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Taşımacılık sektörü, Türkiye ekonomisi için kritik önemde ve uzun vadedeki yüksek potansiyeliyle 
yatırımcıların ilgisini çekiyor. KPMG Türkiye olarak, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi 
iş birliğiyle taşımacılık sektöründe öncü bir projeye imza attık ve Lojistik Güven Endeksi ölçümlerimize 
2019 yılının son çeyreğinden bu yana devam ediyoruz. Sektörel eğilimleri öngörülebilir, beklentileri 
özetlenebilir bir çerçevede rakamsal olarak ifade ederek, taşımacılık sektörüne katma değer sağlamayı 
amaçlıyoruz.
LGE çalışmalarımızı sürdürerek, kamu ekonomik politika yapıcıları, uluslararası yatırımcılar, ilgili sektör 
yöneticileri ve alandaki araştırmacılar için kısa vadede lojistik sektörünün koşullarını ortaya koyarken, 
gelecek döneme ilişkin beklentileri ölçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, ekonomik daralmalarda erken uyarı 
ihtiyacının giderilmesi ve genişlemelerde ise ulusal fırsatların ortaya çıkarılmasına yönelik izlenebilen ve 
takip edilen bir veri oluşturmak hedeflerimiz arasında. 

Bu bağlamda taşımacılık sektörünün 2020 yılının ilk yarısındaki performansına ve önümüzdeki döneme 
ilişkin beklentilere “Lojistik Güven Endeksi- İlk Yarıyıl Değerlendirmesi” konulu çalışmamızda yer verdik. 
Çalışmamızın ülke ekonomimiz, lojistik sektörü ve tüm paydaşlarımız için faydalı olmasını umuyoruz. 
Araştırmamıza katkıda bulunmak isterseniz, http://lge.ist/basvuru/ adresinden uzman veri tabanımıza 
kayıt olmanızdan memnuniyet duyarız. Değerli katkılarınız ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. 

Yavuz Öner
Taşımacılık Sektör Lideri, 
Vergi Şirket Ortağı

Önsöz



Taşımacılık sektörü 2019 yılını nasıl tamamladı? 

Lojistik Güven Endeksi 2019 yılının son çeyreğini 95,90 ile tamamladı. Endeksin alt kırılımlarına baktığımızda, 2019’un son üç 
ayında sektörde iş hacminin arttığına ilişkin iyimser bir görüş hakimdi. Birleşme ve satın almalara ilişkin endeks de 149,51 
olarak öne çıktı. Bu güçlü endeks, sektörde gerçekleştirilen yüksek değerli işlemlerin bir yansıması olarak, sektörün güçlü 
potansiyeliyle birlikte yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdüreceğine işaret etti.

İnsan kaynağı ihtiyacı, sermaye artışı ve iş koşullarında küçülme beklentisi mevcuttu, olumsuz algının ise en çok karlılık 
durumu üzerinde yoğunlaştığı gözlendi. Bu durumun en önemli sebeplerin biri sektörde yaşanan yoğun rekabetin firmaların 
karlılık oranlarını düşük tutmaları olarak belirtiliyor.

2019Q4

Lojistik Sektörü Güven Endeksi 95,90

Mevcut Durum Endeksi 87,06

Son 3 ayda sektörün iş durumu koşulları nasıl değişti? 74,76

Son 3 ayda sektörün iş hacmi nasıl değişti? 100,97

Son 3 ayda sektörün insan kaynakları ihtiyacı nasıl değişti? 85,44

Gelecek Dönem Beklenti Endeksi 100,32

Gelecek 3 ayda sektörün iş durumu koşulları ile ilgili beklentiniz nedir? 97,09

Gelecek 3 ayda sektördeki iş hacmi beklentiniz nedir? 101,94

Gelecek 3 ayda sektör karlılığı ile ilgili beklentiniz nedir? 59,22

Geçen yıla göre, gelecek 12 ay içerisinde sektörde sabit sermaye artışında beklentiniz 
nedir?

