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ÖZET 

Ulaşım modları içerisinde en büyük paya sahip olan denizyolu taşımacılığında  

konteynerin icadı ile büyük gelişmeler yaşanmıştır. Yükler konteynerler sayesinde daha 

temiz, daha hızlı ve güvenli bir şekilde taşınabilmektedir. Konteyner taşımacılığının 

sağladığı bu avantajlar sayesinde dünyada konteyner trafiği her geçen gün artmaktadır. 

Konteyner trafiğinin artmasıyla birlikte konteyner gemilerinin boyutları ve kapasiteleri 

de artmaktadır. Konteyner limanlarının mega konteyner gemilerine sağlıklı bir hizmet 

sunabilmesi, liman operasyonlarının daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine 

bağlıdır. Operasyon hızı ve etkinliği doğrudan liman içinde kullanılmakta olan 

ekipmanlara ve bunların koordineli olarak çalıştırılmasına bağlıdır. Limanın 

büyüklüğüne, rıhtım ve saha dizaynına, gelen konteynerlerin rejimine (ithalat, ihracat, 

transit) ve dolu/boş konteyner adedine göre uygun ekipman seçilmeli ve bu doğrultuda 

operasyon desteklenmelidir. Dahası artan rekabet ortamında teknolojik gelişmeleri 

yakından takip etmek ve yüksek teknolojili bilişim sistemleri ile operasyonları yürütmek 

limanda oluşabilecek olası zaman ve işgücü kaybının önüne geçilmesi açısından 

mühimdir. Konteyner limanlarındaki operasyonları açısından gemi operasyonları büyük 

öneme sahiptir. Bu çalışmada, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde uluslararası hat 

taşımacılığı yapılan konteyner limanlarındaki ortalama konteyner hareket tamamlama 

süreleri karşılaştırılmış ve bu limanlardaki gemi operasyon maliyetleri analiz edilmiştir. 

Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde uluslararası hat taşımacılığı yapan konteyner hat 

operatörünün 2018 yılında uğrak yaptığı limanlardaki reel gemi operasyon süreleri ve bu 

operasyonlardaki masraflara göre limanlar skorlanarak hattaki en etkin liman tespit 

edilmiştir. Çalışmadaki temel amaç; ülkemiz konteyner limanlarında en önemli 

operasyon olan gemi operasyonlarının daha etkin ve daha hızlı yürütülmesi için gerekli 

olan adımları tespit etmektir. Bu sayede ülkemiz konteyner limanlarının daha çok tercih 

edilmesine ve limanlarımızdaki konteyner elleçleme miktarının artmasına katkı sağlamak 

hedeflenmektedir. 2018 reel verileri baz alınarak elde edilen çıktılar, ülkemiz konteyner 

limanlarının gelişimi ve sürdürülebilir büyüme açısından kritik öneme sahiptir. 
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ABSTRACT 

The maritime transportation, which has the biggest share in transportation modes, has 

experienced great developments with the invention of the container. Goods can be 

transported cleaner, faster and more safely thanks to containers.  Thanks to these 

advantages of container transportation, container traffic is increasing day by day in the 

world. With the increase of container traffic, the dimensions and capacities of container 

ships are also increasing. The ability of container ports to provide a healthy service to 

mega-container vessels depends on port operations being carried out more quickly and 

effectively. Operation speed and efficiency depend directly on the equipment being used 

in the port and on their coordinated operation. Appropriate equipment should be selected 

according to the port size, dock and field design, regime of incoming containers (import, 

export, transit) and the number of the full / empty containers, and the operation should 

be supported in this mentioned way. Moreover, it is important to closely monitor 

technological developments in an increasingly competitive environment and to carry out 

operations with high-tech information systems and to prevent possible loss of time and 

labor that may occur in the port.  In terms of operations at container ports, ship 

operations have great importance. In this study, the average container movement 

completion times in container ports which are international line carrier in the Black Sea 

and Marmara Region were compared and the ship operation costs at these ports were 

analyzed. Ports were scored according to the real ship operation times and the costs of 

these operations in the ports of the container line operator, which is an international line 

carrier in the Black Sea and Marmara Region in 2018, and the most efficient port on the 

line was clarified.  The main objective of the study is to determine the steps necessary for 

more effective and faster operation of ship operations which are the most important 

operation in our country container ports. By doing so, it is aimed to contribute increasing 

the preference of our country container ports and the amount of container handling in 

our ports. Outputs based on 2018 real data are critical for the development and 

sustainable growth of our country's container ports. 
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1. GİRİŞ 

     Küresel mal ticaretinin tonaj bazında %84’ü denizyolu aracılığıyla yapılmaktadır. Bu 

bakımdan denizyolu taşımacılığı,  modern dünyaya gerekli ölçekte mal ithalatı ve ihracatı 

açısından hayati öneme sahiptir. Dünyadaki ekonomik, teknolojik ve siyasi gelişmelere paralel 

olarak deniz ticaretinin artmasıyla beraber denizyolu taşımacılığı da artmıştır. Denizyolu 

taşımacılığındaki bu artışla birlikte gemi boyutları ve taşıma kapasitelerinde de büyümeler 

meydana gelmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda taşınan yüke ve elleçlenecek gemiye göre özel 

limanlar yapılmıştır. 

     Dünya ticaretinin gelişmesinde konteyner köklü bir değişim meydana getirmiştir. Özellikle 

1950’li yıllardan sonra tüm dünyaya yayılan liberalleşme ile birlikte konteynerin icadı 

sayesinde bir ürün, daha önce olmadığı kadar hızlı bir şekilde dünyanın bir ucundaki üretim 

noktasından diğer ucundaki nihai tüketim noktasına ulaştırılabilmektedir. Konteyner kıtalar 

arası kapıdan kapıya eşya teslimat vizyonunu getirmiştir. Bu etki kuşkusuz küresel ticaretin 

büyümesinde büyük rol oynamıştır. Birim zamanda daha fazla miktarda ürünün taşınması ile 

toplam ticaret hacmi artmıştır. Konteyner sayesinde yükler daha emniyetli, daha temiz ve düşük 

maliyetle taşınmaktadır. Konteyner, taşıma türleri arasındaki geçişe elverişli bir yapıya sahip 

olduğundan; denizyolu-demiryolu-karayolu entegrasyolarındaki katkıları ile sahada hızla 

yaygınlaşmıştır. 

     Konteyner taşımacılığının gelişmesiyle birlikte dünya deniz ticaret filosundaki konteyner 

gemilerinin payı da hızla artmıştır. Dünya filosunun gemi bazında dağılımını incelediğimizde, 

1990 yılından günümüze en fazla artış konteyner gemilerinde olmuştur. 1990 yılında dünya 

filosunda 25 milyon Dwt kapasite olan konteyner gemileri 2017 yılına gelindiğinde yaklaşık 9 

kat büyüyerek 245 milyon Dwt kapasiteye ulaşmıştır. Bu büyümeye bağlı olarak 1990-2016 

yıllarını kapsayan dönemde konteyner taşımacılığı 6,5 kattan daha fazla artış ile 1,72 milyar 

ton elleçleme seviyelerine ulaşmıştır. Bu göstergeler konteyner taşımacılığının denizyolu için 

ne kadar önemli bir taşımacılık türü olduğunu kanıtlar niteliktedir. Açık yük halinde taşınmakta 

olan eşyalar konteyner ile taşınmaya başladıktan sonra konteyner limanları gelişim göstermiş 

ve birçok liman değişime uğrayarak konteyner limanına dönüşmüştür. Mevcut konteyner 

limanları ise artan talepleri karşılamak için kapasitelerini arttırmakta ve maksimum kapasitesini 

daha etkin kullanabilmek için ekipman, teknoloji ve sistem yatırımları yapmaktadır.  
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     Denizyolu taşımacılığının hızla konteynerleşme sürecine girmesiyle birlikte pazardaki 

rekabette artmıştır. Konteyner limanları artan rekabet ortamında tüm bu gelişmelere uyum 

sağlamak ve pazar paylarını arttırmak için liman operasyonlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yürütme yollarını aramaktadır. Bunun için konteyner limanları yeniden dizayn edilerek büyük 

bir altyapı hamlesi başlamıştır. Bu gelişmelerin devamında sadece iç pazara yönelik değil aynı 

zamanda küresel çapta işbirlikleri ve pazarlama faaliyetleri de hız kazanmıştır. Bu gelişmeler 

hızlı gemi servislerine hizmet verebilecek, müşteri taleplerini zamanında karşılayacak, iş 

güvenliği kurallarına uygun, çevreye duyarlı konteyner liman yönetimleri ve bunun paralelinde 

teknoloji destekli liman operasyonlarını mümkün kılmaktadır. 

     Konteyner liman operasyonları lojistik zincirinde bir halka oluşturmakta ve bu halka da 

kendi içerisinde birçok halkaya ayrılmaktadır. Her bir halka birbirine bağladır bu nedenle 

herhangi bir halkada meydana gelecek yoğunluk veya sıkışıklık operasyonun diğer birimlerine 

de yansımaktadır. Dolayısıyla planlamanın dikkatli bir şekilde yapılması, uygulamanın da çok 

yakından takip edilmesi gerekmektedir. Dahası operasyonu sekteye uğratacak durumların 

derhal tespit edilmesi gerekmektedir. Doğru yapılmış bir planlama dışında hareket etmek, 

işletme maliyetini artıran olumsuz bir durum olarak yansımaktadır.  

     Bu bilgiler ışığında, Türk konteyner limanlarının dünya konteyner pazarındaki payının 

artması ve son onbeş yılda konteyner elleçlemedeki %300 üzeri artışın sürdürülebilirliği 

açısından liman operasyonlarının daha etkin ve dinamik bir şekilde yürütülmesi büyük önem 

taşımaktadır. Bu bakımdan çalışmanın temel amacı Türk konteyner limanlarındaki 

operasyonların zamansal etkinliğini araştırmaktadır. İlk bölümde Türk ve dünya deniz 

ticaretindeki gelişmelerden bahsedilmiş, ikinci bölümde konteyner taşımacılığının gelişim 

süreci ve konteyner limanlarında yürütülen operasyonlar anlatılmıştır. Son bölümde öncelikle 

konteyner liman etkinliği açısından büyük öneme sahip olan Türk konteyner limanlarına 

uğrayan konteyner gemilerinin limanda kalış süreleri ve konteyner limanlarındaki kapasite 

kullanım oranları hesaplanmıştır. Son olarak Karadeniz ve Marmara hattı boyunca uluslararası 

hat taşımacılığı yapılan konteyner limanlarındaki ortalama konteyner hareket tamamlama süresi 

ve elleçleme maliyetleri analiz edilmiştir. 
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2. TÜRK VE DÜNYA DENİZ TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER 

2.1. Dünya Ekonomisinin Görünümü 

     2017 yılında küresel  ekonomik büyüme 3,7 oranında iken 2018 ve 2019 yıllarında eşit 

oranda 3,8 olarak tahmin edilmektedir. 2017 yılında gelişmiş ülkelerin 2,3’lük büyüme oranına 

karşılık gelişmekte olan ülkeler 4,7 oranında büyümüştür. 2018-2019 yıllarında gelişmekte olan 

ülkelerin 4,9-5,0 gelişmiş ülkelerin ise 2,3-2,2 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.  Yatırım, 

ticaret ve sektör ile birlikte tüketici güveninin güçlenmesiyle perçinlenen sanayi üretimindeki 

önemli gelişmeler, dünya ekonomisinin toparlanmasını desteklemektedir.  2017 yılının ilk 

yarısındaki Euro bölgesi, Japonya, Çin, gelişmekte olan Avrupa ve Rusya’nın büyüme 

sonuçları genellikle beklenenden daha güçlü bir şekilde yukarı yönlü bir trende sahiptir (IMF, 

2018). 

     Küresel ekonomideki tüm bu gelişmelere rağmen tam anlamıyla bir toparlanma söz konusu 

değildir. Temel görünüm daha iyi olmasına rağmen, pek çok ülkede büyüme zayıf kalmaktadır. 

Euro bölgesi başta olmak üzere gelişmiş ekonomiler için görünüm iyileşmiştir, ancak birçok 

ülke enflasyona karşı zayıf kalmıştır. Bu nedenle kişi başına Gross Domestic Product (GDP) 

oranlarındaki büyüme beklentileri, verimlilikteki cılız artış ve artan yaşlılık oranları tarafından 

sekteye uğramıştır (IMF, 2018). 

     Küresel büyüme oranlarına göre en fazla büyüme  gelişmekte olan ülkelerde gözlenirken en 

yavaş büyüme hızı ise gelişmiş ülkelerde gözlemlenmektedir. 2017-2021 arasında küresel 

büyüme oranları tahminleri büyüme hızının belirli bir seviyede sabitleneceğini öngörmektedir 

(Global Economic Outlook, 2017-2021). 
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Şekil 2.1: Küresel ekonomik büyüme oranları 

 
Kaynak: Global Economic Outlook, 2017-2021 

     1980 yılında 11 trilyon $ olan dünya GDP değeri sürekli artış trendinde olmuş ve 2016 yılına 

gelindiğinde beş kattan daha fazla büyüyerek 76 trilyon $ seviyelerine ulaşmıştır. Krizin 

yaşandığı 2009 yılında dünya ekonomisinde %5 oranında düşüş meydana gelmiş ve sonraki 

yıllarda ekonomi toparlanarak artışına devam etmiştir (World Bank, 2017). 

Şekil 2.2: Dünya GDP gelişimi 

 

Kaynak: World Bank, 2017 

     Ülkemizin 1980’den günümüze tarihsel GDP değerleri yaklaşık 12 kat artarak 864 milyar $ 

seviyesine ulaşmıştır. 2009 yılında tüm dünyada etkisini gösteren krizde Türkiye GDP 

değerlerinde dünyaya kıyasla daha büyük bir oranda %15’lik düşüş yaşanmıştır (World Bank, 

2017). 

11 13

23

31 34 33 35
39

44
47

51
58

63
60

66

73 75 77 79
75 76

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Trilyon $

        Dünya 

         Gelişmiş Ülkeler 

         Gelişmekte Olan Ülkeler 

    



 
 

 5  
 

Şekil 2.3: Türkiye GDP gelişimi 

 

Kaynak: World Bank, 2017 

     Türk ve dünya GDP büyüme oranları karşılaştırıldığında; 2003-2016 yılları arası Türkiye 

GDP’si %176 artarak aynı dönemler arasında %95 artan dünya GDP’sinin yaklaşık 2 katı 

hızında büyümüştür. Bununla birlikte dünya ve Türkiye arasında GDP büyüme trendi 

bakımından bir parallelik söz konusudur. Örneğin; krizin yaşandığı 2009 yılından önce hızla 

artan büyüme oranları bu yıl sert bir düşüş yaşamıştır (World Bank, 2017). 

Şekil 2.4: Türkiye ve dünya GDP artış oranları 

 

Kaynak: World Bank, 2017 

     Dünya bankasınının ülkeler bazında GDP verilerini incelediğimizde; A.B.D. 18,5 trilyon $ 

GDP ve %24’lük pay ile dünyanın en büyük ekonomisi konumundadır. Onu sırasıyla 11,2 

trilyon $ ile Çin, 4,9 trilyon $ ile Japonya, 3,4 trilyon $ ile Almanya, 2,6 trilyon $ ile Birleşik 

Krallık takip etmektedir. Türkiye 864 milyar $ GDP ile 17. sırada yer alırken dünya içerisindeki 

payı %1,15’tir (World Bank, 2017).  
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     Gelişmekte olan Avrupa'da, kısa vadeli büyüme Nisan 2017 oranı olan %3’ü geçerek % 4.5'e 

yükselmiştir. Bu gelişimin önemli kaynaklarından biri Türkiye'nin Nisan 2017'deki %2,5 olan 

büyüme oranının %5,1'e revize edilmesidir. Bu durum Türkiye’nin yılın ilk çeyreğinde, 

beklenenden daha güçlü bir toparlanma eğilimi göstererek, kısmen daralmanın birkaç çeyrek 

sonrasında ihracatta bir toparlanma ve daha genişlemeci bir mali duruş sergilediğini 

göstermektedir (IMF, 2017). 

Şekil 2.5: Dünya ekonomisindeki en büyük ilk 20 ülke 

 

Kaynak: World Bank, 2017 

 

2.2. Küresel Ekonomi ve Deniz Ticareti 

     Dünya deniz ticareti, büyük ölçüde dünya ekonomisi ve dünya ticaretindeki gelişmelerle 

yönlendirilmeye devam etmektedir. Ekonomik çıktı ile emtia ticareti arasındaki ilişkinin 

değişkenlik göstermesine rağmen, son yıllarda ticaretin, GDP oranındaki büyümenin 

yavaşlaması ile birlikte deniz taşımacılığı hizmetlerine olan talep ağırlıklı olarak dünya 

ekonomisinin performansına bağlı kalmaktadır (UNCTAD, 2017).  
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     Sanayi faaliyeti, ekonomik çıktı, mal ticareti ve deniz ticareti sevkiyatları farklı hızlarda 

büyüyebilirken, yine de, bu değişkenler,  Şekil 2.6'da gösterildiği gibi Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü'nün (OECD) endüstriyel üretim endeksi ve dünya endeksleriyle ilgili 

faktörler üzerinde pozitif bir korelasyona sahiptir (UNCTAD, 2017). 

     Dünya GDP’sinin 2016 yılında (2001-2008 yılları arasındaki yıllık ortalama %3,2 ve 2015 

yılındaki %2,6’nın  altında kalarak) %2,2 oranında büyümesiyle dünya ekonomisinin büyüme 

hızı da  azalmıştır. Bu azalmanın nedenleri; zayıf bir küresel yatırım ortamı, dünya mal 

ticaretindeki kısıtlı büyüme, ticaret politikalarındaki artan belirsizlikler ile hem yatırım hem de 

emtia ihraç eden ülkelerin kazançları üzerindeki düşük emtia fiyatlarının olumsuz etkisinin 

devam etmesi gibi faktörler ile açıklanabilir (UNCTAD, 2017). 

     2016 yılında dünya mal ticareti ihracat bakımından %1,7, ithalat olarak da %2,1’lik artışın 

ortalaması olarak %1,9 artmıştır. Aynı yıl dünya deniz ticareti %2,6 artarken dünya ekonomisi 

%2,2 büyüyerek yaklaşık 76 trilyon $  seviyelerine ulaşmıştır (UNCTAD, 2017). 

Şekil 2.6: Endüstriyel üretim, GDP, dünya mal ve deniz ticareti  göstergeleri 

 

Kaynak: UNCTAD, 2017 
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2.3. Dünya Ticaretinde Denizyolunun Önemi 

     Küresel mal ticaretinin tonaj bazında %84’ü denizyolu aracılığıyla yapılmaktadır. Bu 

bakımdan denizyolu taşımacılığı,  modern dünyaya gerekli ölçekte mal ithalatı ve ihracatı 

açısından hayati öneme sahiptir (Clarksons, 2017). 

     Denizyolu  taşımacılığı, rekabetçi navlun maliyetleri ile tüm dünyadaki tüketicilere fayda 

sağlayarak genişlemeye devam etmektedir. Bir taşımacılık modeli ve artan ekonomik yapıdaki 

deniz taşımacılığının etkinliği sayesinde, sanayinin daha da büyümesine yönelik beklentiler 

güçlenmektedir. Bu bakımdan uluslararası çapta ticaret yapan, her türlü kargoyu nakledebilen 

50 binin üzerinde ticaret gemisi bulunmaktadır1. 

