç ve dış taleple birlikte yeniden lojistik performansını yükseltmeye başladı. Toplam 
perakende pazarı içinde e-ticaretin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son 2 yıl içinde 
büyük atak yaparak 3 kattan fazla büyümesi ve %20’lere ulaşması lojistik sektörünü hem FTL 
hem de kargo trafiği anlamında oldukça hareketlendirdi. Binlerce şubesi olan perakende 
zincirleri sanal mağazalara ve evlere servise odaklandı. Evler ofis-eve dönüştükçe tüketim 
de tetiklendi. 
 
Yüksek hacimli kitlesel üretim yapıp, ürünleri en kısa yoldan, en ucuz lojistik maliyetlerle 
Avrupa’ya ulaştırmanın yollarından birisi Türkiye’den geçiyor. Çin’den bir konteynırın 
Avrupa’ya ulaşması en erken 4 hafta iken, Türkiye’den İngiltere’ye karayoluyla 1 haftada 
ürünleri ulaştırabilmek mümkün. Burada Türk lojistik sektörünün karlılığını artırması da 
önem kazanıyor. Türkiye’de kamyon maliyetleri, yüksek vergi yükü nedeniyle oldukça 
yüksek, yaklaşık 1 milyon TL’ye alınan bir kamyonun yatırım geri dönüş süresi 10 yılı 
geçebiliyor. Bunun mutlaka 5-6 yıl seviyesine inebilmesi gerekiyor. Yollardaki 850 bin 
kamyon ise yaşlanıyor. Türkiye’de kamyonların yaş ortalaması 16 civarında. AB başta olmak 
üzere çevresel hassasiyetler ve baskılar artıyor. Türkiye’deki filoların yenilenmesi 
hızlanacak. Dönüşümü cazip hale getirebilmek için devletin vergi vb. düzenlemeleri ve bazı 
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teşvikleri düşünmesi gerekecek.  Nakliyede karlılığın sürdürülebilir olmaması, son 10 yıldır 
lojistik firmalarını hızla özmaldan kaçırdı. Yollardaki kamyonların %85’i şahıslara ait. Orada 
da dönüş yükü sıkıntısı ortaya çıkıyor. Kamyoncu esnafı gerçekten ayakta durma savaşı 
veriyor. Önümüzdeki yıllarda, yabancı yatırımcılarla sermayelerini güçlendirecek bazı lojistik 
firmaları, güçlendirecekleri teknolojik operasyon yönetim altyapılarıyla yeniden özmal 
filolara yatırıma hız verebilirler.  
 

Türkiye Yük Çıkış Noktaları Yoğunluk Haritası (2022) 

 
Türkiye’de trafiğe kayıtlı kamyon ve TIR ve Yarı Romork’ların %67’si, başta İstanbul olmak 
üzere, Marmara Bölgesindeki şehirlerden kayıtlıdır. Gerçekleşen taşımalar içinde yüklerin 
%65’inin ilk yükleme noktası Marmara bölgesidir. Marmara Bölgesi, hedef varış noktası 
(destinasyon) olarak da %61 ile ilk sırada yer almaktadır. Marmara bölgesini İzmir-Manisa-
Denizli hattı,  ve Adana-Mersin-Antakya bölgeleri takip etmektedir. Onun içindir ki 
Türkiye’de km başı en düşük navlun ücreti, dönüş yükünün nispeten daha rahat 
bulunabildiği olan İstanbul-Adana, İstanbul-İzmir, Bursa-Kocaeli, Bursa-İzmir, Çorlu-Ambarlı, 
Ambarlı-Kocaeli, Manisa-İzmir’dedir.  En yüksek navlun ücretleri ise varış noktası Trabzon ve 
Doğu Karadeniz, Erzurum-Erzincan, Diyarbakır, Gaziantep hariç Doğu ve Güneydoğu illeridir. 
İki grup arasında navlun fiyatları km. başına 2,5 kata varan oranda fark gösterebilmektedir. 
Günlük en yüksek fiyat dalgalanmalarının görüldüğü hatlar ise çoğunlukla hareketli 
hatlardır. Bursa-Gebze, Bursa-Sakarya, Tekirdağ-Çorlu, Çerkezköy-Ambarlı bölgelerinde 
kamyon-yük arz-talebine bağlı olarak günlük navlun fiyatı %40 seviyesinde +/- 
değişebilmektedir.  
 