95,15

Gelecek 3 ayda sektörün insan kaynakları ihtiyacı nasıl değişecek? 99,03

Gelecek 3 ayda sektörde firma birleşmesi ya da satın almasına yönelik beklentiniz nedir? 149,51
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2020 Ocak-Mart dönemi

2020 yılına geldiğimizde Lojistik Güven Endeksi ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,33 azalış göstererek, 84,08 
olarak gerçekleşti ve negatif görünümünü sürdürdü. Sektördeki iş hacmine yönelik endeks, bir önceki çeyrekte 100,97’den 
79,81’e gerileyerek, iş hacmi görünümünün pozitiften negatife döndüğünü gösterdi.

Sektördeki negatif görünüm, covid-19’un pandemi 
ilan edilmesiyle derinleşti. Covid-19’un küresel bir 
makroekonomik çöküşe doğru yol almasının ana 
sebeplerinden biri, küresel tedarik zinciri ağının bozulması 
oldu. Dünyanın hammadde fabrikası olarak kabul edilen 
Çin’deki faaliyetlerin durması küresel ticaret hacminden 
başlayarak hemen her ekonominin kılcal damarlarına kadar 
etki etti. 

Avrupa Birliği üye ülkelerinin sınırlarının kapanması, ABD 
başta olmak üzere pek çok ülkenin hava-kara ve denizyolu 
yolcu trafiğini askıya alması ve benzeri önlemler tabiri caizse 
tüm çarkların kilitlenmesine yol açtı.

İlk çeyrek içerisinde dünya genelinde yolcu uçuşlarının 
çoğu iptal edildi. Havayolu yük taşımacılığında ise mevcut 
ağlar kullanılırken, ülkelerin covid-19 tedbirleri kapsamında 
uyguladığı kısıtlamalar kapasiteyi önemli miktarda düşürdü. 
IATA, ilk olarak Şubat ayı içerisinde Asya Pasifik hava yolu 
taşımacılığında 2020 yılına yönelik küçülme tahminlerine yer 
verdiği bir rapor yayımladı. 

Türkiye’de de ilk olarak Şubat ayında salgının ağır darbe 
vurduğu Çin, İran, Irak, İtalya ve Güney Kore’ye, 13 Mart’ta 9 
Avrupa ülkesine, 22 Mart itibariyle toplamda 68 ülkeye uçuş 
yasağı getirildi. Ancak bu süreçte, THY kargo uçaklarıyla 
yapılan seferlerin frekansını artırdığını ve yolcu taşımacılığında 
kullanılamayan atıl durumdaki yolcu uçaklarının bir kısmını 
kargo taşımacılığına yönlendirdiğini açıkladı. 

Covid-19’un olumsuz etkileri denizyolu taşımacılığında da 
açık bir şekilde gözlendi. Asya-Avrupa ticaret alanındaki 
gemilerin yaklaşık yüzde 50’si Ocak sonu ile Mart başı 
arasında salgın nedeniyle iptal edildi. Pandemiden hem 
konteyner hem de dökme yük gemileri olumsuz etkilendi. 
Ağustos 2019’da 2,378 gibi rekor seviyelere ulaşan Baltık 
kuru yük endeksi, 2020 yılına zayıf bir eğilimde başlamıştı ve 
Ocak-Mart dönemi içerisinde 650 eşiğinin altında seyretti. 
Çin’deki salgın sonucunda ülkedeki üretim faaliyetlerinde ve 
tedarik zincirindeki bozulmalar; ülkeye hammadde getiren 
gemilerin limanlardan geç ayrılması, hedef limana hareket 
eden bazı gemilerin yüklerini geç tahliye etmesi ya da tahliye 
edememesi gibi birçok soruna yol açtı. 