Şekil 2.7: Dünya taşımacılık pazarında denizyolunun payı 

 

Kaynak : Clarksons, 2017(* tahmini değer) 

 

     2009 yılındaki küresel krizin etkisiyle tüm ulaşım modları ile yapılan küresel mal taşımaları 

%12 azalmasına rağmen toplam uluslararası mal taşımaları içindeki deniz taşımacılığının payı 

%8 artarak % 87’e yükselmiştir. Ayrıca denizyolunun payı 2012 yılından itibaren %84 oranında 

sabitlenmiştir.  

 

                                                           
1 http://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-trade 
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     Tüm ulaşım modlarındaki dünya taşımacılığı ile denizyolu taşımacılığının gelişim oranlarını 

dikkate aldığımızda; her ne kadar büyüme oranları arasında bir benzerlik görülse de 

denizyolunun kriz dönemlerindeki kırılganlığının daha az olduğu görülmektedir. Denizyolu ve 

diğer ulaşım modları krizin etkilerinin silinmeye başladığı 2010 yılında sıçrama yapmış, daha 

sonra sabit şekilde büyümeye devam etmiştir.  

Şekil 2.8: Dünya taşımacılığı ile denizyolu taşımacılığının gelişimi 

 

Kaynak : Clarksons, 2017(* tahmini değer) 

     2.4. Deniz Ticaretindeki Küresel Gelişmeler ve Gelecek Beklentileri 

     2016 yılında deniz taşımacılığı sektörü, 2009 ekonomik krizinin uzun süren etkileri ile karşı 

karşıya kalmıştır.  Deniz Ticareti zayıf küresel talebin sürmesi ve düşük petrol ve emtia fiyatları 

gibi faktörlerden kaynaklanan belirsizliklerin artması yüzünden baskı altında kalmıştır. Dahası, 

kademeli olarak devam eden özellikle elektronik ticaretin (e-ticaret) hızlı şekilde genişlemesi 

sayesinde dijitalleşme ve hat taşımacılığı üzerine odaklanmanın artmasıyla birlikte deniz 

ulaşımına olan ilgi artmıştır (UNCTAD, 2017). 

     Dünya deniz ticaret hacmi 2015’deki %1,8 büyümenin üzerinde %2,6 artmasına rağmen 

geçmiş kırk yıldaki ortalama olan %3’ün altında kalmıştır. UNCTAD kaynaklarına göre; 

2017'de dünya ekonomisi ve emtia ticareti görünümünün biraz iyileşmesi ile birlikte, hem 

olumlu hem de olumsuz belirsizlik ve diğer faktörler, bu görünümü şekillendirmeye devam 

etmektedir. Bu bağlamda, dünya deniz ticaret hacminin 2017’de %2,8 oranında artacağı 

öngörülmektedir (UNCTAD, 2017). 
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Şekil 2.9: Dünya deniz ticaret hacminin gelişimi 

 
Kaynak: UNCTAD, 2017 

Tablo 2.1: Dünya deniz ticareti gelecek öngörüleri 

 
Kaynak : UNCTAD, 2017 

2017-2022 yılları arasında 

dünya deniz ticaret 

haciminin %3,2 oranında 

artması  beklenmektedir. 
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2.5. Türk ve Dünya Deniz Ticaret Filosunun Gelişimi 

2.5.1. Dünya Deniz Ticaret Filosunun Gelişimi 

     Dünya deniz ticaret filosu gemi tonajı bazında 2003-2017 yılları arasında yıllık ortalama 

%5,6’lık   CAGR (Compound Annual Growth Rate) ile 14 yıllık periyotta %114 artarak 1,77 

milyar Dwt tonaja ulaşmıştır (ISL). 

Şekil 2.10: Dünya deniz ticaret filosu gelişimi (1000 Gt üzeri gemiler) 

 

Kaynak: Her yılın 1 Ocak ISL değerleri 

 

 

     Gemi tipleri bazında dünya filosunu incelediğimizde; 1990 yılında 264,8 milyon Dwt olan 

tankerlerin %140 artarak 2017 yılında 636,3 milyon Dwt olduğu, aynı dönemde sırasıyla dökme 

yük gemilerinin 228,6 milyon Dwt’ten  %237 artarak 771 milyon Dwt, Kuruyük gemilerinin 

%12 artışla 100 milyon Dwt’ten 112 milyon Dwt seviyesine ulaştığı, Yolcu gemilerinin ise 3,6 

milyon Dwt’ten %84 artışla 6,6 milyon Dwt tonaja ulaştığı görülmektedir. Fakat dünya 

filosunda en fazla büyüyen gemiler konteyner gemileridir. Öyle ki 1990 yılında 25 milyon Dwt 

olan konteyner gemileri 2017 yılına gelindiğinde %881 yani yaklaşık 9 kat büyüyerek 245 

milyon Dwt olmuştur.  
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Tablo 2.2: Gemi tiplerine göre dünya deniz filosu-(1000 Gt üzeri gemiler)-(1000 Dwt) 

YILLAR TANKER DÖKME YÜK KONTEYNER KURU YÜK YOLCU TOPLAM 

1990 264.875 228.601 25.026 100.622 3.620 622.744 

1995 292.801 245.787 38.851 100.020 4.342 681.801 

2000 321.626 271.682 63.296 100.061 5.245 761.910 

2005 368.399 319.167 99.190 95.346 5.933 888.035 

2006 387.707 341.720 111.663 97.417 5.991 944.498 

2007 411.319 363.646 128.174 100.322 6.062 1.009.523 

2008 439.291 386.650 144.552 102.784 6.062 1.079.339 

2009 463.287 414.431 161.945 106.820 6.062 1.152.545 

2010 501.573 451.223 169.514 105.781 6.062 1.234.153 

2011 523.608 528.126 183.722 107.049 6.062 1.348.567 

2012 547.390 605.757 196.885 105.284 6.442 1.461.758 

2013 555.181 666.861 206.409 104.531 6.282 1.539.264 

2014 567.933 705.826 216.275 107.983 6.358 1.604.375 

2015 579.205 738.612 227.674 109.139 6.378 1.661.008 

2016 600.130 752.936 244.186 112.306 6.530 1.716.088 

2017 636.364 771.086 245.555 112.773 6.659 1.772.437 

Kaynak : Her yılın 1 Ocak ISL değerleri 

 

     2017 yılı dünya filosunu tonaj olarak incelediğimizde filonun %44’lük en büyük kısmının 

dökme yük gemilere ait olduğunu görmekteyiz. %36 paya sahip tankerler ikinci sırada yer 

alırken, konteyner gemileri %14, kuruyük gemileri %6 paya sahiptir. Filo içerisinde yolcu 

gemileri çok düşük bir yer teşkil etmektedir. Ayrıca konteyner filosunun genel içerisindeki 

payını önemli bir oranda arttırdığı ve filoda hatrı sayılır bir konuma geldiği görülmektedir. 

Konteyner gemilerindeki bu gelişim ile birlikte konteyner taşımacılığının da hızlı bir ivme ile 

arttığını söyleyebiliriz (ISL, 2017). 
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Şekil 2.11: Dünya filosunun gemi tiplerine göre dağılımı-2017  

 

Kaynak : ISL, 2017 

2.5.2. Türk Sahipli Filonun Gelişimi 

     Türk sahipli deniz ticaret filosu 2003 yılında 8,8 milyon Dwt iken yıllık %11 CAGR oranı 

ile 2014 yılında 30,4 milyon Dwt seviyelerine ulaşmıştır. 2015 yılında düşüşe geçen filomuz 

sonraki yıllarda toparlanarak 2017 yılında tonajını 29,3 milyon Dwt kapasiteye yükseltmiştir. 

Şekil 2.12: Türk deniz ticaret filosu (1000 Gt üzeri gemiler) 

 
Kaynak: Her yılın 1 Ocak ISL değerleri 
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     Türk Sahipli Filoda yaşanan artışlar ile birlikte filomuz dünya sıralamasında da üst 

basamaklara tırmanmıştır. 2003 yılında dünya filo sıralamasında 19. sırada yer alan Türk 

Sahipli Filo 2017 yılına gelindiğinde 4 basamak yükselerek 15. sıraya yerleşmiştir (ISL, 2017). 

     Türk Sahipli Filo 2003-2017 yılları arasında %233’lük artışla aynı dönemde %114 artan 

dünya filosundan yaklaşık %120 oranında daha fazla büyümüştür. Ayrıca Türk Sahipli Filo, 

2013 ve 2014 yıllarında dünya filosuna göre sırasıyla %158 ve %151 oranında daha fazla 

büyümüştür. Dahası 2012-2015 döneminde dünya filosu sabit ivme ile büyürken Türk 

Sahipli Filo artan büyüme trendine sahiptir. 

 

Şekil 2.13: Türk ve dünya deniz ticaret filosunun gelişimi  (1000 Gt üzeri gemiler) 

 

Kaynak: Her yılın 1 Ocak ISL değerleri 

 

     Dünya deniz ticaret filosunun zirvesinde 4.524 gemiye karşılık gelen 342 milyon Dwt filosu 

ile Yunanistan bulunmaktadır. Onu sırasıyla 4.172 gemi - 241 milyon Dwt ile Japonya, 4.973 

gemi-215 milyon Dwt ile Çin, 3.173 gemi-114 milyon Dwt ile Almanya takip etmektedir. 

Türkiye 1.547 gemiye karşılık 29,3 milyon Dwt ile dünyada 15. sırada yer almaktadır (ISL, 

2017). 
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Tablo 2.3: Dünya deniz ticaret filosu ülke dağılımı (1000 Gt üzeri gemiler) 

 
Kaynak: ISL, 2017 

 

     Türk Sahipli Filo’daki yabancı bayrak ortalaması her ne kadar %73 seviyelerinde olsa da 

dünya filosunun yaklaşık %72’sini oluşturan ilk on ülkenin yabancı bayrak ortalamasından 

daha düşük bir orana sahiptir.  

Adet 1000 DWT 1000 TEU
Ort. Yaş 

(Yıl)
Adet 1000 DWT 1000 TEU

Ort. Yaş 

(Yıl)
Adet 1000 DWT 1000 TEU

Ort. Yaş 

(Yıl)

1 YUNANİSTAN 733 70.329 52 13,9 3.791 271.964 2.050 10,8 4.524 342.293 2.102 11,3 5,5 79,5

2 JAPONYA 792 31.085 59 12,3 3.380 210.734 1.244 7,8 4.172 241.820 1.303 8,7 -0,8 87,1

3 ÇİN 2.621 73.470 667 11,3 2.352 141.642 1.598 11,4 4.973 215.112 2.265 11,3 5,9 65,8

4 ALMANYA 207 10.277 760 14,0 2.966 103.789 4.380 10,5 3.173 114.066 5.140 10,7 -5,6 91,0

5 GÜNEY KORE 720 13.483 101 18,3 952 72.376 591 10,2 1.672 85.859 692 13,7 4,7 84,3

6 NORVEÇ 515 16.755 56 14,6 1.099 49.084 292 13,6 1.614 65.839 348 13,9 3,6 74,6

7 A.B.D 203 4.936 83 22,9 931 52.960 227 13,3 1.134 57.896 311 15,0 1,3 91,5

8 SİNGAPUR 700 26.906 387 8,9 676 27.826 254 14,5 1.376 54.732 642 11,7 -1,9 50,8

9 TAYVAN 107 4.312 134 17,6 801 43.679 843 11,5 908 47.991 976 12,2 0,7 91,0

10 İTALYA 473 13.900 77 15,9 597 31.257 1.251 10,4 1.070 45.157 1.328 12,8 -2,5 69,2

12 DANİMARKA 321 15.604 979 14,2 518 21.302 747 10,7 839 36.906 1.726 12,0 -2,2 57,7

11
HONG KONG 

(SAR)
481 26.864 437 8,1 425 12.419 63 17,4 906 39.283 499 12,5 8,0 31,6

13 KANADA 113 925 7 29,7 387 29.197 800 9,8 500 30.121 807 14,3 -1,2 96,9

14 İNGİLTERE 209 7.055 102 12,1 498 22.797 481 11,0 707 29.852 583 11,3 10,2 76,4

15 TÜRKİYE 525 7.800 108 20,1 1.022 21.465 151 18,2 1.547 29.265 259 18,8 0,4 73,3

16 HİNDİSTAN 605 15.467 21 12,8 139 7.746 16 13,3 744 23.212 37 12,9 -3,1 33,4

17 RUSYA 1.069 6.280 81 28,1 383 15.398 39 19,9 1.452 21.679 120 26,0 2,3 71,0

18 BELÇİKA 61 7.103 0 11,3 147 14.108 90 9,4 208 21.211 90 9,9 5,7 66,5

19 İRAN 151 5.811 105 17,4 58 12.912 7 12,1 209 18.723 112 15,9 5,4 69,0

20 ENDONEZYA 1.585 14.965 178 24,1 105 2.033 18 18,6 1.690 16.998 197 23,7 14,0 12,0

21 FRANSA 110 3.120 199 13,4 207 12.468 833 9,5 317 15.588 1.032 10,8 43,0 80,0

22 S.ARABİSTAN 84 3.417 8 15,3 67 12.050 1 15,6 151 15.467 9 15,4 14,3 77,9

23 B.A.E 48 319 1 13,2 489 14.869 108 19,8 537 15.187 108 19,2 20,5 97,9

24 MALEZYA 211 6.482 22 17,3 105 6.802 1 15,6 316 13.284 23 16,7 7,8 51,2

25 HOLLANDA 608 5.210 207 11,0 320 6.557 81 12,9 928 11.767 288 11,7 9,3 55,7

26 KUVEYT 34 5.117 15 10,2 67 6.221 444 8,9 101 11.339 459 9,3 10,0 54,9

27 KATAR 18 701 7 12,9 84 9.367 - 9,6 102 10.068 7 10,2 110,1 93,0

28 İSVİÇRE 50 1.758 9 8,8 148 7.412 11 10,3 198 9.170 20 9,9 16,9 80,8

29 BERMUDA - - - - 47 9.045 0 10,8 47 9.045 0 10,8 4,0 100,0

30 VİETNAM 775 6.549 33 11,4 94 1.264 6 19,8 869 7.813 39 12,3 5,2 16,2

14.129 405.999 4.893 15,6 22.855 1.250.741 16.629 11,6 36.984 1.656.740 21.522 13,2 3,4 75,5

2.385 30.914 225 23,8 2.601 71.254 466 20,1 4.986 102.168 692 21,9 5,0 69,7

16.514 436.913 5.118 16,8 25.456 1.321.996 17.096 13 41.970 1.758.908 22.214 14,2 3,5 75,2

516 4.786 102 22,5 -35,2 -

42.486 1.763.694 22.316 14,3 3,3

Ülkeler

2017-

Dünya 

Sırası

YABANCI 

BAYRAK 

DWT-

ORANI (%)

Ulusal Bayrak Yabancı Bayrak Kontrol Edilen Toplam Filo
2017-2016  
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DEĞİŞİMİ 

(%)

TOPLAM 30 ÜLKE

DİĞER
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     Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de düşük işletme/operasyon maliyetleri sunan 

kolay/elverişli bayrağa geçişler devam etmektedir. Bir armatör ya da işleten kendi ülkesi 

siciline kayıtlı olması gereken gemisini, kendisine çeşitli kolaylıklar gösteren başka ülkenin 

bayrağını çekmeyi ve o ülkenin siciline kayıt olmayı tercih edebilir. Bu uygulamaya kolay 

bayrak (elverişli bayrak) seçimi adı verilir. 

     Kolay bayrak tercih nedenleri; 

 Amortisman ve finansman giderlerinin daha düşük olması 

 Vergi avantajları 

 Gemi adamı istihdamında herhangi bir kısıtlama bulunmaması 

 Bayrak devletinin emniyet ve güvenlik hususlarında denetim mekanizmasının yok 

denecek kadar az olmasıdır. 

2.6. Kargo Tipleri Bazında Dünya Deniz Ticareti 

     1990-2016 yıllarını kapsayan dönemde kargo tipleri bazında dünya deniz ticareti verilerine 

göre konteyner taşımacılığı 26 yıllık dönemde %635 artarak  1,72 milyar ton seviyelerine 

ulaşmıştır (UNCTAD, 2017). Bu durum konteyner taşımacılığının denizyolu taşımacılığındaki 

artan önemini ortaya koymaktadır.  

Şekil 2.14: Kargo tipleri bazında dünya deniz ticareti  

 
Kaynak: UNCTAD, 2017 
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     2016 yılı dünya denizyolu taşımacılığında en fazla taşınan yük cinsi %30,8 ile katı dökme 

yüklerdir. Daha sonra sırasıyla %29,7’lik kısmını sıvı dökme yükler, %22,7’lik kısmını 5 büyük 

kuru yük (demir cevheri, kömür, tahıl, boksit, fosfat kaya) ve %16,7’lik kısmını ise konteyner 

ile taşınan yükler oluşturmaktadır. 2016 yılında sıvı dökme yükler bir önceki yıla göre %4,2 

artarak en fazla artan yük cinsi olmuş, onu sırasıyla %3,5 ile konteynerler, %1,6 ile katı dökme 

yükler, %1,2 ile kuru yükler takip etmektedir (UNCTAD, 2017).        

Şekil 2.15: Dünya denizyolu taşımacılığının yük dağılımı-2016 

 

Kaynak: UNCTAD, 2017 

 

2.7. Ekonomi Grupları Bazında Dünya Deniz Ticareti 

      Şekil 2.16, ekonomi gruplarının dünya denizyolu taşımacılığındaki paylarını 

göstermektedir. Buna göre özellikle zayıf ithalat talebi ve birçok ekonomide sınırlı ihracat 

olmasına rağmen, 2016 yılında dünya denizyolu taşımacılığının %59’luk ihracat, %64’lük 

ithalat payı ile büyük kısmını gelişmekte olan ekonomiler oluşturmaya devam etmiştir. 

Gelişmiş ekonomilerin ithalat ve ihracat payları %35 oranındadır. Geçiş ekonomileri ise 

ihracatta %6 ithalatta ise %1 gibi düşük bir paya sahiptir (UNCTAD, 2017). 
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Şekil 2.16: Dünya denizyolu taşımacılığında ekonomi gruplarının payı-2016 

 

Kaynak: UNCTAD, 2017 

      Tablo 2.4: Ekonomik gruplara göre yük cinsleri bazında dünya deniz ticareti  (milyon ton) 

 
Kaynak: UNCTAD, 2017 
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     Gelişmekte olan ekonomilerin ham petrol akışında ihracattaki %83 ve ithalattaki %50’lik 

payı, kuru yük trafiğindeki %53 ihracat ile %69 ithalat payları dikkat çekmektedir. Dahası 

petrol ürünleri ve gaz taşımacılığında bu oranlar sırasıyla %55 ihracat ile %56 ithalattır. Bu 

oranlar Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ekonomilerin dünya denizyolu 

taşımacılığı açısından ne kadar büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir (UNCTAD, 

2017).  

     Şekil 2.17, gelişmekte olan ekonomilerin ithal ve ihraç mallar açısından dünya denizyolu 

taşımacılığına katkısını vurgulamaktadır. 1970'lerden bu yana gelişmekte olan ekonomilerin 

dünya deniz ticaretine katılımı, önemli ithalatçılar ve ihracatçılar olarak yükselişlerini 

yansıtmaktadır. Kırk yıldan fazla bir süredir, gelişmekte olan ülkelerin ithalat payı önemli 

ölçüde artarken, ihracat payı 2010'dan bu yana yüzde 60 civarında seyrederek daha yavaş da 

olsa artmaya devam etmiştir. Gelişmekte olan ekonomiler artık sadece hammadde ve fosil yakıt 

enerji kaynağı değil, aynı zamanda küreselleşen imalat süreçlerinde kilit oyuncular olarak 

görülmektedir (UNCTAD, 2017). 