TIRPORT Insights’ın 2022 yılsonu verilerine göre Türkiye’de bir kamyon sırtında yükle 
ortalama 424 km. yol yapıyor. Ortalama gerçekleşen navlun ücreti ise 12 Bin TL civarında. 
Yollardaki kamyonlar en az 2.5 gün uygun yük bulabilmek için nakliye sitelerinde, fabrika ve 
liman girişlerinde bekliyor, %32’si ise beklemesine rağmen çıkış noktasına bir şekilde boş 
dönmek zorunda kalıyor. Yurt içinde serbest çalışan bir kamyonun ayda ortalama 6,5 sefer 
yaptığı Türkiye’de, para kazanabilmek için bu sefer sayısını 10’un üzerine çıkarması, sırtında 
yükle ayda en az 10 Bin km yol yapması gerekiyor.  
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İzmir, Adana ve Kocaeli’nde Yük Çıkışlarının Yüzdelik Dağılımları 

(Kaynak: Tırport Insights) 

AB plakalı kamyonlarda, AB içi boş dönme oranı %25 seviyesinde. Türkiye’den Avrupa’ya 
giden TIR’ların ise neredeyse % 80’i boş dönmek zorunda kalıyor. TIRPORT sahip olduğu 
arttırılmış zeka destekli dijital çözümlerle üyesi olan lojistik firmalara ve kamyonculara ihtiyaç 
duydukları anda ve yerde akıllı dönüş yükü yaratmada önemli değerler yaratmayı hedefliyor. 
2023 ikinci yarsında Avrupa’da işbirliği içinde olunacak dijital yük brokerları ve lojistik 
firmalarla akıllı yük-kamyon eşleştirmelerinin yapılacağı, rezervasyonla yük organize edileceği 
altyapılar devreye alınacak, Avrupa’ya giden TIR’ların Türkiye’ye dolu dönmelerinde önemli 
katkılar sağlanacaktır.  
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TIRPORT Insights Navlun Endeksi (2022) 
 

Türkiye’nin en büyük dijital platformu haline gelen Tırport, 11 ülkede faaliyet gösteriyor, 
Türkiye’de günde 4 binin üzerinde taşımanın yönetilmesinde izleme, görüntüleme, gerçek-
zamanlı, konum-tabanlı yükleme boşaltma raporlaması hizmetleri veriyor. 
 
Ocak 2021 itibariyle devreye aldığı Tırport Insights ile Türk lojistik sektörünün en büyük veri 
kaynağı haline de geldi. Çok sayıda üniversiteye lisans, yüksek lisans ve doktora tez 
çalışmalarında anonimleştirilmiş veri ve proje desteği sağlıyor. Birçok önde gelen lojistik 
firması ile de işbirliği içinde olan Tırport 2023 ikinci yarısından itibaren bölgelere göre 
ayrıştırılmış güncel navlun fiyatı yayınlamaya da başlayacak. Yapay-zeka destekli olan 
projeksiyonlarda da bulunacak. Bu şekilde spot pazarda doğru fiyatın bölgelere ve 
istikametlere göre anlık olarak doğru belirlenmesinde önemli katkılar sağlayacağı 
düşünülüyor.  
 
Türkiye’de bir kamyon 2020 başlarında yükle ortalama 326 km yol gidiyordu. Navlun fiyat 
ortalaması da 2.650 TL civarındaydı. 2021’e gelindiğinde ortalama navlun fiyatı 3.800 TL’ye 
geldi. Navlun fiyatı 2022’ye ortalama 5.840 TL ile başladı. 2022 Aralık ayında ise 12 bin 
TL’leri gördü. Türkiye’de yük bulunması kolay bölgelere gidiş fiyatlamaları dönüş 
fiyatlamalarına göre %60’la varan oranda daha uygun olabiliyor. Örneğin İstanbul-Trabzon 
navlun fiyatı, Trabzon-İstanbul’a göre % 50’ye varan oranda daha pahalıdır. Bu fark İzmir-
Erzurum gibi hatlarda neredeyse iki katından fazla olabilmektedir.  
 

 



  

16 OCAK, 2023 33 

 

 
 
Türkiye’de 2022 yılında Navlun fiyatı 2 kat arttı. Her ne kadar petrol fiyatlarında düşmeyle 
28 TL’ye kadar çıkan dizel litre fiyatı 22 TL’lere gerilemiş olsa, aynı dönemde dolar kuru 
sadece 1,5 TL artmış olsa da Navlun fiyatındaki yükselme devam etti. Ocak 2023 ilk haftası 
itibariyle artış devam ediyor. Navlun fiyatları 2023’e bir önceki yıl kapanış fiyatlarından %10-
15 artışla başladı. Ortalama navlun fiyatı 1.000 TL yükseldi.  
 

 
 
Türkiye’de navlun fiyatı içinde akaryakıtın ağırlığı devam ediyor. Avrupa’da navlun maliyeti 
içinde akaryakıttan kaynaklanan maliyet ortalama %25-28 bandındayken Türkiye’de kolay 
kolay %40’ın altına inmiyor, geçmişte %60’lara kadar çıktığı da görüldü. Artan masraflar ve 
yaşam koşulları nedeniyle sürücü maliyetleri artıyor. Türkiye’de 10 yıl tecrübeli profesyonel 
bir kamyon şoförü aylık 18-25 Bin TL arasında para kazanıyor. 3-5 yıl tecrübeli bir kamyon 
şoförü yurt içi taşımalarda 12-18 Bin TL arasında kazanıyor.  
 