2020Q1

Lojistik Sektörü Güven Endeksi 84,08

Mevcut Durum Endeksi 76,60

Son 3 ayda sektörün iş durumu koşulları nasıl değişti? 66,35

Son 3 ayda sektörün iş hacmi nasıl değişti? 79,81

Son 3 ayda sektörün insan kaynakları ihtiyacı nasıl değişti? 83,65

Gelecek Dönem Beklenti Endeksi 87,82

Gelecek 3 ayda sektörün iş durumu koşulları ile ilgili beklentiniz nedir? 77,88

Gelecek 3 ayda sektördeki iş hacmi beklentiniz nedir? 91,35

Gelecek 3 ayda sektör karlılığı ile ilgili beklentiniz nedir? 71,15

Geçen yıla göre, gelecek 12 ay içerisinde sektörde sabit sermaye artışında beklentiniz 
nedir?

86,54

Gelecek 3 ayda sektörün insan kaynakları ihtiyacı nasıl değişecek? 85,58

Gelecek 3 ayda sektörde firma birleşmesi ya da satın almasına yönelik beklentiniz nedir? 114,42
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Karayolu taşımacılığında da benzer bir durgunluk gözlendi. Bazı ülkeler salgın nedeniyle sınır kapılarını kapatırken, diğerleri 
uluslararası sınır geçişlerinde ek kontroller uygulamaya koydu. Bu kontroller nedeniyle de araç kuyruklarında artışlar ve 
taşımalarda gecikmeler yaşandı. 

Dış ticaret verileri özellikle taşımacılık sektöründeki eğilimlerin ortaya koyulmasında ek bir gösterge olarak kritik önemde. 
Covid-19 salgını nedeniyle hemen hemen her ülkenin dış ticaret hacminde daralmalar yaşandı ve bu yavaşlama taşımacılık 
sektörüne de yansımaya devam etti. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2020 yılı Mart ayı verileri; ülkemizde ihracatın geçen 
yılın aynı ayına göre % 17,81 oranında azalarak 13 milyar 426 milyon dolar olarak gerçekleştiğini gösterdi. İhracattaki daralmada 
ülkelerin covid-19 nedeniyle uygulamış olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin yanı sıra yaşanan talep daralmasının önemli bir etkisi 
olduğunu belirtebiliriz.

Pandemi, ulusal ve uluslararası yolcu ve yük taşımacılığının yanında yerel (şehir içi kullanılmalı)  ulaşım faaliyetlerini de olumsuz 
etkiledi ve toplu taşımaya yöneldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından İstanbul’da 
toplu taşıma kullanım oranının yüzde 17 oranında azaldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mart ayında tüm şehir içi 
ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu taşıması yapılmasına ilişkin 
genelge yayımladı.

Sıra No Ülke Adı
Mart

2019 2020 Fark Değ. (%)

1 Irak 885 490 -395 -44,6

2 İtalya 885 541 -343 -38,8

3 İspanya 816 507 -309 -37,9

4 Almanya 1.518 1.283 -236 -15,5

5 Fransa 715 492 -222 -31,1

6 İran 236 48 -188 -79,8

7 Katar 204 90 -113 -55,6

8 Malta 132 20 -112 -84,9

9 BAE 329 224 -106 -32,1

10 İngiltere 900 802 -98 -10,9

Liste Toplamı 6.619 4.497 -2.122,67 -32,1

Genel Toplam 16.336 13.426 -2.909,66 -17,8
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2020 Mart-Haziran Dönemi 

2020 yılının ikinci çeyreği, birçok sektörde salgının etkilerinin en yoğun olarak hissedildiği dönem oldu. 

Ülkelerin covid-19’a karşı uyguladığı tedbirlerin sonucunda, sektör, hem yük hem de yolcu talebinde ciddi bir daralmayla karşı 
karşıya kaldı. Bu olumsuz etkiler, en yoğun olarak ikinci çeyrekte hissedildi. Alt sektörlere baktığımızda, bu durumdan en çok 
havacılık sektörünün etkilendiği gözleniyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel havacılık sektörü için 2020 
yılında 84,3 milyar dolar zarar öngördüğünü açıkladı. 