Şekil 2.17: Dünya denizyolu taşımacılığında gelişmekte olan ekonomilerin payı  

 

Kaynak: UNCTAD, 2017 

     Bölgeler bazında denizyolu taşımacılığını incelediğimizde; coğrafi etkisi bakımından  Asya, 

2016 yılında %40’lık ihracat ve %61’lik ithalat payı ile dünyadaki ana yükleme  ve boşaltma 

alanı konumundadır. İhracatta Asya’yı sırasıyla Amerika %22, Avrupa %17, Okyanusya %14, 

Afrika %7 takip etmektedir. İthalat taşımacılığında ise Asya’dan sonra Avrupa(%18), 

Amerika(%14), Afrika(%5) ve Okyanusya (%2) gelmektedir (UNCTAD, 2017). 
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            Şekil 2.18: Bölgeler bazında denizyolu ihracatı-2016 

 

             Kaynak: UNCTAD, 2017 

              Şekil 2.19: Bölgeler bazında denizyolu ithalatı-2016 

 

                  Kaynak: UNCTAD, 2017 

2.8. Türkiye’nin Denizyolu Taşımacılığının Gelişimi 

     Türkiye’nin denizyolu taşımacılığında 2003-2017 yıllarını kapsayan 15 yıllık dönemde 

büyük gelişmeler yaşanmıştır. 2003 yılında 46 milyon ton ihracat ve 103 milyon ton ithalat 

olmak üzere toplamda 149 milyon ton olan dış ticaret taşımacılığı, 2017 yılında 114 milyon ton 

ihracat (%147 artış) ve 234 milyon ton ithalat (%126 artış) olmak üzere 348 milyon ton dış 

ticaret taşımacılığına ulaşarak %132 artış gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde transit taşımacılığı 
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11 milyon tondan %465 artarak 63 milyon tona, 29 milyon ton olan kabotaj taşımacılığı ise 

%107 artarak 60 milyon tona ulaşmıştır. İhracat, ithalat, transit ve kabotaj taşımacılığının 

toplamını ifade eden toplam yük elleçlemesi ise 2003 yılında 190 milyon ton iken %148 artarak 

2017 yılında 471 milyon ton olmuştur. Bir önceki yıla kıyasla 2017 yılında transit taşımacılığı 

hariç tüm modlarda artış gözlenmiştir.  

Şekil 2.20: Türkiye’nin denizyolu yük elleçleme miktarları 

 

Kaynak: UDHB  

     

Şekil 2.21: Türk limanlarında elleçlenen yük miktarının dağılımı-2017 

 

Kaynak : UDHB, 2017 
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     Türkiye’nin 2017 yılı deniz taşımacılığını daha detaylı incelediğimizde, toplam elleçlemenin 

yarısının 233 milyon ton ile ithalat taşımacılığı olduğunu görmekteyiz. Onu 114 milyon ton ile 

%24 paya sahip olan ihracat takip etmektedir. Bu Türkiye’nin yük elleçleme miktarının 

%74’lük yani yaklaşık dörtte üçlük kısmının dış ticaret taşımacılığından oluştuğu anlamına 

gelmektedir. Ayrıca 63 milyon olan transit taşımacılığı ile 60 milyon olan kabotaj taşımacılığı 

%13 paya sahiptir. 

2.9. Türkiye’nin Dünya Denizyolu Taşımacılığındaki Payı 

     2009-2017 yılları arasında dünya denizyolu taşımacılığında %35,8, Türk denizyolu 

taşımacılığında ise %28,7’lik bir büyüme göze çarpmaktadır. Literatürde dünya denizyolu 

taşımacılığı verileri yükleme olarak ele alındığından ülkemizin uluslararası alandaki konumunu 

belirlemek açısından ihracat ve transit yükleme verilerinin toplamı esas alınmıştır.  

     Türkiye denizyolu taşımacılığı (ihracat+transit yükleme) 2009 yılında 132 milyon ton 

seviyesindeyken 2017 yılında 169 milyon ton seviyesine ulaşmış, aynı dönemler arasında 

dünya 8,3 milyar ton seviyelerinden 11,3 milyar ton seviyelerine ulaşmıştır. Türkiye’nin dünya 

denizyolu taşımacılığındaki payı 2009 yılında %1,6 iken 2014 yılında en büyük düşüşü 

yaşayarak %1,3 paya gerilese de hızlı bir şekilde toparlanarak 2017 yılında bu oran %1,5 

olmuştur. 2009-2017 yılları arasında ülkemizin her ne kadar dünya payında ufak çapta bir 

azalma olsa da esasen denizyolu taşımacılığında uzun vadede %28 oranında kayda değer bir 

artış meydana gelmiştir. Ayrıca bu veriler doğrultusunda dünya deniz taşımacılığındaki 

büyümelere bağlı olarak Türk denizyolu taşımacılığının da büyüdüğünü ifade edebiliriz. 

Şekil 2.22: Dünya denizyolu taşımacılığında Türkiye’nin payı 

 
Kaynak: Türk denizyolu taşımacılığı verileri-UDHB, dünya verileri-Clarksons 
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     Türkiye’nin ulaşım sektörünü tonaj bazında incelediğimizde; 2017 yılında denizyolu 

ihracatta %76,2, ithalatta ise %95 oranında büyük bir paya sahiptir (Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK)). Bu oranlar dikkate alındığında Türkiye’nin ihracat taşımalarındaki yüklerin 4’te 

3’ünden daha fazlası, ithalat yük taşımalarının ise neredeyse tamamının denizyolu aracılığıyla 

taşındığını söylebiliriz. 

Şekil 2.23: Ulaşım modlarına göre ithalat taşımacılığı-2017 

 
Kaynak: TÜİK, 2017  

Şekil 2.24: Ulaşım modlarına göre ihracat taşımacılığı-2017 

 
Kaynak: TÜİK, 2017 

     Türkiye’nin ulaşım sektörünü değer bakımından incelediğimizde; 2017 yılında 391 milyar 

dolar değerinde olan Türkiye dış ticaret taşımacılığının %58’i denizyolu ile yapılmıştır. 

Denizyolunu sırasıyla %21,4 ile karayolu, 13,1 ile havayolu takip izlemektedir (TÜİK, 2017). 
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Şekil 2.25: Ulaşım modlarına göre değer bazında dış ticaret dağılımı-2017 

 

Kaynak: TÜİK, 2017 

 

Şekil 2.26: Türkiye dış ticaret taşımacılığında denizyolunun parasal değeri 

 

Kaynak : TÜİK, 2017 
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parasal değeri 15 yıllık periyotta (2003-2017) 57 milyar $’dan %300 artarak 228 milyar $ 

olmuştur. Bu verilerden yola çıkarak dış ticaretimizin değer bazında yaklaşık üçte ikisinin 

denizyolu ile yapıldığını söyleyebiliriz. 
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2.10. Türkiye Denizyolu Taşımacılığında Gelecek Beklentileri 

     Türkiye’nin denizyolu taşımacılığındaki elleçleme miktarlarına baktığımızda sürekli bir 

artış trendinin varlığından söz edebiliriz. Şekil 2.27, Türkiye’nin 1988-2017 yılları arasında 

yapmış olduğu denizyolu taşımacılığı verilerinin yanı sıra Türkiye’nin tarihsel denizyolu 

verilerinden yola çıkarak 2017-2066 dönemindeki ileriye yönelik tahmini beklenen değerleri 

göstermektedir.  Türkiye’nin denizyolu taşımacılığı 1988-2017 yılları arasındaki 30 yıllık 

dönemde %163 artış gerçekleştirmiştir. Bu Türkiye’nin denizyolu taşımacılığının yıllık 

%3,4’lük CAGR ile büyüdüğü anlamına gelmektedir.  

     Türkiye’nin denizyolu taşımacılığının geleceğine yönelik yapılan tahminleme yönteminde 

iyi senaryo geçmiş yılların CAGR oranı, kötü senaryo ise  CAGR oranının altında kalan %1’lik 

büyüme oranı esas alınarak hesaplanmıştır. Tahminleme neticesinde ülkemizin 2066 yılında 

denizyolu ile yapılan yük elleçlemesi iyi senaryoya göre 1,12 milyar ton, kötü senaryoya göre 

ise 767 milyon ton olarak öngörülmektedir. Dahası ülkemizin öncelikli hedef yılı olan 2023 

yılında, limanlarımızda iyi senaryoya göre ise 538 milyon ton kötü senaryoya göre 500 milyon 

ton yük elleçleme rakamlarına ulaşılması beklenmektedir.  

Şekil 2.27: Türk denizyolu taşımacılığında uzun vadede beklentiler 

 
Kaynak : UDHB 
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3. TÜRKİYE VE DÜNYADA KONTEYNER TAŞIMACILIĞININ GELİŞİMİ 

3.1. Denizyolu Taşımacılığında Konteynerleşme Süreci 

     Denizyolu konteynerleşme sürecine göz atmadan önce konteyner nedir, konteynerlerin 

lojistik sektörü için avantajları, konteyner türlerinden kısaca bahsedelim. 

     Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)’ nun verdiği tarife göre konteyner; 

 Tekrar tekrar kullanılabilmek için devamlılık özelliğine sahip ve bu sağlamlıkta olan, 

 Yüklerin açılıp kapanmadan bir veya birkaç vasıtada taşınmasını kolaylaştıracak tarzda inşa 

edilmiş, 

 Özellikle bir vasıtadan diğerine aktarmada esnasında uyum sağlayan,  

 Kolay doldurulup boşaltılacak şekilde yapılmış taşıma kaplarıdır. 

 

     Konteynerin taşımacılıktaki avantajları şöyle sıralanabilir; 

 Korumalı bir yapıda olduğundan yükleme, tahliye ve taşıma esnasında oluşabilecek hasar 

riskini minimize eder 

 Diğer taşıma türlerine uyum sağlar, yani intermodal taşımaya uygundur 

 Taşıma modları arası geçişinin kolay olması nedeniyle toplam taşıma süresini kısaltır 

 Su geçirmez yapıda olduğundan güvertede istiflense bile yükü ıslanmasından kaynaklı 

bozulmalara karşı korur 

 Konteynerler ile tek seferde 30-40 ton seviyesinde yük taşınabilir 

 Açık bir alanda bile üst üste ve yan yana istiflenmesi limanda depolamasını basitleştirir 

 Limanda meydana gelebilecek hırsızlık faaliyetlerine karşı kilit mekanizmasına sahip 

olması sayesinde güvenlidir (Demiroğlu, 2008). 
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3.2. Konteynerin Tarihçesi 

     Yüklerin konteynerler ile taşınması fikrinin sahibi Amerikalı Malcolm McLean’dir. 1930’lu 

yılların sonlarına doğru McLean, Hoboken limanında parça yüklerin elleçlenmesi ve bir yerden 

başka bir yere naklinin (birden çok parçanın) bir defada yapılabilmesi düşüncesinden yola 

çıkarak önce yükleri araçlara (treyler) yükleyip ardından bu araçların traktör ile gemilere 

bindirilmesiyle işe başlamıştır. Daha sonra taşıyıcı araçların gemi içinde çok yer kapladığını 

düşünmüş bundan dolayı vasıtaları kısaltma çarelerini aramıştır. Çekicisi olmayan treylerlerin 

daha az yer tuttuğunu ve gemiye daha fazla treyler sığdığını görmüş ve daha sonra treylerleri 

küçültmeyi düşünmüş ve konteyner fikrine ulaşmıştır2.  

     Bilinen ilk konteyner gemisi, 1956 yılında “Maxton” isimli tankerin 60 konteyner taşıyacak 

şekilde tasarlanmış hali olan “İdeal X” isimli şileptir. Bir limandan başka bir limana ilk 

konteyner nakli, bu gemi ile 20 Nisan 1956 tarihinde Houston limanına 58 konteyner ile 

yapılmıştır. Avrupanın ilk konteyner gemisi ile tanışması ise bundan yaklaşık 10 yıl sonra 6 

Mayıs 1966 tarihinde olmuştur. Aynı şekilde ilk düzenli hat yine Mc Lean’in kurucusu olduğu 

Sea Land’dır. 3 

Şekil 3.1: İlk konteyner gemisi-Ideal X 

 
Kaynak: http://www.lioncontainers.co.uk/blog/category/ideal-x 

                                                           
2 http://www.containerhandbuch.de/chb_e/stra/index.html?/chb_e/stra/stra_01_01_00.html 
3 http://www.containerhandbuch.de/chb_e/stra/index.html?/chb_e/stra/stra_01_01_00.html 
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     Konteyner kullanmanın sağladığı kolaylık ve faydalar sayesinde konteyner taşımacılığı hızlı 

bir gelişim göstermiştir. Standardizasyonun yakalanması ve artan yük çeşitliliğine paralel 

olarak konteyner tiplerinde de gelişmeler olmuştur. Her türlü yüke hitap edecek şekilde 

günümüzde birçok alanda yaygın olarak kullanılan konteyner çeşitleri (normal, reefer, tank, 

bulk vb.) üretilmiştir. 

3.3. Konteyner Türleri 

     Konteynerler yapısal olarak farklı özellikleri sahip olmalarının yanı sıra belirli standartlarda 

üretilmektedir. Bu sayede dünyanın her yerinde standart ölçüler esas alınarak taşıma 

operasyonları yürütülmektedir. Denizyolu konteyner taşımacılığının ilk dönemlerinde 

konteynerler Amerikan Standart Enstitüsü Standartlarına (ASA) uygun olarak üretilmiştir. 

Zamanla ülkeler hatta kıtalar arası (özellikle Avrupa ve Japonya) konteyner taşımacılığının 

gelişmesi yükleme-boşaltmalarda kolaylık ve birlikteliğin sağlanması düşüncesi ile yeni 

standartların belirlenmesini gerekli kılmıştır. Günümüzde deniz taşımacılığında kullanılan 

konteynerler Uluslararası Standartlar Örgütü’nün belirlediği standartlara uygun olarak imal 

edilmektedir. ISO ile ASA standartlarına uygun olarak yapılan konteynerler arasında; boyut ve 

köşe montaj yuvaları bakımından farlılıklar bulunmaktadır. Bununla beraber pek çok ASA 

konteyneri ISO ölçülerine uyumlu hale gelmiştir (Erdal, Saygılı, 2017). 

     Konteynerlerin, standart, hard top, open top, flatrack, platform, havalandırmalı, ısı kontrollü, 

tank konteyner ile dökme yük konteyneri olmak üzere pek çok çeşidi vardır. Ayrıca 

konteynerler ölçülerine göre belli taşıma kapasitelerine sahiptir. 

3.3.1. Standart konteyner  

     Standart konteynerler, bütün kargoların taşınmasına olanak sağlayacak şekilde üretilmiş 

genel amaçlı konteynerlerdir. Bu tür konteynerler kapalı tarzda konteynerlerdir ve tüm 

cepheleri kapalıdır. Konteynerin içine sığabilecek ve kapısından girebilecek tüm yükler için 

uygundur (Erdal, Saygılı, 2017).  
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3.3.2. Hard Top Konteyner (Üstü Açılabilir Konteyner)  

     Hard top konteynerlerin duvarları genellikle oluklu çelik malzemeden, taban ise ahşap 

malzemeden yapılmaktadır. Bu konteynerlerin çatıları sökülebilir yapıda oluduğundan kapıdan 

giriş çıkışı mümkün olan yükler konteynerin çatısı da açılarak rahatlıkla forkliftler ile 

yüklenebilmektedir. Kapıdan girişi elverişli olmayan tek parça yükler ise vinç ile üstten 

yüklenebilmekte ve yüksekliği fazla olan kargolar çatı çıkartılarak konteynerin içine 

yerleştirilebilmektedir. Bu sayede ağır hacimli yükler rahatlıkla taşınabilmektedir (Erdal, 

Saygılı, 2017). 

3.3.3. Open Top Konteyner (Üstü Açık Konteyner) 

     Bu konteynerlerin duvarları genellikle oluklu çelik malzemeden, taban ahşap malzemeden; 

çatısı sökülüp katlanıp, toplanabilecek şekilde özel malzemelerden (tente, muşamba vb.) 

üretilmektedir. Tentenin sağladığı esneklik sayesinde standart konteynerler için yüksek olan 

yükler bu tür konteynerler ile kolayca taşınabilmektedir. Mermer, makine, makine aksamı, araç 

taşımalarında, kapıdan yükün giremediği ve çoğunlukla yükün konteyner yüksekliğinden fazla 

olduğu durumlarda tercih edilmelerine rağmen tüm kargo tiplerinin taşımasında da 

kullanılabilmektedirler (Erdal, Saygılı, 2017).  

3.3.4. Flatrack Konteyner (Açık Konteyner) 

     Flatrack konteynerlerin taban yapısı, yüksek yükleme kapasitesi olan çelik çerçeveden 

oluşmaktadır. Flatrackların yan duvarları ve tavanı yoktur. Önünde ve arkasında portatif iki 

adet duvar bulunmaktadır. Bu duvarlar ihtiyaç duyulduğu zaman çıkarılıp takılabilmektedir. 

Duvarlar sayesinde flatracklar güvenli bir şekilde birbiri üzerine istiflenebilmektedir. Genişliği, 

yüksekliği ve ağırlığı standart dışı olan kargoların (örneğin: iş makineleri) taşınmasında 

kullanılmaktadır (Erdal, Saygılı, 2017). 

3.3.5. Platform Konteyner 

     Platform konteynerler, yüksek ağırlıktaki yükleri taşıyabilmek için dayanıklı, güçlü bir 

tabana sahiptir. Bu konteynerlerin duvar kısımları yoktur. Platform çelik çerçeve ve ahşap taban 

kaplamasından oluşmaktadır. Ağır, eni geniş ve boyu uzun olan yüklerin (örneğin: yat, iş 

makinesi) taşınmasında kullanılmaktadır (Erdal, Saygılı, 2017). 
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3.3.6. Havalandırmalı Konteyner 

     Havalandırmalı konteynerler, uzun deniz yolculuğu taşıma operasyonlarında 

havalandırılması ihtiyaç duyulan kargolar için kullanılmaktadır. Bu konteyner türü en fazla 

yeşil kahve çektirdiğinin taşınmasında kullanıldığı için zamanla “kahve konteyneri” adını 

almıştır. Tavan ve taban kenarlarında havalandırma delikleri bulunmaktadır. Delikler, yağmur 

sularının ve diğer sıvıların girmesine engel olacak şekilde özel olarak tasarlamaktadır (Erdal, 

Saygılı, 2017).  

3.3.7. Isı Kontrollü (Frigofirik) Konteyner 

     Dondurulmuş gıda veya belirli bir ısı derecesinde üretilmiş ve aynı ısı derecesinde nakliyesi 

gereken yükler için kullanılırlar. Isı kontrollü konteynerler, içerisindeki sıcaklık derecesini 

kontrol etmek ve sabit tutmak amacıyla kendi soğutmalı ünitesine sahiptirler. Konteyner 

denizyolu ile taşınırken soğutma sisteminin yetersizliği durumunda entegre üniteler on board 

güç kaynaklarını ya da geminin güç kaynaklarına bağlanabilmektedir. Sıcak hava konteynerin 

içinden çekilerek, soğutmalı ünitesinde soğutulduktan sonra konteyner içine soğuk hava olarak 

verilmektedir. Tabanında bulunan ızgaralar sayesinde soğuk hava sirkülasyonunu, oluklu yan 

duvarlarıyla da hava dolaşımını sağlarlar (Erdal, Saygılı, 2017).  