Türkiye’de yurt içi yük taşımacılığı yapan, şahısların sahip olduğu kamyonlarda ise başka 
maliyetler söz konusu. Öncelikle her birisi bir şekilde kamyon için kredi ödüyorlar. Kredi 
taksitleri 10-15 Bin TL’den başlıyor, 50 bin TL’lere kadar gidiyor. Yıllık lastik, sigorta vb 
maliyetlerin aylık yansıtması da 15 bin TL’nin altına düşmüyor. Bu durumda kamyonun en az 
70-80 Bin TL fatura kesebilecek iş yapması gerekiyor. Bu tutarın en az 35 bin TL’si akaryakıta 
gidecek. Kredi taksitini ödeyecek, kamyonun ihtiyaçlarını karşılayacak, kendisine de 15-20 
bin TL civarına para kalacak. Bu hiç de kolay yönetilebilir durum değil. 2022’de olduğu gibi 
2023 de kamyoncu için kolay bir yıl olmayacak.  
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TIRPORT Sektöre Dijitalleşme Süreçlerinde Liderlik Yaparken Büyümeye ve Değer 
Yaratmaya Devam Ediyor 
 
2022 sonunda 110 Binin üzerinde bireysel kamyoncuya ulaşan TIRPORT ailesi gün geçtikçe büyüyor. 
Geçtiğimiz yıl içinde 5 binin üzerinde KOBİ’ye dokunduk. 2023’te 10 binin üzerinde yeni KOBİ’yi 
Tırport’la tanıştıracağız. Yüklerini güvenle Tırport’un güvenilir kamyoncularına emanet edecekler. 
Uctan uca izleyecekler, tüm yükleme, boşaltma ve gümrük süreçlerinde anında her şeyden haberdar 
olacaklar. Tırport’un güvenli ödeme sistemi ile ödemelerini güvenle yapacaklar. Memnun kaldıkları 
kamyoncularla Tırport üzerinden kendi sanal filolarını oluşturup kamyon ararken onlara öncelik 
verebilecekler. Navlun fiyatlaması konusunda arkalarında Tırport’un iş zekası ve güvencesi olacak.  

 
. 

TIRPORT lojistik sektörüne yepyeni bir teknoloji tabanlı “güven” kavramı kazandırıyor:  
TIRPORT, “TIRPORT’lu (Operated By Tırport)” konseptiyle spot pazardaki bireysel kamyonculara 
sahip çıkıyor. Sahip olduğu arttırılmış zekâ destekli teknolojilerle onların uygun yüklere hızla 
ulaşmalarına imkân sağlıyor. Kamyoncu performanslarını anbean izliyor, kamyoncuya ve kamyona 
ait tüm resmî belgeleri dijitalleştirerek kayıt altına alıyor, ilgili kurumlarla dijital doğruluk teyidi 
yapıyor. Nitelikli şoförler, TIRPORT’la farklılaşıyor. 
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TIRPORT İki temel iş modeliyle hizmet veriyor: 
 
Lojistik firmaları ve yük sahiplerine lojistik operasyonlarını uçtan uca tüm dijital platformlardan 
yönetebilecekleri bir Nakliye Yönetim Sistemi (TMS; Transport Management System) olarak 
çalışıyor.  
 
Bu süreçte tüm taşımaları anlık olarak izliyor, teslimat raporlarını gerçek-zamanlı, konum-tabanlı 
sağlayabiliyor. Dünyada 20’si unicorn olmuş önde gelen rakipleri arasında tüm lojistik 
operasyonları yapay-zeka destekli, cepteki bir Süper Aplikasyondan yönetebilen üç teknolojiden 
birisi konumunda.  Dünyadaki en ileri teknolojilerle kamyonlara hiçbir cihaz takılmasına gerek 
kalmadan sadece cep telefonu teknolojileriyle bunu yapabiliyoruz. Kamyoncu teslimat 
performanslarını izleyebiliyor, sürüş performanslarını takip edebiliyor, entegre ödeme sistemleriyle 
farkı yaratıyoruz.  
 

 
 
Diğer tarafta ise tıpkı Uber mantığında dijital pazaryerimizde Yük sahipleri ile Kamyoncuları 
platformumuzda bir araya getiriyoruz. Tamamen akıllı sıralama ve önceliklendirmelerle; doğru 
yerde, doğru zamanda, birbirinin ihtiyaçlarına tam olarak uyan tarafları eşleştiriyoruz. Elektronik 
para altyapılı TIRPORT Kart ve ödeme sistemlerimizle, Güvenli Ödeme Sistemi çözümlerimizle de 
süreci destekliyoruz. 
 
Türkiye’de taşımaların 2/3’ü kontratlı taşıma değil. Spot markette yük sahipleri ile kamyoncular 
arasında gerçekleşiyor. Tırport sahip olduğu teknolojilerle spot markette güvenin ve hızın bir 
numaralı adresi olma yolunda gidiyor. Kamyoncu yükünü teslim ettikten ve dijital olarak 
onaylandıktan sonra sadece 24 saatte parasını alabiliyor. Yine yük sahipleri, Tırport sayesinde 
performansı yüksek ve güvenilir kamyonlara yüklerini birkaç saat içinde emanet edebiliyorlar. 