Hem ekonomik hem de sosyal anlamda dünya genelinde oldukça zorlu geçen bir dönemin ardından Haziran 2020’ye 
itibarıyla ise beklentilerin yükselmeye başladığı bir döneme girdik. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte havayolu ve karayolu 
taşımacılığında hareket başladı. Denizcilik sektörü için önemli bir gösterge olan Baltık Kuru Yük endeksi de Haziran ayının 
başından bu yana yükseliş trendi izliyor. Çin’de artan sanayi üretimi ve küresel ölçekte canlanan emtia talebinden destek alan 
endeks, 1 Temmuz itibarıyla 1800 eşiğini aştı. 

Türkiye’nin dış ticaret verileri de küresel ticaretin normalleşme sürecinde olduğunu teyit etti. Türkiye’nin ihracatı Mayıs’a 
kıyasla yaklaşık yüzde 35’lik bir artış kaydetti ve ihracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs ayında %74,5’ten Haziran ayında 
yaklaşık %83’e yükseldi. Bu artışta, fabrikaların üretime dönmesinin yanı sıra, ithalatın sınırlanmasına yönelik tedbirlerin de 
katkıda bulunduğunu söylemek mümkün. Sektörün güçlenen ihracata paralel olarak faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam 
etmesi bekleniyor. 

Lojistik Güven Endeksi de olumlu beklentileri teyit etti. Üçüncü çeyrek için gelecek dönem beklenti endeksi yüzde 20’yi aşan 
bir artış kaydederek 108,33 oldu. Böylelikle bir önceki dönemde negatif görünüme dönen endeks, yeniden pozitife geçmiş 
oldu.

2020Q2

Lojistik Sektörü Güven Endeksi 84,30

Mevcut Durum Endeksi 36,23

Son 3 ayda sektörün iş durumu koşulları nasıl değişti? 33,70

Son 3 ayda sektörün iş hacmi nasıl değişti? 36,96

Son 3 ayda sektörün insan kaynakları ihtiyacı nasıl değişti? 38,04

Gelecek Dönem Beklenti Endeksi 108,33

Gelecek 3 ayda sektörün iş durumu koşulları ile ilgili beklentiniz nedir? 130,43

Gelecek 3 ayda sektördeki iş hacmi beklentiniz nedir? 135,87

Gelecek 3 ayda sektör karlılığı ile ilgili beklentiniz nedir? 76,09

Geçen yıla göre, gelecek 12 ay içerisinde sektörde sabit sermaye artışında beklentiniz 
nedir?

76,09

Gelecek 3 ayda sektörün insan kaynakları ihtiyacı nasıl değişecek? 107,61

Gelecek 3 ayda sektörde firma birleşmesi ya da satın almasına yönelik beklentiniz nedir? 123,91
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Sektörde öne çıkan bir konu da birleşme ve satınalmalara ilişkin beklentilerin covid-19 sürecinde bile gücünü koruması oldu. 
M&A alt endeksi, 2019’un son çeyreğinden bu yana pozitif görünümünü korudu. Covid nedeniyle online alışveriş çok daha hızlı 
bir büyüme ivmesi ile öne çıktığı için, bu sektörle birebir ilişkili olan ve bu bağlamda zaten oldukça önemli olan lojistik sektörü 
de, bu dönemde hızla artan online penetrasyon nedeniyle daha da önem kazanmış oldu. Bu nedenle, hem Türkiye’de hem de 
dünyada bu alanda önümüzdeki günlerde birleşme ve satın alma işlemlerinin artması beklenmektedir. 