3.3.8. Tank Konteyner 

     Tank konteynerler, sıvı ve gaz haldeki kargoların taşınmasında kullanmaktadır. Sıvı 

maddeler de gıda maddeleri (örneğin: meyve suları, sıvı yağ vb.) ve kimyasallar (örneğin: yakıt 

vb.) olarak ikiye ayrılmaktadır. Tank konteynerler genelde silindir veya küresel bir görünümde 

olmaktadır. Tehlikeli madde taşınacak olan tank konteynerlerin üzerinde, taşınan maddenin 

Uluslararası Denizyolu Taşımacılığında Tehlikeli Madde Kodu (IMDG Code) bulunmaktadır. 

Taşınan kargonun özelliklerine göre yükleme ve taşıma talimatları hazırlanmaktadır (Erdal, 

Saygılı, 2017).  

3.3.9. Dökme Yük Konteyneri 

     Dökme Yük Konteynerleri, özellikle tahıl gibi ambalajlanamayan ama toplu halde yüklenen 

dökme yük taşımalarında kullanılmaktadır. Her bir konteynerin üzerinde yükleme ve boşaltma 

işleminin yapıldığı üç ana kapak bulunmaktadır. Yükleme ve boşaltma işlemimin sağlıklı 

yapılabilmesi için hortumlar kullanılmaktadır (Erdal, Saygılı, 2017). 
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Şekil 3.2 : Konteyner Türleri 

  
Kaynak: http://www.osfturkey.com/konteyner_olculeri.php 

 

http://www.osfturkey.com/konteyner_olculeri.php
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3.4. Konteyner Gemilerinin Evrimi 

     Deniz taşımacılığının yapı taşları olan gemi ve limanlar taşınan yükün niteliğine göre farklı 

yapı ve özelliktedirler. Gemiler genel olarak ticaret, hizmet, savaş ve gezinti gemileri olmak 

üzere dört temel gruba ayrılabilir. Deniz yük taşıma sektöründe ise ticaret ve hizmet gemileri 

etkin rol almaktadırlar. Ticaret gemileri; yük, yolcu, yük-yolcu ve balıkçı gemileri olmak üzere 

kendi içerisinde gruplandırılırlar (Tozar, 1997). 

 

     Yük gemileri ise; kuru yük gemileri (kırkambar, dökme yük, konteyner, kereste, soğuk 

depolu, canlı hayvan, cevher, araba), sıvı yük tankerleri (ham petrol, petrol ürünleri, 

sıvılaştırılmış gaz, kimyasal madde, sıvı gıda) ve çok amaçlı gemiler (petrol-dökme-cevher, 

petrol-dökme yük ve petrol-cevher) olarak sınıflandırılmaktadırlar (Tozar, 1997). 

 

     Konteyner gemileri konteynerlerin istif edilebildikleri açık kutular olarak düşünülebilir. Bu 

gemiler yük taşımaya mahsus iç bölümün genişliğinde, konteynerlerin güvenli bir şekilde 

yerleştirilebileceği şekilde tasarlanmış ambarlara sahiptirler. Bu ambarların sahip oldukları 

ambar kapakları, güverteye daha fazla konteyner yüklenebilmesi için dayanıklı bir zemin halini 

alırlar. Dengeyi sağlayıcı destek yapılara gerek duyulmaksızın konteynerlerin kenetlenmesiyle 

güvenli seyir koşulları sağlanabilir (Stopford, 2005). 

 

     Deniz ticaretini etkileyen en önemli eğilim genel anlamda verimlilik ve üretkenliği arttırma 

eğilimleridir. Bu durum gemilerin daha hızlı, daha donanımlı ve daha büyük olmasına neden 

olmaktadır. 
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Şekil 3.3: Konteyner gemilerinin evrimi 

 
Kaynak: https://cammun.org/2017/06/30/whatever-floats-your-boat/ 

      

     Konteyner sisteminin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte gemilerin boyutları da önemli 

derecede büyümüştür. İlk konteyner gemileri birkaç yüz konteyner taşırken, 1970’lerde 

yaklaşık 2.000 TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) olan konteyner taşıma kapasitesi, 

1980’lerde 4.500 TEU seviyelerine yükselmeyi başarmıştır. Panama kanalı bu dönemde 

gemilerin boyutlarında en büyük engel olarak göze çarpmaktaydı. Yaklaşık 5.000 TEU 

kapasiteye sahip ve genişliği 32 metreden fazla “post-Panamax” gemileri Panama Kanalı’ndan 

geçiş için artık yeni bir standart haline dönüşmüştür.  

https://cammun.org/2017/06/30/whatever-floats-your-boat/
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     1996 yılında Danimarkalı Maersk’in 6.600 TEU’luk bir kargo gemisini operasyona sokması 

denizcilikte önemli bir dönüm noktası olmuştur. Günümüzde Asya-Avrupa ve Asya-Kuzey 

Amerika hatları boyunca kullanılan yaklaşık 400 metre boya sahip 19.000 TEU’nun üzerindeki 

gemiler konteyner taşımacılığındaki gemilerin devasal boyutlara ulaştığının göstergesidir. 

Şekil 3.4: Konteyner gemilerinin 50 yıllık gelişimi 

 
Kaynak: http://www.worldshipping.org/about-the-industry/liner-ships/container-ship-design 

      

http://www.worldshipping.org/about-the-industry/liner-ships/container-ship-design
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     Dünya ticaret filosuna en son katılan Orient Overseas Container Lines (OOCL) 

mülkiyetindeki OOCL HONG KONG, Güney Kore Samsung Tersanesi'nde inşa edilirken, 21 

bin 413 TEU taşıma kapasitesiyle en büyük gemi unvanının elinde bulunmaktadır. 400 metre 

boyunda, 59 metre genişliğinde olan OOCL HONG KONG, Asya-Avrupa ticaret yolunda 

hizmet verecektir.4 

Şekil 3.5: Dünyanın en büyük konteyner gemileri 

 
Kaynak: Alphaliner 

                                                           
4 http://www.denizhaber.com.tr/dunyanin-en-buyuk-tasima-kapasiteli-6-konteyner-gemisi-sahnede-boy-

gosteriyor-haber-74313.htm 
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3.5. Konteyner Limanı ve Konteyner Terminali Kavramları 

     “Limanlar, gemilerin olumlu veya olumsuz deniz ortamında sığınabilecekleri, 

yanaşabilecekleri, yükler için yükleme-boşaltma, aktarma: yolcular ve araçlar için de indirme-

bindirme yapabilecekleri, diğer ulaştırma biçimlerine yönelik olanaklar ve açık-kapalı lojistik 

tesisleriyle de ulaştırma modları arasında bütünleşmeyi ve dönüşümü sağlayabilen, gümrük 

kontrol ve acentelik gibi işlemler için gereken yerleşik birim ve örgütleri içerebilen, ülkenin 

belli bölgesi üzerinde ekonomik faktör teşkil eden ve bünyesinde bazı sosyo-kültürel 

faaliyetleri de sağlayabilecek, güvenliği sağlanmış, doğal veya yapay sığınaklardır” (Çağlar, 

2012). 

     Denizyolu taşımacılığında liman ve terminal kavramlarının genellikle aynı anlama geldiği 

düşünülmektedir. Oysaki limanın belirli bir yüke göre ihtisaslaşmış kısmı terminal olarak 

adlandırılır. Konteyner terminallerinin diğer bir tanımı; farklı modlar arasında konteynerlerin 

aktarmasını gerçekleştiren, gemiden demiryoluna/karayoluna ya da tam tersine konteyner 

akışını yöneten ve kontrol eden tesislerdir (Esmer, 2008). Bu yüzden bir limanda farklı terminal 

alanlarının olması ya da tek tip terminalden oluşup yalnızca konteyner taşımacılığı yapan 

limanların varlığından dolayı günümüzde limanlar belirli yüklere göre ihtisaslaşarak özel gemi 

ve yüklere göre sınıflanmaya başlamıştır. Bu tür sınıflamalara örnek olarak konteyner, Ro-Ro, 

sıvı dökme yük, kuru dökme yük ve yolcu terminalleri sayılabilmektedir (Baykal, 2012).  

 

3.6. Konteyner Limanlarının Evrimi 

     Günümüz lojistik zincirinin önemli halkalarından biri limanlardır. Uzak mesafeler boyunca 

büyük miktarlarla yapılacak olan taşımaların etkin biçimde yapılmasını sağlayan gemi 

taşımacılığı, liman sayısının artmasında ve limanların teknolojik olarak gelişmesinde büyük rol 

oynamaktadır. Taşınan yük çeşitlerine uyum sağlamak için yeni gemi sınıflarının ortaya 

çıkmasıyla birlikte bu gemilerin elleçleme operasyonları için özel ekipmanlarla donatılmış 

limanlar da eş zamanlı olarak artmaktadır (Tümiş, 2017). 

     Denizyolu taşımacılığının tüm dünyada artmasıyla beraber gemi boylarında ve taşıma 

kapasitelerinde de büyümeler meydana gelmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak taşınan yüke 

ve elleçlenecek gemiye göre özel limanlar yapılmaktadır (Tümiş, 2017). 
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     Açık yük halinde taşınmakta olan eşyalar konteyner ile taşınmaya başladıktan sonra 

konteyner limanları gelişim göstermiş ve birçok liman formasyona uğrayarak konteyner 

limanına dönüşmüştür. Mevcut konteyner limanları ise artan talepleri karşılamak için 

kapasitelerini arttırmış ve maksimum kapasitesini daha etkin kullanabilmek için ekipman, 

teknoloji ve sistem yatırımları yapmaktadır (Tümiş, 2017). 

     Bu gelişmeler ışığında hızlı gemi servislerine hizmet verebilecek, müşteri taleplerini 

zamanında karşılayacak, iş güvenliği kurallarına uygun, çevreye duyarlı konteyner liman 

yönetimleri ve bunun paralelinde teknoloji destekli liman operasyonları yapılmaktadır (Tümiş, 

2017). 

     Operasyon hızı ve etkinliği doğrudan liman içinde kullanılmakta olan ekipmanlara ve 

bunların koordineli olarak çalıştırılmasına bağlıdır. Limanın büyüklüğüne, rıhtım ve saha 

dizaynına, gelen konteynerlerin rejimine (ithalat, ihracat, transit) dolu/boş konteyner adedine 

uygun ekipman seçilmeli ve bu doğrultuda operasyon desteklenmelidir (Tümiş, 2017).  

 

3.7. Konteyner Terminallerinin Gelişimi 

     Limanlar, taşımacılık sektöründe yaşanan gelişimler sonucu evrimler geçirmişlerdir. Bu 

evrimleşme süreci konteynerlerin ortaya çıkmasıyla başlamış bu durum gemi boyutlarında 

büyük artışlara sebep olmuştur. Gemi ölçülerindeki gelişmelere bağlı olarak limanlarda 

büyümüştür. Limanların sektördeki rolleri de zaman içerisinde değişime uğramıştır. Limanlar 

geçirdikleri evrimler ile günün gereksinimlerine yanıt vermeyi amaçlamıştır. 

     Özellikle 1950’li yıllardan sonra tüm dünyaya yayılan liberalleşme ile birlikte konteynerin 

icadı ile bir ürün, daha önce olmadığı kadar hızlı bir şekilde dünyanın bir ucundaki üretim 

noktasından diğer ucundaki nihai tüketim noktasına ulaştırılabilmektedir (Rodrigue, Comtois 

ve Slack, 2009). Birim zamanda daha fazla miktarda ürünün taşınması ile toplam ticaret hacmi 

artmıştır. Bu nedenle, konteyner taşımacılığı ve konteyner terminalleri ülkelerin 

kalkınmalarında ve uluslararası tedarik zinciri entegrasyonunda kilit rol oynamaktadır (Song ve 

Yoe, 2004).  
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     Üçüncü kuşak limanların gelişiminde dünya ticaretindeki globalleşme ve modlar arası 

taşımanın ve dolayısıyla konteynerizasyonun artan önemi belirleyici etken olmuştur (Beresford, 

Naniopoulos, Wooldrigde, 2004). 

 

     Konteyner taşımacılığı 60’lı yılların sonuna doğru gelişmiş ülkelerde (Amerika ve 

Avustralya’da 10 yıl daha erken) konteyner yüklemeye elverişli gemiler ve bu gemilerin 

uğradığı terminallerle başlamıştır. 70’lerin ortalarına gelindiğinde konteynerler operasyon 

açısından kendi kendini idame ettirebilen gemilerle gelişmekte olan ülkelere de taşınmaya 

başlanmıştır. Bu dönemin en büyük problemi iç taşımacılık için yeterince imkan olmamasıdır 

(Alderton, 2005). 

 

Şekil 3.6: 1970’lerde Konteyner Terminali Yapısı 

 
Kaynak: Alderton, 2005 

     80’lere gelindiğinde ikinci nesil konteyner gemileri gelişimini büyük ölçüde tamamlamış ve 

gelişmiş konteyner terminali kavramı daha iyi tanımlanabilir hale gelmiştir. Fakat gemiler 

sürekli olarak büyümeye devam etmiş ve 80’lerin sonuna doğru operasyon için daha geniş 

rıhtım vinçlerine ihtiyaç duyan dördüncü nesil gemiler ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu dönemde 

yeni konteyner tiplerinin ortaya çıkması ve büyük sermaye yatırımları gerektiren yeniliklerle 

birlikte gelişmekte olan ülkeler zorlanmaya başlamıştır (Alderton, 2005). 
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Şekil 3.7: 1980’lerde Konteyner Terminal Yapısı 

 
Kaynak: Alderton, 2005 

 

Şekil 3.8: 1990’larda Konteyner Terminal Yapısı 

 
Kaynak: Alderton, 2005 

 

     2000’li yıllara gelindiğinde teknolojik gelişmelerle birlikte terminaller 22 konteyner yani 63 

metreye kadar uzanabilen, yeni bir gemi nesli için tasarlanmış rıhtım vinçlerine sahip 

olmuşlardır (Alderton, 2005). 
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3.8. Konteyner Terminal Operasyonları 

 

     Konteyner terminal operasyonları lojistik zincirinde bir halka oluşturmakta ve bu halka da 

kendi içerisinde birçok halkaya ayrılmaktadır. Her bir halka birbirine bağladır. Bu nedenle 

herhangi bir halkada meydana gelecek yoğunluk veya sıkışıklık operasyonun diğer birimlerine 

de yansımaktadır. Dolayısıyla planlamanın dikkatli bir şekilde yapılması, uygulamanın da çok 

yakından takip edilmesi gerekmektedir. Dahası operasyonu sekteye uğratacak durumların 

derhal tespit edilmesi gerekmektedir. Doğru yapılmış bir planlama dışında hareket etmek, 

işletme maliyetini artıran olumsuz bir durum olarak yansımaktadır (Tümiş, 2017). 

     Basitçe bir konteyner terminali; gemilerin yanaştığı rıhtım alanı, konteynerlerin geçici 

olarak depolandıkları sahalar, konteynerlerin taşındığı apron ve araçların giriş-çıkış yaptığı 

kapılardan oluşmaktadır. Bu alanlar haricinde demiryolu bağlantısı, CFS (Container Freight 

Station) alanları, kapalı depolama alanları, liman idaresi dışında yer alan acente, servis 

sağlayıcılar gibi faktörler yer almaktadır. Konteynerin geçişi sırasında, terminalde “gemi 

işletmecisi ve yükleyici veya alıcı” adına bir takım faaliyetler gerçekleştirilir. Genel olarak, bu 

hizmetleri konteynerin varışı, konteynerin depolanması (istiflenmesi) ve konteynerin limandan 

ayrılışı olmak üzere üç farklı faaliyette sınıflandırabiliriz (Thomas, Roach, Hamelink, 2007).  

     Belli bir diziyi oluşturan faaliyetler, söz konusu konteynerin ithalat konteyneri veya ihracat 

konteyneri olmasına bağlıdır.  

 

Bir ihracat konteyneri için faaliyetler şu şekilde tanımlanabilir: 

        Kabul                         Depolama                        Yükleme 

Kabul: Konteynerin kara taşıtı, tren vagonu veya mavna ile terminale varışını ifade eder. 

Depolama: Konteynerin, konteyner depolama alanına taşınması ve gemiye yüklenerek 

terminalden ayrılacağı sırada geminin varışına kadar burada depolanması anlamına gelir.  

 

Bir ithalat konteyneri için, buna eşdeger faaliyetler şunlardır: 

                           Tahliye                          Depolama                        Sevketme 
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Tahliye: Konteynerin gemiden tahliye edilerek limana varışını ifade ederken, 

Depolama: Konteynerin terminal depolama alanına taşınıp burada kendisini alacak kara taşıtı, 

yük treni veya mavna gelene kadar bekletilmesi anlamına gelir ve daha sonra konteyner sevk 

edilir. 

 

Şekil 3.9: Üç Temel Konteyner Terminal Faaliyeti 

Kaynak: Thomas, Roach, Hamelink, 2007 

 

Şekil 3.10: Konteyner terminalindeki temel operasyonlar 

 
Kaynak: Thomas, Roach, Hamelink, 2007 

5 

5 
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3.8.1. Gemi Operasyonu 

     Gemi operasyonu, konteynerlerin rıhtım ile gemi arasındaki yükleme ve boşaltma 

hareketlerini kapsamaktadır. Gemi operasyonu terminal operasyonunda merkezi bir yere 

sahiptir ve ana operasyon olarak değerlendirilir. Geminin elleçlenmesi oranında üst limiti 

belirleyen, konteynerin gemi operasyonunda yükleme ve boşaltma hızıdır (Thomas, Roach, 

Hamelink, 2007).  

 

    1, 2, 3 nolu alanlar ithalat konteynerler için gemi operasyonunu göstermektedir. 

Operasyonun ilk adımı rıhtım kreyninin (SSG) alçalıp spreaderi gemi üzerinde istif 

pozisyonunda duran konteynerin üstüne geçirmesi ile başlar (1). Ardından spreader konteynere 

kilitlenir ve konteyner daha sonra gemi üzerindeki istif konumundan kaldırılarak rıhtıma doğru 

taşınır (2). Son bölümde konteyner SSG’nin altında duran bir YTT dorsesine (3) veya rıhtım 

yüzeyine indirilir. 4,5,6 nolu alanlar İhracat konteynerlerindeki operasyonları anlatır. 

Operasyon, spreaderin rıhtımda duran (rıhtım yüzeyinde veya dorse üzerinde) konteynere 

takılması ile başlar (4). Daha sonar konteyner rıhtımdan uzaklaştırılarak gemi üzerine doğru 

kaydırılır (5). Son kısım ise konteynerin gemiye indirilmesinin mümkün olacağı bir konuma 

yerleştirilmesinden (6) ibarettir. Gemi konteynerin belirli bir ithalat limanına varmadan önce 

birkaç limana daha uğruyabileceğinden, konteyner daha sonra ihracat konteynerler tarafından 

engellenmeyecek bir konumda istiflenmelidir (Thomas, Roach, Hamelink, 2007). 

Şekil 3.11: Konteyner gemi operasyonu 

 
Kaynak: Thomas, Roach, Hamelink, 2007 
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3.8.2. Rıhtım Operasyonu 

     Rıhtım operasyonu konteynerin rıhtım ile konteyner sahası arasındaki hareketlerden oluşur. 

İthalat konteynerler için operasyon SSG’nin konteyneri doğrudan dorse üzerine indirmesi (1) 

ile başlar. Bir sonraki adım aktarma aracının konteyneri önceden belirlenmiş bir güzergah 

üzerinden konteyner sahasındaki uygun bir yere taşımasını ifade eder (2). Daha sonra aktarma 

aracı, konteyneri istif pozisyonunda istifler veya bir interchange noktasında durarak istifleme 

aracının konteyneri kaldırmasına (3) ve istif içinde son hareketi tamalamasına olanak sağlar (4) 

(Thomas, Roach, Hamelink, 2007).  

 

     İhracat konteynerler için, operasyon konteynerin rıhtım-saha arası aktarma aracıyla istifleme 

pozisyonundan kaldırılması (1) ve dorse üzerinde yüklenmesi (2) ile başlar. Yükün rıhtıma 

aktarılması sürecinde takip edilen güzergahın (3), yolların tehlikeli şekilde kesişmesini 

engellemek için ithalat konteynerlerinin kullanıldığından ayrı bir güzergah olması idealdir. Son 

olarak, konteyner rıhtım yüzeyine SSG’nin altına indirilir veya aktarma dorsesinden doğrudan 

SSG ile kaldırılır (4) (Thomas, Roach, Hamelink, 2007). 

 

Şekil 3.12: Konteyner rıhtım-aktarma operasyonu 

 
Kaynak: Thomas, Roach, Hamelink, 2007 
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3.8.3. Saha Operasyonu 

     Uygulamada, sadece konteyner sahasında tahsis edilmiş, konteynerleri rıhtım ile saha 

arasında aktarma araçlarına yerleştiren ve buradan alan araçlar olduğunda istifleme (1) ve 

istiften alma (2) konteyner sahası operasyonun bileşenleri olarak değerlendirilebilir. Diğer 

sistemlerde, rıhtım-saha arası aktarma araçları doğrudan istiflere girip konteynerleri rıhtım ile 

saha arasındaki hareketlerinin başlangıcında veya sonunda yerleştirip alabilir ve bu durumda 

istifleme ve istiften alma, rıhtım-saha arası aktarma operasyonunun bir parçası olarak 

değerlendirilebilir. Fakat, kullanılan istifleme sistemi ne olursa olsun, üst katın altında 

depolanan konteynere erişmek (3) ve geminin varışı öncesi yeniden düzenlemeler yapmak için 

(4) konteynerlerin istif içindeki hareketleri de vardır. Bu istif hareketleri de konteyner sahası 

operasyonlarının önemli bileşenleri olarak düşünülmektedir (Thomas, Roach, Hamelink, 2007).  

 

Şekil 3.13: Konteyner saha operasyonları-depolama 

 
Kaynak: Thomas, Roach, Hamelink, 2007 
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     Bunlara ek olarak konteyner saha operasyonlarının diğer (ve birçok açından en önemli) 

bileşenleri olarak ele alınan bir dizi terminal içi hareketlerdir:  

 İthalat konteynerlerinin tahliye edilmek üzere konteyner sahasından CFS alanına geri 

gönderilmesi (1) ve ardından boş konteynerlerin tahsis edilmiş depolama yerlerine (örneğin, 

boş konteyner havuzuna) geri gönderilmesi (2),  

 Bunun eşdeğeri niteliğindeki ihracat hareketleri; boş konteynerlerin yükleme işlemi için  

CFS alanına taşınması (3) ve yüklenmiş konteynerlerin geminin varışını beklemek üzere 

istife aktarılması(4)  

 Konteyner sahası ile gümrük ve liman sağlığı muayene alanları arasındaki hareketler (5), 

 Hasarlı konteynerlerin, konteyner bakım ve onarım işlemleri için ayrılmış bir alana 

taşınmaları ve buradan istiflere geri gönderilmeleri (6) gibi hareketleri içermektedir 

(Thomas, Roach, Hamelink, 2007). 

 

     Bu hareketler zaman zaman depolama hareketlerinden tamamen bağımsız hareketler olarak 

değerlendirilmesine rağmen terminal içi hareketler olarak bir arada değerlendirilmesi ve 

konteynerlerin sahadaki depolama işlemleri ile birlikte konteyner sahası operasyonu olarak 

değerlendirilmesi uygundur.        

 

Şekil 3.14: Konteyner saha operasyonları-terminal içi hareketler 

 
Kaynak: Thomas, Roach, Hamelink, 2007 



 
 

 46  
 

3.8.4. Kabul-Teslim Operasyonu 

      Kabul-teslim operasyonları farklı olmalarına rağmen birbirine bağlı iki alt sistemden 

oluşmaktadır. İthalat aşamasında, karayolu ile terminalden ayrılan bir ithalat konteyneri önce 

konteyner sahasındaki istif pozisyonundayken istifin yanındaki (karayolu aracı buraya getirilir) 

veya kapının yanındaki (kontyener aktarma aracıyla götürülür) interchange’e taşınması (1) 

hareketi vardır. Daha sonra konteyner, interchange’deki karayolu taşıtının dorsesine yerleştirilir 

(2) ve son olarak diğer alt operasyona, yani karayolu taşıtının kapıda elleçlenmesi (3) işlemine 

geçilir. Buradaki faaliyetler, konteynerin kontrol edilmesini, kapı mühürlerinin kontrolünü ve 

konteynerin sevk edilmesiyle ilgili belgelenme prosedürlerini içerir. Konteyner ihracatı 

aşamasında ise ilk olarak kapıdaki kontrol ve belgeleme prosedürleri gerçekleştirilir (4) ve 

bunun ardından interchange’e taşıma (5) ve konteynerin taşıtın dorsesinden kaldırılıp istif 

işleminin tamamlanması (6) yer alır (Thomas, Roach, Hamelink, 2007).  

 

Şekil 3.15: Konteyner kabul/teslim operasyonu 

 
Kaynak: Thomas, Roach, Hamelink, 2007 
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3.8.5. Terminal Operasyonları Arasındaki İlişkiler 

     Gemi operasyonu, rıhtım-saha arası aktarma operasyonu, konteyner sahası operasyonu 

(çesitli terminal içi hareketler ve depolama faaliyetleri de dahil olmak üzere) ve kabul/teslim 

operasyonlar ayrı ayrı incelenmesine rağmen genel anlamda terminal operasyonunu oluşturan 

bileşenlerdir. Bu bağlamda tüm bu operasyonları; konteynerin varışı, depolanması, limandan 

ayrılışı ve bu faaliyet dizilerinin ithalat ve ihracat konteynerleri ile ilgili belirli versiyonları 

olarak genel faaliyetler arasına ‘yerleştirmek’ faydalı olacaktır. Konteyner varışı ve ayrılışı, 

kabul/teslim ve gemi operasyonlarına girerken, rıhtım-saha arası aktarmanın, bu faaliyetlerin 

konteyner sahası operasyonundaki konteyner depolanması faaliyetleriyle bağlantılı olduğu 

aşikardır (Thomas, Roach, Hamelink, 2007). 

 

Şekil 3.16: Konteyner terminal operasyonları arasındaki ilişki düzeni 

Kaynak: Thomas, Roach, Hamelink, 2007 
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3.9. Konteyner Elleçleme ve İstifleme Sistemleri 

     Önemli modern limanlar, talebin artması nedeniyle yeni alan ve liman genişleme konusunda 

yatırım yapmadan verimlilik artışı sağlayabilecek çeşitli kavramlar ve olası çözümler 

türetmektedirler. Aynı zamanda konteyner sayısının artması da yüksek verimlilik sağlamak için 

daha verimli kargo elleçleme süreci gerektirmektedir. Yük elleçlemesinde kullanılan sistemler, 

verimliliğin yanı sıra maliyetleri düşürmek, terminal genişlemesini minimize etmek ve liman 

talebini karşılamak açısından kullanılmaktadır (Pjevčević, D., Vladisavljević, I., Vukadinović, 

K., ve Teodorović, D. 2011). Genellikle konteyner terminalleri, sahip olduğu ekipman ve 

istifleme olanaklarına göre çok spesifik olarak tarif edilmektedir. Buna rağmen terminaller 

lojistik bakış açısıyla değerlendirildiğinde iki bileşenden oluşmaktadır: Taşıma ve stoklama 

araçları (Steenken, Stahlbock, Vob, 2004). Bu bölümde farklı operasyonel görevleri üstlenen 

elleçleme ve istifleme sistemleri ve taşıma araçları dört başlık altında aşağıda belirtilmektedir. 

3.9.1. Gemi ve Rıhtım Operasyon Ekipmanları 

     Rıhtıma yanaşan gemideki konteynerleri tahliye etmede kullanılan ya da gemiye yüklenecek 

olan konteynerlerin rıhtım operasyonlarını gerçekleştiren ekipmanlardır. Yapılan literatür 

taramaları sonucunda rıhtım vinçleri sayısı ve bir vincin saatte ortalama hareket sayısı liman 

verimliliği açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Rıhtım operasyonlarında, 

farklı tipte gemi türlerine hizmet verebilme yeteneğine göre çeşitli vinçler kullanılmaktadır. 

3.9.1.1. Rıhtım Kreyni (SSG) 

      Literatürde “Gantry kreyn, Rıhtım Kreyni, portainel kreyn, SSG (Ship to Shore), Dock Side 

Kreyn” gibi farklı isimlerle adlandırılan yüksek performansa sahip vinçlerdir. Gantry vinçler 

bir ray üzerinde ileri geri hareket ettikleri için konteyner gemilerinin yüklenip boşaltılmasında 

diğer tüm vinçlerden daha hızlı hareket etmektedirler. Ağırlıklarından dolayı iskelelerden 

ziyade rıhtımda kullanılmaktadır. Eski tip gantry vinçler için saatlik kutu elleçleme kapasitesi 

10 kutu/saat civarında olurken, çift konteyner ataçmanı takılabilen yeni tip vinçler 50 kutu/saat 

kapasitelerine çıkabilmektedirler. Gantry vinçlerin en büyük avantajı operasyon sırasında 

sadece iki eksende hareket yapmasıdır (Çağlar, 2012). Bu vinçler yüksek yatırım maliyeti 

gerektirmesine rağmen hız ve emniyet açısından avantaj sağlamaktadırlar. 



 
 

 49  
 

Şekil 3.17: SSG Crane 

 
Kaynak : http://www.konecranes.com/equipment/container-handling-equipment/ship-to-shore-gantry-cranes 

3.9.1.2. Mobil/Gezer Vinçler (MHC) 

     Literatürde MHC (Mobile Harbour Crane) olarak da bilinen bu vinçler farklı rıhtımlar 

arasında hareket edebilme özelliği nedeniyle tercih edilmektedir. Gemi büyüklüğüne operasyon 

çeşidine, yükleme planına ve operatörün tecrübe ve yeteneğine bağlı olarak mobil vinçler saatte 

ortalama hareket hızı 15-20 arasında olmaktadır (Tümiş, 2008). 

Şekil 3.18: Mobil Gezer Vinçler

 
Kaynak:  http://www.kumport.com.tr/tr-TR/mobile-harbour-crane/313718 

http://www.konecranes.com/equipment/container-handling-equipment/ship-to-shore-gantry-cranes
http://www.kumport.com.tr/tr-TR/mobile-harbour-crane/313718
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3.9.2. Saha Operasyon Ekipmanları  

     Gemiden ve kapıdan istifleme alanına gelen konteynerin elleçlenmesinde kullanılan 

ekipmanlardır. Saha büyüklüğü ve tasarımına bağlı olarak bu ekipmanlar aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmaktadırlar;  

 

3.9.2.1. Straddle Carrier (SC)  

     Uzun ayrık bacaklı makinalarla konteyner elleçleme şekli, terminal içinde taşıma 

mesafesinin kısa ve depolama alanının kısıtlı olması hallerinde önerilen ve yaygın olarak 

kullanılan bir sistemdir. Konteyner istifleme alanında üst üste istiflenen konteyner sıralarının 

sayısı kullanılan SC taşıyıcı sisteminin kapasitesine göre değişir (Baykal, 2012). Hem saha 

elleçleme ekipmanı olarak hem de liman içi taşıma aracı olarak orta ve büyük boyutlu 

terminallerde konteyner elleçlemede kullanılan verimi yüksek bir sistemdir. 

Şekil 3.19: Straddle Carrier 

 

Kaynak : http://www.konecranes.com/equipment/container-handling-equipment/straddle-carriers 

3.9.2.2. Rubber Tyred Gantry (RTG) 

      İlk başlarda geliştirilen saha kreynleri mazotla çalışıp lastik tekerlekler üzerinde hareket 

etmektedir. Kısaca RTG olarak adlandırılan bu kreynler hala pek çok terminallerde 

kullanılmaktadır. Reach Stakerlara göre en önemli üstünlüğü konteyner bloğundaki her sıraya 

doğrudan erişebilmesi, dolayısıyla da daha yüksek ve geniş konteyner bloklarına 

çalışabilmesidir (Keçeli, Aydoğdu, 2015).  

 

http://www.konecranes.com/equipment/container-handling-equipment/straddle-carriers
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Şekil 3.20: Lastik tekerlekli köprülü vinç 

 
Kaynak : http://www.konecranes.com/sites/default/files/gallery/rtg_final_medium_0.jpg 

 

3.9.2.3. Container Reach Stacker (CRS) 

     Konteyner limanlarında sıkça kullanılan ekipmanlardan biridir. Limanlarda konteynerlerin, 

karayolunda çekici ve demiryolunda vagonlara konulması, istifleme sahasında da üst üste 

yığma işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadırlar. 

Şekil 3.21: Konteyner İstifleyici Sistemler 

 
Kaynak:https://www.liebherr.com 

 

http://www.konecranes.com/sites/default/files/gallery/rtg_final_medium_0.jpg
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3.9.2.4. Loaded Container Handler (LCH) 

     Konteynerin geniş yüzünden yanaşarak üstünden kilitleyip elleçleyen saha ekipmanıdır. 

Konteyner elleçleme hacminin düşük olduğu küçük terminallerde kullanılır. Saha kapasitesi 

arttıkça verimliliği azalır. Fazla çalışması yüksek işletme maliyeti ve buna bağlı olarak zaman 

kaybına neden olduğu için modern konteyner terminallerinde kullanılmamakta, konteyner içi 

aktarmalar liman içi aktarma araçları ile yapılmaktadır (Tümiş, 2008).  

Şekil 3.22: Loaded Container Handler 

 
Kaynak: http://www.hoistlift.com/lch-series-loaded-handler/ 

3.9.2.5. Empty Container Stacker (ECS) 

     Boş konteyner elleçlemede kullanılan, konteynerlerin saha içinde kısa mesafeli 

hareketlerinde tercih edilen ve yüksek katlı yığınlar oluşturabilen CRS’ye göre kaldırma gücü 

daha az olan asansöre benzer bir ekipmandır (Acer, 2016). 

Şekil 3.23: Boş konteyner İstifleyici 

 
Kaynak: http://www.tradeindia.com/fp1493971/5-High-Empty-Container-Stacker-ECS-H5-.html 

 

http://www.tradeindia.com/fp1493971/5-High-Empty-Container-Stacker-ECS-H5-.html
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3.9.3. CFS Ekipmanları 

 

3.9.3.1. Forklift 

     Özellikle parsiyel taşımalarda konteyner içindeki eşyaların elleçlendiği, terminal 

içerisinde konteyner dolum, boşaltım ve muayene işlemlerinin yapıldığı alanlar olarak 

değerlendirilen konteyner yük istasyonlarında kullanılan ekipman forklifttir. Forkliftler 

konteyner içindeki yüklerin yüklenme ve boşaltılmasında en fazla tercih edilen ve hemen 

hemen her yükün elleçlenmesinde ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle 

bir araca ya da rafa yüklemek için kullanılabilen araçlardır (Acer, 2016).  

Şekil 3.24: Forklift 

 
Kaynak: http://www.kalmarglobal.co.uk/ 

 

3.9.4. Liman İçi Aktarma Araçları 

 

3.9.4.1. YTT (Yard Towing Truck) 

     Liman çekicileri, treylere yüklenen konteynerlerin terminal içinde hareketini sağlamaktadır. 

Sadece ağır yüklerin taşınmasında değil aynı zamanda üzerinde bulunan konteynerlerle birlikte 

Ro-Ro aracına yüklenebilirler (Acer, 2016). 

 

 

file:///G:/bozuklar/htt
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Şekil 3.25: Liman içi aktarma işlemlerinde kullanılan araçları 

 
Kaynak: https://www.kalmarglobal.co.uk/equipment/terminal-tractors/all-terminal-tractors/ 

 

3.9.4.2. Automatic Guided Vehicle (AGV) 

     Otomatik kılavuzlu araçlar olarak da bilinen AGV’ler merkezi bir istasyondan kumanda 

edilen, rıhtımla depolama alanı arasında çalışan ve konteyner elleçlemesinde yaygın olarak 

kullanılan insansız şasi araçlarıdır (Acer, 2016). 

 

Şekil 3.26: Otomatik Klavuzlu Araçlar 

 
Kaynak: http://www.greenfieldpi.com/vdl-agv/ 

https://www.kalmarglobal.co.uk/equipment/terminal-tractors/all-terminal-tractors/
http://www.greenfieldpi.com/vdl-agv/
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3.10. Türk ve Dünya Konteyner Taşımacılığı 

3.10.1. Dünya Konteyner Filosunun Gelişim Süreci 

     1990 yılında 25 milyon Dwt seviyelerinde olan dünya konteyner filosu sürekli bir büyüme 

trendi içerisinde olmuş ve yıllık ortalama %9 büyüyerek 246 milyon Dwt seviyelerine 

yükselmiştir. Bu konteyner filosunun 27 yıllık periyotta yaklaşık 9 kat büyüdüğü anlamına 

gelmektedir.  

 

Şekil 3.27: Dünya konteyner filosunun yıllar itibariyle gelişimi 

 

Kaynak: ISL 

 

     Dünya filosundaki gemi tipleri dağılımına incelediğimizde 80’li yıllarda %1,6 paya sahip 

olan konteyner filosu toplam filo içerisindeki payını %11,6 arttırarak %13,2’ye taşımıştır. 2017 

yılı konteyner filosunda en genç gemilerin oranı %18,6 iken en yaşlı gemilerin oranı ise %12,5 

ile en düşük orana sahiptir. 2016 yılında filonun yaş ortalaması 11,55 iken 2017 yılında 11,1 

olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca filoda en büyük kısmı %30,5’lik paya sahip olan 5-9 yaş arası 

gemiler oluşturmaktadır. Bu durum konteyner filosunun çoğunlukla genç gemilerden 

oluştuğunu kanıtlamaktadır. 
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     Dünya Konteyner filosunun tonaj bazında %21,4’lük büyük bir kısmı Almanya’nın 

kontrolündedir. Almanya’nın ardından, Çin %9,4, Yunanistan %8,1, Danimarka %6,9 ve Hong 

Kong %6,2 paya sahip olup bu beş ülke toplam filonun yarısından fazlasına sahiptir. Türk 

sahipli konteyner filosu 1000 Gt üzeri 263 bin TEU kapasiteye sahip 512 konteyner gemisi ile 

16. sırada yer alırken dünya konteyner filosu pazarında %1,18’lik paya sahiptir (UNCTAD, 

2017).  

Tablo 3.1: Ülkeler bazında dünya konteyner filosu-2017 (1000 Gt üzeri gemiler-TEU) 

 
Kaynak: UNCTAD, 2017 
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     Konteyner filosu bayrak dağılımında Panama 8.052 gemiye tekabül eden 343,4 milyon Dwt 

kapasite zirvede yer almaktadır. Onu sırasıyla 219,4 milyon Dwt ile Liberya, 216,6 milyon Dwt 

ile Marshall Adaları ve 173,3 milyon Dwt ile Hong Kong bayraklı gemiler takip etmektedir. 