Buna ek olarak, online dünyada faaliyet gösteren şirketlerin, önümüzdeki günlerde bu alanda inorganik yatırımlara (M&A) ek 
olarak organik yatırımlar ile de bu alanda büyümesini bekliyoruz.  Buna ülkemizden verebileceğimiz güncel örneklerden biri 
geçtiğimiz yıl Trendyol’un kendi lojistik şirketi Trendyol Express’i kurarak bu alana yatırım yapmasıdır.

Bu veriler ışığında, üçüncü çeyrekte lojistik sektöründe iş durumu koşullarına ilişkin beklentileri baz alarak oluşturulan endeks, 
ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 67’lik bir artışla 130,43 olarak gerçekleşti ve görünüm negatiften pozitife döndü. Sektördeki 
üçüncü çeyrekteki iş hacmine ilişkin beklentiler de benzer şekilde güçlü. Sektördeki oyuncular arasında üçüncü çeyreğe ilişkin 
diğer bir olumlu beklenti de canlanmaya paralel olarak artması öngörülen insan kaynakları ihtiyacı. 

Sektörün covid-19 öncesindeki performansına ne zaman ulaşacağına ilişkin beklentiler, sektör oyuncuları arasında farklılık 
gösteriyor. Araştırmamıza katılan uzmanların yüzde 42’si lojistik sektöründeki gelirlerin 2021 yılı itibarıyla normal seviyeleri 
yakalayacağını düşünürken; yüzde 37’si bunun bu yılın ikinci yarısı içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 
52’sine göre, sektördeki operasyon hacmi normal seviyeleri 2021 yılı veya daha sonrasında yakalayacak. 
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AÇIKLAMALAR

METODOLOJİ

METAVERİ

Lojistik Sektörü Güven Endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Endeksin 100’den büyük olması durumunda sektörün 
mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması durumunda ise sektörün mevcut ve gelecek döneme 
ilişkin kötümserliğini göstermektedir.

Lojistik Güven Endeksi, Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı kullanıcı kılavuzunda 
açıklanan denge hesap yöntemine uygun şekilde hesaplanmaktadır. Literatürde birçok Endeks hesaplama metodu olmakla 
birlikte Eurostat’ın önerdiği TÜİK’in Güven Endekslerinin hesaplanmasında kullandığı Denge Hesap yöntemi geniş bir 
kullanıma sahiptir. Uluslararası geçerliliğe sahip, güvenilir bir yöntem olması sebebiyle LGE’nin hesaplanmasında da Denge 
Hesap Yöntemi tercih edilmiştir. 

Lojistik Güven Endeksi’nin veri kaynağı Türkiye genelinde 3 aylık periyotlarla uygulanan Lojistik Sektörü Eğilim Anketi’dir. LGE, 
her üç aylık dönemin üçüncü ayının ilk haftası eğilim anketinden elde edilen veriler kullanılarak hesaplanmakta ve dönemi takip 
eden ayın ilk haftası haber bülteni ile açıklanmaktadır.

Lojistik Sektörü Eğilim Anketi kapsamında toplanması planlanan veriler için, web ortamı, telefon ile görüşme ve yüz yüze 
görüşme yöntemleri kullanılmaktadır.

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, NACE Rev.2 kullanılmaktadır.

Meslek sınıflamasında Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO-08) kullanılmaktadır.

Sektörel Kapsam: Lojistik sektörü ve alt dallarını kapsamaktadır. 

Anket kapsamında ülkemiz lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yönetici veya en az 5 yıl deneyim sahibi olan 
uzman düzeyinde temsilcilerinin görüşlerine başvurulmuştur. 

Bu amaçla örneklem oluştururken Avrupa Birliği ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, firma faaliyetlerinin sınıflandırmada 
kullanılan uluslararası NACE (General Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities) kodu 
baz alınarak sektörel ayrıştırma yapılmıştır.

Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ISCO-08 göre 1324 gruba ait sektör uzmanlarından oluşan 103 cevaplayıcıdan alınan 
veriler ile endeks oluşturulmuştur.

Temel Veri Kaynaklarının Niteliği

Sınıflamalar: 
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