Türk bayraklı konteyner filosu 8,2 milyon Dwt olup dünyada 27. sırada yer almaktadır. 

Konteyner filosunun adet bazında %1,2’si, tonaj bazında ise %0,5’i Türk bayraklı gemilerden 

oluşmaktadır (UNCTAD, 2017).  

Şekil 3.28: Dünya konteyner filosunun gemi ve bayrak bazında dağılımı 

 
Kaynak: UNCTAD, 2017 

3.10.2. Dünya Konteyner Limanlarındaki Son Gelişmeler 

     Günümüzde dünya konteyner limanlarındaki gelişmelere göz atacak olursak; 2016 yılında 

dünya deniz ticaret hacminde, zayıf dünya ekonomik büyümesiyle birlikte ılımlı bir iyileşmeye 

gözlenmesine rağmen mal ticaret hacminde azalış ve yükselen maliyet baskısı dünya 

limanlarının performansını zayıflatmaya devam etmektedir. Bu eğilimler tüm limanları etkisi 

altına almış ve en çok konteyner limanlarını etkilemiştir. Limanları etkileyen artan rekabetçi 

güçler, operasyonların optimizasyonu, maliyet azaltma, zaman verimliliği ve ticaret teşvikleri 

gibi kriterlerin ötesine uzanan performansların arttırılması ihtiyacını zorunlu kılmaktadır. 

Örneğin, limanların, güvenlik, emniyet, kaynak koruma, çevre koruma gibi dış faktörlerdeki 

performansının gittikçe artması beklenmektedir. Bu faktörler, küresel sürdürülebilirlik gündemi 

ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin başarılmasıyla ilişkilidir (UNCTAD, 2017). 
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     2016 yılından ve 2017 yılının ortalarına kadar dünya konteyner limanları, ana ticaret 

hatlarından ikincil güzergahlara kadar olan gemilerin basamaklandırılması, hat taşımacılığına 

artan talep, konsolidasyon aktivitesinin artırılması, hat taşımacılığının ittifaklar ile yeniden 

şekillendirilmesi ve artan siber güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bu bağlamda, daha 

yüksek liman performans seviyelerine ulaşmak ve özel sektörün konteyner limanı 

operasyonlarına, özellikle kamu-özel ortaklıkları ve liman imtiyazları, katılımını sağlamak 

anahtar unsurlar olarak düşünülmektedir (UNCTAD, 2017). 

 

3.10.3. Dünyadaki Lider Konteyner Limanları 

     Tablo 3.2’de, dünyada en çok elleçleme yapan 40 konteyner limanını bilgileri verilmiştir. 

Bu limanlardaki toplam elleçleme miktarı 415.9 milyon TEU olmakla birlikte bu rakam dünya 

toplamının yaklaşık % 60'ına tekabül etmektedir. Asya limanları başta olmak üzere en büyük 

10 liman, pazarın yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Sadece 21 limanın işlem hacmi %1'in 

üzerinde artmıştır. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneydoğusunda yer alan Pire Limanı, 

ülkenin en büyük limanı konumundadır. 2010'da Çin'in en büyük nakliyat ve lojistik şirketi 

COSCO, 2 ve 3 numaralı konteyner terminallerini idare etmeye başladığından beri elleçleme 

hacmi % 14,1  oranında artan Pire Limanı en büyük artışı gerçekleştirmiştir. Rotterdam limanını 

geçerek dünya genelinde onbirinci lider liman olan Kelang % 10,7; Colombo %10.6; ve Cat 

Lai (Ho Chi Minh City) % 10 oranında büyümüştür (UNCTAD, 2017). 

Şekil 3.29: Dünyanın ilk 10 konteyner limanının elleçleme hacmi-2016 

 
Kaynak : UNCTAD review of maritime trade-2017 
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Tablo 3.2: Dünyada en fazla konteyner elleçleyen ilk 40 konteyner limanı 

 
Kaynak : UNCTAD, 2017 
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     Çin, konteyner limanlarındaki hacimsel daralmaya rağmen ihracat ve yatırım odaklı bir 

büyüme aracılığıyla ekonomisinin yeniden dengelenmesiyle birlikte dünya konteyner limanı 

sektörüne hakim olmaya devam etmektedir. Dünyanın önde gelen 10 konteyner limandan yedisi 

Çin’in kontrolündedir. 2016'da ilk 40 limanda elleçlenen konteyner miktarının neredeyse yarısı 

Çin'deki konteyner limanlarında elleçlenmiştir. Çin limanlarından sadece Shenzhen’de daralma 

yaşanmış, diğer yandan Guangzhou limanında %8’lik ve Ningbo-Zhoushan’da %4,7’lik kayda 

değer artışlar gözlenmiştir.  Bir diğer Çin limanı Dalian, elleçleme hacmini 2015 yılına göre 

1,4 artırmış ve denizden-raylara intermodal taşımacılık ve sınır ötesi trenler  gibi hinterland 

talebini artırmaya yönelik projelerde yer almıştır (UNCTAD, 2017). 

     Bazı raporlarda, Çin'in ana hub terminallerindeki liman tıkanıklığının diğer Asya limanlarını 

etkileyerek bölgedeki feeder operasyonlarına zarar verebileceği savunulmaktadır. Şanghay, 

Qingdao ve Ningbo limanları, hat ittifak ağları, kötü hava şartları, güçlü talep ve taşıyıcılar 

tarafından daha büyük gemilerin konuşlandırılmasının yanı sıra artan hacimlerden kaynaklanan 

tıkanıklıkla mücadele etmektedir (UNCTAD, 2017). 

     2016 yılında Singapur Limanı, bir önceki yıla göre %1,6 artışla ilk sıradaki yerini korudu, 

ancak elleçleme hacmi %0,1 oranında düşerek aşağı doğru eğilim göstermiştir. Güney Kore 

limanı Busan, Hong Kong Limanı ile yer değiştirdi ve bir sıra gerileyerek altıncı sırada yer aldı. 

Malezya limanı Tanjung Pelepas %8,8, Birleşik Krallık limanı Felixtowe %7,4 ABD’den Long 

Beach %5,8 son olarak Brezilya’nın Santos limanı %5,6 oranında en fazla düşüş yaşayan 

limanlar olmuştur. Filipinler, Tayland ve Viet Nam'daki olumlu eğilimler, Çin imalat 

sektöründeki yavaş büyümenin etkisini telafi etmeye yardımcı olmuştur. Bu arada, Sri 

Lanka’nın Colombo Limanı, 18.000 TEU ve üstü elleçleme kapasitesine sahip gemileriyle 

Güney Asya'daki tek derin su terminali olan üçüncü bir terminalin açılışını takiben, bir önceki 

yıla göre %10,6 artarak ilerlemeye devam etmiştir (UNCTAD, 2017). 

     Kuzey Avrupa'da Antwerp limanı %4,0 oranında büyürken, Rotterdam'daki hacimler yüzde 

1,2 oranında artmıştır.  Hamburg Limanı, Baltık ve İskandinav limanlarına yönelen doğrudan 

hizmetlerde büyümenin olumsuz etkilerini yaşamaya devam etmiş ve bu durum bölgelerdeki 

hizmetlere olan talebin azalmasına neden olmuştur. Kısmen Çin ile olan ticareti ve Rusya 

Federasyonu'ndaki ticari durumun iyileşmesi ile desteklenen liman, %0,8 oranında bir artış 

kaydetti (UNCTAD, 2017). 
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     İspanya’nın Algeciras limanı, %5,2 artışla Akdeniz'de birinci sırada yer almaktadır. Buna 

karşılık, Valencia limanındaki hacimler %0,2 oranında azalmıştır. Her iki limanın performansı 

da iş anlaşmazlıklarından etkilenmiştir. Bununla birlikte, Pire'deki son işgücü aksamaları 

limanın özelleştirilmesi ile sona ermiş gibi gözükmektedir. Limanda, COSCO sayesinde 

hacimlerde %14,1'lik bir artış sağlanmıştır (UNCTAD, 2017). 

     Kuzey Amerika limanlarının performansı değişkenlik göstermektedir. Amerika Birleşik 

Devletleri'nde ekonomik durumun ve tüketici güveninin iyileşmesi ile hacimler Los Angeles'ta 

%8,5 oranında artmıştır (UNCTAD, 2017). 

     Kuzey Amerika liman hacimlerindeki büyüme, olumlu bir döviz kuru ile desteklenen artan 

Asya ithalat talebini de yansıtmaktadır. Buna karşılık, Long Beach Limanı'ndaki üretim 

oranının %5,8 oranında azalması dünyanın en büyük konteyner taşıyıcı firmalarından Hanjin 

Shipping'in çöküşüne neden olmuştur. Hanjin Shipping 2016 yılında iflas ederek ve Long 

Beach limanındaki hisselerini MSC’ye satmıştır.  Panama Kanalı'nın genişlemesi Charleston 

ve Virginia gibi Atlantik Okyanusu limanlarında büyümeyi henüz desteklemiş gibi 

görünmemektedir (UNCTAD, 2017). 

Şekil 3.30: Dünya konteyner limanlarının bölgesel bazda gelişim oranları 

 
Kaynak : UNCTAD, 2017 
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3.11. Dünya Konteyner Elleçleme Verileri 

     UNCTAD, 2015 yılında dünya konteyner limanı elleçlemelerinin % 1,7 oranında arttığını 

ve toplam konteyner ticaret hacminin 686,8 milyon TEU'ya ulaştığını öngörmektedir. Bu 

rakam, 2015 yılında dünya konteyner ticaret akışında yaşanan güçlükleri yansıtan, 2014 yılında 

kaydedilen büyümenin yarısından daha düşük bir seviyededir. 

     2016 yılı için UNCTAD'ın ilk rakamları, dünyadaki toplam konteyner elleçleme hacminin 

699,7 milyon TEU ulaştığını ve bunu bağlı olarak limanlarındaki elleçleme hacminin yüzde 1,9 

oranında arttığını göstermektedir. Clarksons Research'in verilerine göre, 2016'da ele alınan 

toplam konteyner hacminin %76'sı dolu konteyner ve %24'ü ise boş konteynerlerdir. 2016 

gözlemlenen elleçleme TEU rakamlarındaki marjinal düşüşe rağmen, transit taşımacılığın %26 

oranında olduğu tahmin edilmektedir (UNCTAD, 2017).      

     2015 ve 2016'da, konteyner limanlarındaki elleçleme büyüme oranları 1980-2016 

döneminin tarihsel eğiliminin altında kalmıştır. Ayrıca, bu büyüme oranları, %8,1 oranında 

düşüşün yaşandığı 2009 yılı hariç, 2000 ile 2016 yılları arasında kaydedilen en düşük büyüme 

oranları arasındadırlar (UNCTAD, 2017).  

     2016 yılında konteyner elleçleme en fazla artan bölge Avrupa’dır. 2016 yılında Avrupa 

konteyner limanlarındaki konteyner elleçleme hacmi %5 oranında artmıştır. Asya ve Amerika 

kıtalarında yer alan konteyner limanlarındaki konteyner elleçleme hacmi ise sırasıyla %1,65, 

%0,5 oranında artmıştır. Aksine Afrika’daki konteyner limanlarındaki elleçleme hacminde 

%0,76 oranında azalma meydana gelmiştir (UNCTAD, 2017). 
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Şekil 3.31: Bölgeler bazında dünya konteyner elleçleme verileri 

 

Kaynak: UNCTAD, 2017 

     2016 yılı için dünya limanlarındaki konteyner trafiğinin bölgesel payları Şekil 3.32'de 

gösterilmektedir. Asya konteyner limanları, dünya konteyner trafiğinin yüzde 64'ünü 

oluşturmakta olup Doğu ve Güneydoğu Asya kilit oyunculardır. Kalan konteyner kargo akışları, 

Avrupa limanları %16, Amerika limanları %14, Afrika limanları %4 ve Okyanusya limanları 

%2 paya sahiptir (UNCTAD, 2017). 

Şekil 3.32: Dünya Konteyner Liman Çıktılarına Göre Bölgesel Paylar-2016 

 
Kaynak: UNCTAD, 2017 
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3.12. Türkiye’nin Dünya Konteyner Pazarındaki Yeri 

     Türk ve dünya konteyner taşımacılığı 2009 yılındaki küresel krizin etkisinden kurtulduktan 

sonra sürekli bir artış trendi yakalamıştır. 2008 yılında 1,27 milyar ton olan dünya konteyner 

hacmi 2016 yılına gelindiğinde %41 artış ile 1,72 milyar ton seviyelerine ulaşmıştır. Dünya 

konteyner hacminin 2017 yılında yaklaşık 1,8 milyar ton olacağı tahmin edilmektedir 

(Clarksons, 2017).  

     2008 yılında 26 milyon ton olan Türkiye’nin konteyner taşımacılığı (ihracat+transit yükleme 

verileri esas alınmıştır) ise %92 artarak 2017 yılında 50 milyon ton olmuştur (UDHB). Dünya 

konteyner taşımacılığında Türkiye’nin ton bazında konteyner elleçleme payı 2008-2017 

döneminde %2’den %2,8 seviyelerine yükselmiştir. Bu verilerden ışığında Türkiye konteyner 

taşımacılığının dünyaya kıyasla daha hızlı büyüdüğünü söyleyebiliriz.  

Şekil 3.33: Türkiye’nin Dünya Konteyner Pazarındaki Payı  

 

Kaynak: Clarksons (dünya verileri), UDHB (Türkiye verileri) 

     Türkiye konteyner taşımacılığı 2009-2017 arasında %92,3 artarken dünya ise daha düşük 

bir hızla %41,4 artış gerçekleştirmiştir. Konteyner taşımacılığındaki büyüme hızları 

karşılaştırıldığında Türkiye dünyaya göre %51 daha fazla büyümüştür. Hem dünya hem de 

Türkiye küresel krizin etkisi ile 2009 yılında düşüş yaşasa da ilerleyen dönemde sürekli artış 
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Şekil 3.34: Türk ve dünya konteyner taşımacılığı büyüme oranları 

 

Kaynak: Clarksons (dünya verileri, *2017 tahmini), UDHB (Türkiye verileri) 

3.13. Türkiye Limanlarında Konteyner Taşımacılığı 

     Limanlarımızda elleçlenen Konteyner miktarı 2003 yılında 2,5 milyon TEU  iken %302 

artarak 2017 yılında 10 milyon TEU seviyesine yükselmiştir. Bu 14 yıllık süreçte Türk 

limanlarında elleçlenen konteyner miktarının 3 kat arttığı anlamına gelmektedir. Bu durum 

ayrıca, konteyner limanlarımızın yıllık ortalama %10 oranında büyüdüğü anlamına 

gelmektedir.   

Şekil 3.35: Türk limanlarında elleçlenen konteyner miktarı 

 
Kaynak: UDHB 
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     Türk limanlarında elleçlenen yük miktarları incelendiğinde; 2004 yılında ton bazında toplam 

yük elleçleme içerisindeki konteyner elleçleme payı %18 iken 2017 yılında bu oran %23 

seviyesine yükselmiştir. Bu veriler neticesinde ülkemiz denizyolu taşımacılığında konteyner 

yüklerin payının sürekli bir artış trendine sahip olduğunu anlayabiliriz. Dünyada olduğu gibi 

Türk limanlarında da yükler hızla konteynerleşme evresindedir. 

     Tablo 3.3, konteyner limanlarındaki elleçleme miktarlarının yük işlem türlerine göre 

dağılımını göstermektedir. Tabloyu incelediğimizde konteyner taşımacılığının büyük kısmının 

dış ticaret taşımacılığı olduğunu görmekteyiz. 2006 yılında 3,65 milyon TEU olan dış ticaret 

taşımacılığı 12 yıllık süreçte %115 artarak 2017 yılında 7,84 milyon TEU’ya yükselmiştir.  

     Toplam konteyner elleçleme içerisindeki dış ticaret taşımacılığı oranı 2006 yılında %95 ile 

çok büyük bir paya sahipken zamanla Transit ve Kabotaj taşımacılığının artmasıyla  2017 

yılında bu oran %79 seviyelerine kadar düşmüştür. Bu durum iç taşımacılık ve Avrupa ve Asya 

kıtaları arasında önemli bir aktarma potansiyeline sahip ülkemiz açısından olumlu bir 

gelişmedir.  

     Taşımacılık türlerine göre konteyner elleçleme oranlarındaki değişimleri dikkate 

aldığımızda, 2009 kriziyle birlikte tüm taşımacılık türlerinde düşüş yaşanırken transit 

taşımacılığında %89’luk önemli bir düşüş meydana gelmiştir. Bu durum dünya denizyolu 

taşımacılığındaki olumsuz gelişmelerden ülkemizin ne denli etkilendiğini göstermektedir. 

Fakat 2010 yılından itibaren toparlanan konteyner taşımacılığı seri bir şekilde artmaya 

başlamıştır. 2006-17 döneminde konteyner ihracatı %114, ithalatı %116 artarken transit ve 

kabotaj taşımacılığında kayda değer artışlar olmuştur. 
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Tablo 3.3: Türk limanlarında elleçlenen konteynerin yük işlemleri bazında dağılımı-(TEU) 

  

Kaynak: UDHB 

 

     2017 yılı konteyner taşımacılığının %79’luk büyük bir kısmı dış ticaret taşımacılığı olup 

bunun %40’lık kısmı ithalat ve %39’luk kısmı ihracat taşımacılığıdır. Konteyner 

taşımacılığındaki transit oranı %12 iken en küçük payı %9 ile kabotaj taşımacılığı 

oluşturmaktadır. 

Şekil 3.37: 2017 yılı konteyner taşımacılığının yük işlemine göre dağılımı 

 

Kaynak: UDHB 
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3.14. Türkiye Konteyner Limanlarının İşlem Hacimleri 

     2017 yılında ülkemizdeki konteyner limanlarının işlem hacimlerine baktığımızda 1,7 milyon 

TEU elleçleme ile Türkiye genelinde %17 paya sahip olan Marport ilk sırada yer almaktadır. 

Marport’u sırasıyla Mersin Uluslararası Limanı (MIP) 1,5 milyon TEU (%15), Kumport 1 

milyon TEU (%11), Asyaport 936 bin TEU (%9), Alsancak Limanı 637 bin TEU (%6) ve 

Gemport 495 bin TEU (%5) takip etmektedir. Verilerden de anlaşılacağı üzere ülkemizdeki en 

büyük konteyner limanları Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır. Marmara Bölgesi’nde yer alan 

Marport, Kumport, Asyaport, Gemport ve Dp World Yarımca liman tesislerinin işlem hacmi 

neredeyse Türkiye konteyner hacminin yarısına karşılık gelmektedir. Akdeniz Bölgesi’nde 1,5 

milyon TEU elleçleme verisi ile ülkemizin en büyük ikinci konteyner işlem hacmine sahip olan 

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ipi göğüsleyen liman olarak göze çarpmaktadır. Aynı durum 

Ege Bölgesi adına 637 bin TEU ile ülke genelinde %6 paya sahip olan Alsancak Limanı için 

geçerlidir.  

Şekil 3.38: Türkiye konteyner limanlarının işlem hacimleri -2017

 
Kaynak: UDHB 
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3.15. Türkiye Konteyner Taşımacılığının Bölgelere Göre Dağılımı 

     Coğrafi bölgeler bakımından son beş yıllık verileri incelediğimizde en fazla büyümenin %40 

ile Karadeniz Bölgesi’nde olduğunu daha sonra %27’lik büyüme ile Akdeniz Bölgesi’nin ikinci 

en büyük artışı gerçekleştirdiğini görebiliriz. Marmara (%26) ve Ege (%25) nispeten birbirine 

yakın bir büyüme oranına sahiptir. Ayrıca 2017 yılında Karadeniz Bölgesi bir önceki yıla göre 

%17 büyümüştür. Onu sırasıyla %16 ile Marmara, %13 ile Akdeniz ve %8’lik büyüme ile Ege 

bölgesi takip etmektedir. Bu büyümeler ile toplam konteyner trafiği de son beş yılda %27 

oranında büyüme gerçekleştirmiştir. 

Tablo 3.4: Türk limanlarında elleçlenen konteyner miktarının bölgeler bazında dağılımı 

YIL MARMARA AKDENİZ  EGE  KARADENİZ TOPLAM 

2013 4.963.613 1.731.399 1.149.617 55.305 7.899.934 

2014 5.210.323 1.858.236 1.215.274 67.289 8.351.122 

2015 5.007.726 1.834.986 1.230.024 73.662 8.146.398 

2016 5.419.371 1.953.696 1.322.746 66.161 8.761.974 

2017 6.299.108 2.201.826 1.432.255 77.347 10.010.536 

Kaynak: UDHB 

 

     Son beş yıllık veriler dikkate alındığında ülkemiz konteyner trafiğinin büyük bir kısmının 

Marmara Bölgesi’ndeki konteyner limanları tarafından elleçlendiği görülmektedir. 2017 yılında 

Marmara Bölgesi’nde 6,3 milyon TEU konteyner elleçlenmiş olup bu rakam Türkiye konteyner 

trafiğinin %63’üne karşılık gelmektedir. Bu oran Türkiye konteyner trafiğinin yaklaşık 3’te 

2’lik kısmının Marmara Bölgesi’ndeki limanlar tarafından gerçekleştirildiği anlamına 

gelmektedir. Bu bakımdan konteyner trafiği açısından Marmara çok büyük bir öneme sahiptir. 

Bu bölgeyi 2,2 milyon TEU’ya karşılık gelen %22’lik pay ile Akdeniz Bölgesi takip etmektedir. 

Daha sonra 1,43 milyon TEU’ya karşılık %14 paya sahip olan Ege Bölgesi gelirken 77,3 bin 

TEU ile Karadeniz Bölgesi konteyner trafiğinin en az olduğu bölgedir. 
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Şekil 3.39: Türkiye konteyner taşımacılığının bölgelere göre dağılımı-2017 

 
Kaynak: UDHB 

 

     2017 yılı konteyner elleçleme verilerini taşımacılık türlerine göre incelediğimizde ise   

Marmara Bölgesi’nin  ihracat ve ithalat taşımacılığında %55 oranında, kabotajda %76 oranında, 

transit taşımacılığının ise neredeyse tamamına hakim olduğu görülmektedir. Marmara 

Bölgesi’ni ihracat ve ithalatta %27’lik, kabotajda %9 pay ile Akdeniz Bölgesi izlemektedir. Ege 

bölgesi ise ihracatta %18, ithalatta %17 ve kabotajda %8’lik paya sahiptir. Karadeniz Bölgesi 

kabotaj taşımacılığındaki %7’lik pay haricinde önemli bir paya sahip değildir. 

Şekil 3.40: Yük elleçleme miktarının işlem türlerine göre bölgeler bazında dağılımı-2017 

 
Kaynak: UDHB 
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3.15.1. Marmara Bölgesindeki Limanlarda Konteyner Elleçlemesi 

     Marmara bölgesinde yer alan konteyner limanları ülkemizin konteyner taşımacılığı 

açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Ülkemiz konteyner taşımacılığının üçte ikisi bu 

bölgedeki limanlar tarafından yürütülmektedir. Bu limanlar Asya, Avrupa ve Ortadoğu arasında 

adete bir köprü konumundadır. Konteyner taşımacılığındaki dış ticaretin yarısından fazlası, 

kabotajın büyük kısmı ve transit taşımacılığının neredeyse tamamının bu limanlarda yapılması 

bu durumu kanıtlar niteliktedir. Tüm bu hususları dikkate aldığımızda Marmara bölgesi 

ülkemiz konteyner taşımacılığında en önemli bölge olarak nitelendirilebilir. 

 
 

Tablo 3.5: Marmara bölgesi konteyner limanlarındaki elleçleme miktarları-(TEU) 

LİMAN TESİSİ 2015 2016 2017 

MARPORT 1.576.611 1.844.015 1.709.047 

KUMPORT 1.147.880 652.202 1.053.866 

ASYAPORT 129.192 680.234 936.407 

GEMPORT 371.144 393.719 495.499 

DP WORLD YARIMCA 1.683 50.569 434.812 

GEMPORT 363.163 320.061 383.812 

EVYAP LİMANI 601.604 683.785 369.461 

MARDAŞ TERMİNALİ 329.002 282.373 357.723 

BORUSAN LİMANI 224.516 247.526 241.423 

RODA LİMANI 88.819 85.082 87.361 

DİĞER 174.110 179.805 229.699 

TOPLAM 5.007.726 5.419.371 6.299.108 

Kaynak: UDHB 
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Şekil 3.41: Marmara bölgesi konteyner limanlarındaki elleçleme dağılımı-2017 

 

Kaynak: UDHB 

 

     Ambarlı Liman Başkanlığı bünyesinde yer alan Marport, hem ülke hem de bölge konteyner 

taşımacılığının en önemli limanı konumundadır. 2,4 milyon TEU elleçleme kapasitesine sahip 

olan liman 2017 yılında %71’lik performansıyla 1,7 milyon TEU konteyner elleçlemiştir. 

Ayrıca Marport ülke genelinde %17 ve bölgede %27'lik paya sahiptir. Marport'u yine Ambarlı 

Liman Başkanlığı’nda yer alan Kumport izlemektedir.  2,1 milyon TEU elleçleme kapasitesine 

sahip olan liman 2017 yılında %51'lik  performans ile 1 milyon TEU'nun üzerinde konteyner 

elleçlemiştir. Kumport ülke genelinde %11 ve bölgede %17'lik pazar payı ile bölgenin en 

önemli ikinci limanıdır. 

    8 Temmuz 2015 yılında hizmete açılan ve ülkemizin ilk transit konteyner limanı olma 

özelliğine sahip Asyaport 2,5 milyon TEU elleçleme kapasitesi ile  gelecekte Marport'u en çok 

zorlayacak liman olarak göze çarpmaktadır. 2015 yılında faaliyete geçen liman 2016 yılında 

680 bin TEU 2017 yılında ise 937 bin TEU elleçleyerek %38'lik performansa sahiptir. Liman 

bölgede %15 ve ülke genelinde yaklaşık %10 oranında pazar payına sahiptir. Asyaport'un 

ilerleyen yıllarda kapasite kullanım oranını arttırarak ülkemizin en büyük konteyner limanları 

arasında yerini alması beklenmektedir. 

TEU 
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     495 bin TEU elleçleme ile %49’luk kapasite kullanım oranına sahip Gemport, 435 bin TEU 

elleçleme (%33) ile DP World Yarımca, 384 bin TEU elleçleme ile (%58) Gemport, 369 bin 

TEU elleçleme ile (%43) Evyap Limanı, 357 bin TEU elleçleme ile (%40) Mardaş, 241 bin 

TEU elleçleme ile (%60) Gemlik Borusan ve 87 bin TEU elleçleme ile (%58) Roda Limanı 

bölgedeki diğer önemli limanlar olarak nitelendirilebilir. 

Şekil 3.42: Marmara bölgesi limanlarında yük işlemine göre konteyner elleçlemesi-2017 

 

Kaynak: UDHB 

 

3.15.2. Akdeniz Bölgesindeki Limanlarda Konteyner Elleçlemesi 

     Akdeniz Bölgesi konteyner taşımacılığında Marmara'dan sonra ikinci sırada yer 

almaktadır. Bölge limanları ülke genelindeki Türkiye’deki konteyner pazarının %22'sine 

hakimdir. Bu limanlar kabotaj ve transit taşımacılığa nazaran dış ticaret taşımacılığında 

daha çok göze çarpmaktadır. Daha açık bir ifade ile bu limanlar konteyner taşımacılığındaki 

dış ticaretin %27'sini elleçlerken kabotajda ise %9 ile nispeten çok daha az bir paya sahiptir. 

Bölge limanları transit taşımacılığında beklentilerin altında kalarak neredeyse hiçbir varlık 

gösterememiştir. 
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Tablo 3.6: Akdeniz bölgesi konteyner limanlarındaki elleçleme miktarları-(TEU) 

LİMAN TESİSİ 2015 2016 2017 

MERSİN ULUSLARARASI LİMANI 1.426.555 1.400.249 1.550.458 

LİMAK PORT 137.796 244.058 262.163 

PORT AKDENİZ  178.377 171.997 199.646 

ASSANPORT 90.374 130.874 184.923 

DİĞER 1.885 6.519 4.636 

TOPLAM 1.834.986 1.953.696 2.201.826 

Kaynak: UDHB 

 

        Şekil 3.43: Akdeniz bölgesi konteyner limanlarındaki elleçleme dağılımı-2017 

 

Kaynak: UDHB 

 

     2,6 milyon TEU elleçleme kapasitesi ile Türkiye'nin bu alandaki en büyük limanı olan 

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) bölgenin en büyük ve Marport'tan sonra ülkemizin ikinci 

büyük konteyner limanı konumundadır. MIP 2017 yılındaki 1,55 milyon TEU elleçleme ile 

%60 performansa sahiptir. Ayrıca bölge konteyner trafiğinin %71'i MIP hakimiyetindedir. 

     2013 yılında 7 bin TEU seviyelerinde olan transit taşımacılığı yıllar geçtikçe kan 

kaybederek 2017 yılı itibariyle 152 TEU seviyesine kadar düşmüştür. Bu kayda değer düşüş 

bölge transit taşımacılığını büyük oranda etkilemiştir.  

TEU 
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     İskenderun Liman Başkanlığı bünyesinde yer alan Limak Port bölgenin ikinci büyük 

limanıdır. Limak Port 1 milyon konteyner elleçleme kapasitesine sahip olmasına rağmen 

2017 yılında 262 bin TEU elleçleme ile her ne kadar büyüse de %26'lık düşük bir 

performansa sahiptir. Limanın hem bölgedeki dış ticaret taşımacılığı hem de transit 

taşımacılığı bakımından pazar payını artırması ülke konteyner taşımacılığının gelişimi 

açısından önemlidir. Bölgede üçüncü en büyük konteyner limanı 200 bin TEU ile Antalya 

Liman Başkanlığı bünyesinde yer alan Port Akdeniz %40 performansa sahiptir. Bölgedeki 

diğer önemli limanlardan biri olan Assanport 2017 yılında 185 bin TEU elleçleme ve %74 

performans ile ülke genelinde en büyük kapasite kullanım oranına sahip limandır. 

         Şekil 3.44: Akdeniz bölgesi limanlarında yük işlemine göre konteyner elleçlemesi-2017 

 

Kaynak: UDHB 

 

3.15.3. Ege Bölgesindeki Limanlarda Konteyner Elleçlemesi 

     Ege Bölgesi'nde yer alan limanlar ülkemiz konteyner taşımacılığındaki dış ticaretin 

%18'ine ve kabotaj hattında taşınan konteynerlerin %8'ine hakimdir. Akdeniz Bölgesi'ne 

nispeten transit konteyner taşımacılığı bu bölgede daha fazladır. Ege Bölgesi konteyner 

elleçleme rakamlarında her ne kadar Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin gerisinde kalmış 

olsa da kapasite kullanım oranları bakımından diğer bölgelerden daha iyi konumdadır. 

Bölgede yer alan Alsancak, Nemport %62 ve Ege Gübre Limanı %56 oranında ile ülke 

genelinin üzerinde performansa sahiptir.  
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Tablo 3.7: Ege bölgesi konteyner limanlarındaki elleçleme miktarları-(TEU) 

LİMAN TESİSİ 2015 2016 2017 

İZMİR TCDD ALSANCAK LİMANI 648.807 679.493 637.272 

ALİAĞA NEMPORT LİMANI 251.632 269.818 310.548 

ALİAĞA EGE GÜBRE LİMANI 328.549 363.746 281.182 

APM ALİAĞA TERMİNALİ 0 7.980 200.880 

ALİAĞA TÜPRAŞ TERMİNALİ 0 0 1.589 

DİĞER 1.036 1.709 784 

TOPLAM 1.230.024 1.322.746 1.432.255 

   Kaynak: UDHB 

 

Şekil 3.45: Ege bölgesi konteyner limanlarındaki elleçleme dağılımı-2017 

 
Kaynak: UDHB 

 

     Bölgedeki en büyük liman olan Alsancak Limanı 1 milyon TEU'nun üzerinde konteyner 

elleçleme kapasitesine sahiptir. 2017 yılında Alsancak Limanı %62 oranında performans ile 

638 bin TEU konteyner elleçlemiştir. Ayrıca bölgedeki transit konteyner taşımacılığının 

büyük kısmı bu liman tarafından yapılmaktadır. Bu limandan sonra bölgedeki en önemil 

limanlar sırasıyla 310 bin TEU elleçleme ile Nemport, 281 bin TEU elleçleme ile Ege Gübre 

ve 201 bin TEU elleçleme ile APM Aliağa Terminalidir. 
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Şekil 3.46: Ege bölgesi limanlarında yük işlemine göre konteyner elleçlemesi-2017 

 

Kaynak: UDHB 

 

3.15.4. Karadeniz Bölgesindeki Limanlarda Konteyner Elleçlemesi 

     Karadeniz Bölgesi'nde yer alan limanlar diğer bölgelerle kıyaslandığında 77,4 bin TEU 

ile en az konteyner elleçleme verilerini yansıtmaktadır.  

Tablo 3.8: Karadeniz bölgesi konteyner limanlarındaki elleçleme miktarları-(TEU) 

LİMAN TESİSİ 2015 2016 2017 

SAMSUNPORT 54.632 52.106 65.885 

ALPORT TRABZON LİMANI 18.577 14.045 11.419 

DİĞER 453 10 43 

TOPLAM 73.662 66.161 77.347 

     Kaynak: UDHB 

     Bölgenin en büyük limanı olan Samsun Limanı 250 bin TEU konteyner elleçleme 

kapasitesine sahiptir. Samsun Limanı'nın son üç yıllık elleçleme verileri incelendiğinde %21'lik 

bir artış göze çarpmaktadır. 2017 yılında liman 66 bin TEU konteyner elleçleyerek %26'lık 

performans ortaya koymuştur.Bu oran Türkiye geneliyle kıyaslandığında oldukça düşüktür. Bu 

oranın Samsun’u lojistik üs merkezi yapmayı hedefleyen “Samsun Lojistik Merkezi Projesi” 

sayesinde artacağı ümit edilmektedir. Samsun Lojistik Merkezi Projesi; Sasum ilinin 

Türkiye’nin ithalat ve ihracat trafiğini büyük ölçüde üstlenebilmesi ve potansiyelini açığa 

çıkarabilmesi amacıyla ülkenin en büyük altyapı projelerinden biri olarak geliştirilmiştir. 
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Bölgenin diğer önemli limanı olan Alport Trabzon Limanı 350 bin TEU konteyner elleçleme 

kapasitesine sahip olmasına rağmen 2017 yılında 11 bin TEU konteyner elleçlemiştir. Bu 

durum limanın %3,3 kapasite kullanım oranı ile çalıştığı anlamına gelmektedir. 

 

Şekil 3.47:Karadeniz bölgesi konteyner limanlarındaki konteyner elleçleme dağılımı-2017 

 

Kaynak: UDHB 

 

Şekil 3.48: Karadeniz bölgesi limanlarında yük işlemine göre konteyner elleçlemesi -2017 

 

Kaynak: UDHB 
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3.16. Denizyolu Taşımacılığı Hizmet Türleri 

     Denizyolu taşımacılığında taşıyan yani bir denizcilik işletmesi ister kabotaj taşımacılığı, 

isterse açık deniz taşımacılığı yapsın, taşıtana iki türlü hizmet sunar. 

3.16.1. Düzensiz Sefer Hizmet Taşımacılığı (Tramp Taşımacılığı) 

     Yük olan iki liman arasında yapılan ve belirli bir tarih ya da zamanı olmayan bu taşımacılık 

da esas olan yükün varlığıdır. Ham petrol, kereste, kömür gibi yer altı madenleri, taşınırken 

geminin tamamını ya da büyük bir kısmını dolduran maddelerin tek seferde taşınması için 

kullanılan bir taşıma şeklidir. Taşımanın gerçekleşmesi yükün varlığına bağlı olduğu için 

Tramp Taşımacılık da sabit bir navlun getirisinden bahsetmek kolay değildir. Hizmetin parasal 

karşılığı olan navlun fiyatları arz ve talebe göre belirlenir. Bu nedenle armatörler gemilerini 

yük olma ihtimalinin daha çok olduğu alanlara yöneltmek isterler5. 

3.16.2. Düzenli Sefer Hizmet Taşımacılığı (Layner/Hat Taşımacılığı) 

     Tramp taşımacılığın aksine yükün değil hizmetin esas olduğu layner taşımacılığı gemilerin 

kalkış varış ve aktarma limanları önceden belirlenmiştir. Gemiler bu limanlara önceden 

belirlenen tarihlerde uğrar ve yükleme boşaltma işlemlerini gerçekleştirir. Bu taşımacılık tarife 

esaslı olduğundan malını taşıtacaklar planlamalarını bu duruma göre önceden yapar ve geminin 

limana geldiği tarihte yüklerini taşıyıcı firmaya vererek gideceği yere malının ulaşmasını 

sağlarlar. Layner taşımacılığın en güzel örneği konteyner ve Ro-Ro taşımalarıdır6.  

     Layner taşımacılık genelde parça yüklerin sevkiyatına dayanmaktadır. Tramp taşımacılığa 

göre daha kıymetli yükler taşınır. Gemi layner taşımacılığında esas unsurdur. İnisiyatif 

gemilerde oldukça üretim kar getirir, süreç limanlara kaydığı andan itibaren armatörler için risk 

faktörü yükselmektedir. Layner taşımacılığında sefer tarifesini uygulamak ön planda gelir. 

Hizmet yük olsun veya olmasın, sefer tarifesi uyarınca hizmet belirlenen limanlara götürülür7. 

                                                           
5 http://www.emreipekci.com/kategori/deniz-yolu-tasimaciligi/ 
6 http://www.emreipekci.com/kategori/deniz-yolu-tasimaciligi/ 
7 http://www.nakliyemkolay.com 
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3.16.3. Dünya Konteyner Hat Taşımacılığındaki Gelişmeler 

3.16.3.1. Dünyanın Önde Gelen Terminal Operatörleri 

     En büyük 40 konteyner limanı dahil olmak üzere dünya konteyner limanlarındaki ulaşım 

faaliyetleri büyük ölçüde küresel ve uluslararası terminal operatörleri tarafından 

yürütülmektedir. 2015'te küresel ve uluslararası terminal operatörleri tarafından kısmen veya 

tamamen sahip olunan terminaller, dünya konteyner çıktılarının yüzde 65'ini oluşturmakta, 

kalan kısım devlet ve özel teşebbüsler arasında paylaşılmaktadır (UNCTAD, 2017). 

Dünyanın ilk 10 terminal operatörü elleçleme rakamlarını incelediğimizde 261 milyon TEU ile 

küresel konteyner elleçlemenin %38’lik kısmında söz sahibi olduklarını görebiliriz 

Tablo 3.9: Dünyanın ilk 10 terminal operatörü-2015 

Sıra Terminal Operatörü 

Elleçleme 

Miktarları 

(Milyon TEU) 

Pazar 

Payı 

2014-2015 

Değişim 

Yüzdesi 

1 The Port of Singapore Authority (PSA) 53 7,7% -3,7% 

2 Hutchison Port Holdings (HPH) 47 6,9% -0,1% 

3 Dubai Ports World (DP World) 37 5,4% 3,3% 

4 APM Terminals (APMT) 36 5,2% -3,0% 

5 China Merchant Port Holdings 26 3,8% 2,0% 

6 China Ocean Shipping (Group) 20 3,0% 1,8% 

7 Terminal Investment Ltd. 18 2,7% 9,2% 

8 China Shipping Terminal Development 9 1,3% 13,5% 

9 Evergreen 8 1,1% -3,8% 

10 Eurogate 7 1,0% 0,9% 

  Toplam 261 38,1%   

Kaynak: UNCTAD, 2017 
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     2015 yılında dünya konteyner liman operatörleri sıralamasının zirvesinde bir önceki yıla 

göre %3,7’lik düşüş yaşamasına rağmen 53 milyon TEU elleçleme miktarı ve %7,7 pay ile PSA 

International yer almaktadır. Onu sırasıyla 47 milyon TEU ile Hutchison Port Holding (%6,9), 

37 milyon TEU ile DP World (%5,4), 36 milyon TEU ile APM Terminals (%5,2) ve 26 milyon 

TEU ile China Merchant Port Holding (%3,8) takip etmektedir. Ayrıca 2104-15 arasında en 

fazla artışı %13,5 ile China Shipping Terminal Development onu takip eden %9,2 ile Terminal 

Investment Ltd., en fazla düşüş yaşayan operatör ise -%3,8 ile Evergreen olmuştur. 

 

3.16.3.2. Dünyanın En Önemli Konteyner Hat Operatörleri 

1904 yılında Danimarka’da kurulan APM-Mearsk 4,2 milyon TEU ve dünya genelinde %19 

pay ile dünya konteyner hat operatörleri listesinin zirvesinde yer almaktadır. Onu sırasıyla 3,2 

milyon TEU ve %14,7’lİk pay ile Mediterranean Ship Co (MSC), 2,5 milyon TEU ve %11,5’lik 

pay ile CMA CGM Group takip etmektedir. Bu üç şirket dünya konteyner hat taşımacılığının 

neredeyse yarısını elinde tutmaktadır. Türk şirketi Arkas Layner 77,283 bin TEU ve dünya 

genelinde %0,3’lük pay ile listede 21. sırada yer almaktadır8. Çoğu hat operatörü, servisleri 

boyunca kullandıkları gemilerin yaklaşık yarısına sahipken diğer yarısını da kiralama yoluyla 

hizmet vermektedir. Bu uygulama sayesinde dünyanın öncü konteyner hat şirketleri ile 

konteyner armatörlerinin aynı ülkeden olma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 https://alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100/ (06.04.2018) 

https://alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100/
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Tablo 3.10: Dünyadaki ilk 30 konteyner operatörünün konteyner filo bilgileri 

Kaynak: Alphaliner, 2018 
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3.16.3.3. Küresel Konteyner Hat Taşımacılığı ve Pazar Dinamikleri  

     Büyük bir rekabete sahne olan konteyner pazarlarında süregelen dinamikler, konteyner 

limanları arasındaki rekabetin, hat taşımacılığındaki aktörler ve yaşanan gelişmelere bağlılığını 

artırmaktadır. Konteyner hat taşımacılığındaki birleşmeler ve ittifaklar, limanlar ile taşıyıcılar 

arasındaki pazarlık gücü dengesi üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları için limanlar arası 

rekabet üzerinde çok büyük bir öneme sahiptir (Notteboom, Parola, Satta, Pallis, 2017).  

     Son zamanlarda, hat operatörleri arasındaki rekabet ve pazardaki arzı arttırma arzusu, devasa 

gemilerin piyasaya sürülmesi ile sonuçlandı ve bu çoğu şirket için olumsuz bir bilançoya neden 

oldu. Sonuç olarak, işletmeler, maliyetlerini azaltmak, gelirlerini kontrol altına almak için liman 

operasyonlarındaki faaliyetlerini güçlendirmenin yanı sıra varlıklarını kurtarmak adına 

birleşmeler, satın almalar ve ittifaklara yönelmişlerdir.  

3.16.3.4. Hat Taşımacılığındaki Birleşmeler ve Pazar Etkileri 

     Şekil 3.49., konteyner hat taşımacılığındaki mega ittifakların pazar içindeki paylarını 

göstermektedir. Buna göre üç mega ittifakın 1000 TEU’nun üzerinde kapasiteye sahip 2.499 

gemi filosunun dünyadaki payı yaklaşık %60 seviyesindedir. Bu üç ittifakın dünya konteyner 

pazar payları sırasıyla 2M %31,1, Ocean Alliance %23,5 ve The Alliance %17,2 olmak üzere 

pazarın %77’si bu üç ittifakın kontrolü altındadır. Ayrıca bunların konteyner filosu 14.647.000 

TEU kapasiteye sahiptir. Bu veriler mega ittifakların dünya konteyner taşımacılığı açısından ne 

kadar büyük bir öneme sahip olduğunu göstermektedir (MDS Transmodal, 2017). 

     Konteyner hat taşımacılığında gelecek beklentileri şu şekilde sıralanabilir; hat 

taşımacılığındaki mega ittifaklar ve devam eden konsolidasyon eğilimleri, piyasa gücünün 

birkaç büyük oyuncuda yoğunlaşmasına neden olabilir. İttifaklar, taşımacılık ağ etkinliğini 

artırarak ve liman çağrılarını azaltarak daha hızlı geçiş sürelerine ve güvenilirliğe 

odaklanacaklar. Taşıyıcılar,  taşıma hizmetleri için daha fazla ücret beklentisi içinde olabilir; 

Bu durum küresel pazardaki rekabet gücünü zayıflatabilir. Ayrıca onlar, liman çağrılarındaki 

tedarik zincirlerinin indirgenmesini yeniden tanımlamayı isteyebilir (MDS Transmodal, 2017). 
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Şekil 3.49: Konteyner hat operatörler ittifaklarının pazar payları 

 
Kaynak: ISL, 2017 

 

3.16.3.5. Konteyner Gemileri ve Hat Taşımacılığı Bağlantıları 

     Üretilen malların çoğu, konteyner hat taşımacılığı ile taşınmaktadır. Konteyner gemileri, 

sabit bir programa sahiptir ve bir yolculuk sırasında birkaç limana uğrarlar. Farklı taşıyıcılara 

ait yükü içinde bulunduran konteynerler, her bir limanda yüklenir, aktarılır veya boşaltılır. Bu 

hizmet türü metro istasyonlarının bir veya daha fazla hatta bağlı olduğu bir şehrin metro 

şebekesiyle karşılaştırılabilir. Yolcular zaman tablolarına bakacak ve hedef noktasına ulaşmak 

için bir hattan diğerine yer değiştirecektir. Layner taşımacılık servisleri boyunca, farklı 

ülkelerin "bağlanabilirliği", gemi zaman çizelgeleri doğrultusunda ve hat taşımacılığı ağı 

boyunca okyanus ötesi pazarlara bağlanma opsiyonları düşünülerek karşılaştırılabilir. 2016 

yılındaki konteyner gemilerinin yoğunluk haritası Şekil 3.50’de gösterilmektedir. Ağın anahtar 

düğümleri Malacca, Panama, Cebelitarık Boğazı ve Süveyş'tir. Gemi trafiği genel olarak, 

Santos (Brezilya), Güney Afrika ve Mauritius istisna bölgeler hariç, Kuzey Yarımkürede, 

Güney Yarımkürede olduğundan daha yoğun olarak gözlemlenmiştir. Bazı lokasyonların 

diğerlerinden daha iyi bağlandığını ve bu farklılıkların tespitinin yanı sıra iyileştirme 

seçeneklerinin nedenlerini de anlamakta fayda vardır (UNCTAD, 2017). 

1000 TEU üstü gemiler 
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Şekil 3.50: Dünya konteyner gemi hareketlerinin yoğunluğu-2016 

 

Kaynak: UNCTAD, 2017 

3.17. Konteyner Taşımacılığındaki Maliyetler 

     Konteyner taşımacılığında ortaya çıkan maliyetlerden bazıları; Personel giderleri, yükleme 

ve boşaltma maliyetleri, gemilerin bakım onarım giderleri, sigorta giderleri, bunker maliyetleri, 

liman giderleri, acentelik ücret ve komisyon giderleri v.b. başlıkları altında sınıflandırabilir. 

Çalışmamızda inceleyeceğimiz giderler liman giderleridir. 

3.17.1. Liman Giderleri 

     Liman giderleri, fiili yükleme boşaltma dışında limanda geçen sürelerdeki giderlerdir. 

Liman giderleri çeşitli etmenlerin etkisi altındadır. Bunlar; 

 Limana gelme ve yük altına girme arasında geçen zamanda (kılavuz bekleme, doka 

girme, ırmak seyri, rıhtıma bağlama v.b.) 

 Organizasyon ve yönetim zorlukları yüzünden karşılaşılan kayıp zaman (rıhtım sırası 

bekleme, gümrük formaliteleri v.b.) 

 Elleçleme süresi. Konteyner taşımacılığında diğer taşımacılık türlerine oranla çok 

daha hızlı elleçleleme yapıldığından limanda kalış süresi minimuma 

indirgenebilmiştir. 

     Liman ücretlerini, gemilerin yanaşma kalkma ücreti olarak da kabul edebiliriz. 
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3.17.2. Konteyner Limanlarındaki Genel Ücretler 

     Bir geminin limandaki masrafları; geminin bir limana yanaşması, o limanda barındığı 

süre ve o limandan ayrılması süreçlerinde oluşan tüm hizmetleri kapsamaktadır. Liman 

masrafları bölgeden-bölgeye, limanın özel veya kamuya ait olmasına, liman işletmecisine 

ve limanın coğrafi konumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu masraflardan 

limanlarda ortak olanlar hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;  

 Pilotaj Ücreti: Geminin limana yanaşması ve ayrılmasında görev alan kılavuz 

kaptan için alınan ücrettir. 

 Römorkaj Ücreti:  Geminin limana yanaşma ve kalkma süreçlerinde ihtiyacı olan 

ek bir güç için kullanılan Römorkör gemilerinin hizmet vermesi sonucu alınan 

ücrettir. 

 Palamar Ücreti: Geminin limana bağlanması ve limandan çözülmesi esnasında 

verilen hizmetin ücretini ifade etmektedir. 

 Gemi Rıhtım Barınma Ücreti: Gemilerin liman rıhtımlarını işgal ettikleri süreye 

göre belirli bir tarife üzerinden liman işletmesine ödenmesi gereken tutarı ifade eder. 

 Fener Ücreti: Karada veya deniz üzerinde gemilerin görebileceği yerlerde 

konumlandırılan ve yanıp sönen lambalarıyla bulundukları yerle ilgili denizcilere 

bilgiler veren deniz fenerleri, gemilerin seyir güvenliğini sağlayarak denizcilere yol 

gösterir. Devlet tarafından sağlanan bu hizmete karşılık alınan ücrete fener ücreti 

denir.  

 Sağlık Ücreti: Yabancı bir ülke limanından gelen gemilerde bulaşıcı ve salgın 

hastalıkların olup olmadığının kontrol hizmeti karşılığında alınan ücrettir. Bu ücret 

hesaplanırken geminin net tonajı esas alınır. Limana yanaşan gemiler ile 

boğazlardan transit geçecek gemilerin sağlık ücreti tarifeleri birbirinden farklıdır. 

Türk limanları arasında sefer yapan kabotaj hakkına sahip Türk bayraklı gemiler 

ile bilimsel araştırma yapan gemiler, özel yatlar ve yolcu gemileri için indirimli 

ücret tarifesi uygulanır. 
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 Boğaz Geçişi Gözetim Ücreti: Gemilerin boğazlardan geçişi esnasında Çanakkale ve 

İstanbul Boğazlarındaki gemi boğaz acenteleri tarafından sağlanan gözetim hizmeti 

karşılığında alınan ücrettir. Bu ücret hesaplanırken geminin net tonajı esas alınır. 

 Yola Elverişlilik Belgesi: Gemilerin yükleme/tahliye operasyonları yapmak üzere 

yanaştıkları bir limandan, bu operasyonları bittikten sonra yeniden sefere 

çıkabilmesinin sorumluluğu bulundukları liman başkanlığına aittir. Liman başkanlığı 

gerekli denetimleri yapıp geminin yeni bir sefere çıkabileceğine kanaat getirdikten 

sonra Yola Elverişlilik Belgesi düzenler. Bu denetim ve belge düzenleme hizmetlerinin 

belirli bir ücret tarifesi vardır. Ücret tarifesi gemilerin net tonilatosu (NRT) dikkate 

alınarak oluşturulmaktadır. 

 Gümrükleme Ücreti (Ardiye Ücreti): Gemilerde taşınan yüklerin ithalat veya ihracat 

işlemi esnasında uluslararası sınırlardan geçebilmesi için resmi gümrükleme formalite 

ve mevzuatlarını sağlaması gerekmektedir. Bu ücret, yüklere gümrükleme esnasında 

uygulanan tarifeyi ifade eder. 
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4. KONTEYNER LİMANLARINDAKİ OPERASYONLARIN ZAMAN VE MALİYET 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

4.1. Konteyner Taşımacılığında Operasyonel Etkinlik 

     Küresel uluslararası ticaretin tonaj bazında % 80'inden fazlası denizyolu ulaşımı ile 

yürütüldüğünden liman operasyonlarının etkinliği, ekonomik kalkınma adına önemli bir 

göstergedir. Rekabet ortamındaki konteyner limanlarının güçlü, zayıf yönlerini ve potansiyel 

olarak var olan tehdit ve fırsatları tanımlamaya yardımcı olmak için, verimlilik 

değerlendirmesi amacıyla tarafsız ve nesnel  ölçümler yapmak temel ihtiyaç olduğundan kritik 

önem taşımaktadır (Lin, Tseng, 2005). 

 

     Konteyner Limanlarının operasyonel etkinlik ölçümleri esnasında çeşitli faktörler 

belirleyici rol oynar. Tüm işletmelerde olduğu gibi, limanlarında kuruluş yeri ve büyüklüğünün 

verimlilik üzerinde büyük etkisi vardır. Bu nedenle, liman yapılacak yerin bir takım kriterlere 

uygun seçilmesi gerekir. Limanın arka sahası büyük bir öneme sahip olduğundan 

hinterlandının geniş olması için uygun bölgenin seçilmesi önemlidir. Bunun için, trafik 

talebinin ve ulaşım için doğal koşulların uygun olduğu yerler seçilmelidir. Ayrıca, talebi 

karşılayacak uygun ekipman, yük vs. alabilecek kapasiteye sahip olması verimlilik açısından 

önemli bir faktördür (Ateş, 2010). 

 

     Limanların verimli olabilmesi için diğer önemli faktör ise, teknoloji, iş etüdü, kalite kontrol 

ve ergonomi kavramlarını içine alan teknik faktörlerdir. Bir limanın teknik alt yapısı ne kadar 

sağlam olursa, talepleri karşılamaya o kadar gücü yetecektir. Talepler zamanında karşılanınca, 

liman işletmesi verimli bir şekilde çalışacaktır. Teknik alt yapının yetersiz oluşu da ters yönde 

bir etki yapacaktır (Ateş, 2010). 
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4.1.1. Literatür Taraması 

     Literatür taraması neticesinde elde edilen “Konteyner Terminal Performansında Etkili Olan 

Değişkenler” Tablo 4.1’de gösterilmektedir. Bu değişkenler arasından öncelikli olarak “Gemi 

ile ilgili değişkenler” üzerinde durup gemilerin limanda kalış sürelerine göz atacak daha sonra 

ise konteyner limanlarındaki konteynerlerin hareket tamamlama sürelerini ayrıntılı olarak 

inceleyeceğiz. 

Tablo 4.1: Konteyner Terminal Performansında Etkili Olan Değişkenler 

Kategori Terminal Performansını Etkileyen Değişkenler 

Konteyner 

Terminal 

Değişkenleri 

Gemi ile ilgili 
Değişkenler 

Limana Uğrak Yapan Gemi Sayısı 

Limana Ortalama Bağlanma Süresi (kılavuzluk ve römorkör) 

Yanaşma 
Yeri 

Değişkenler 

Kreyn (Vinç) Sayısı 

Net Kreyn (Vinç) Verimi 

Yanaşma Yeri Kullanım Oranı 

Terminal Çalışma Saati 

Terminal 
Alanı 

Değişkenleri 

Ortalama İstif Katsayısı 

Terminal Alanı İçindeki Toplam Yol Sayısı 

Yardımcı 

Tesis 

Değişkenleri 

Yardımcı 
Tesislere 

İlişkin Genel 
Değişkenler 

Kapı/Geçit Sayısı 

Raylı Sistem (Var/Yok) 

Taban Alanı 
1. Dağıtım Merkezi 
2. Konteyner İstifleme Alanları 

Yardımcı 
Tesislere 

İlişkin 
Detaylı 

Değişkenler 

Konteyner Terminalayner Olan Mesafe 

Bilişim Teknolojileri İşletim Sistemi (Var/Yok) 

Toplam Operatör Sayısı 

Mülkiyet (Özel veya Kamu) 

Kaynak: Korea Maritime Institue, 2005 

     Konteyner limanlarının etkinliğini ve verimliliğini incelemek için bir çok çalışma 

yapılmıştır. Ancak konteyner limanlarının zamansal etkinliği üzerine yani gerek konteyner 

gemilerinin limanda kalış süreleri olsun gerekse konteyner limanlarındaki hareketlerin 

zamansal analizi açısından çok az çalışma göze çarpmaktadır. DUCRUET, ITOH ve MERK 

(2014) “Time Efficiency at World Container Ports” çalışmasında dünya konteyner limanlarının 

zamansal etkinliğini ele almıştır. Bu çalışmadan genel hatları itibariyle bahsedecek olursak; 

Çalışmaya göre; “Liman verimliliğini ve performansını ölçmenin yolları çok çeşitlidir, fakat 
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zaman faktörü şimdiye kadar, özellikle limanların uluslararası karşılaştırmalı çalışmalarında 

olmak üzere, ayrıntılı bir şekilde incelenmemiştir.  Daha çok, hızlı gemi hizmetleri (De Langen, 

1999), uzay /zaman çöküşü bağlamında ulaşım terminallerinin küresel senkronizasyonu gibi 

daha geniş yaklaşımlar (Rodrigue, 1999) veya liman giriş kanalları ile rıhtım tahsisi ve 

verimliliği ile ilgili olarak gemi kuyrukları ile ilgili model işlemlerinin araştırması gibi 

çalışmalar yürütülmüştür. Bu yüzden liman operasyonlarının bir bütün olarak  ele alınması bu 

tür limanların bulunduğu bölgelerin daha iyi anlaşılmasını sağlamasına rağmen zaman 

operasyonunun bir coğrafyası eksik kalmıştır. Bu çalışma, liman operasyonlarının coğrafi 

boyutunun tek teknik ve ekonomik faktörlerin ötesinde daha fazla tartışılmasına da katkıda 

bulunacaktır. Dahası bu çalışma, bireysel durumların ötesinde, bireysel limanların zaman 

etkinlik düzeylerinin, işlevsel ve / veya bölgesel olarak belirli ortaklıklar sergileyebileceğini 

varsaymaktadır”. 

     Bu çalışmanın yanı sıra Brooks ve Pallis (2008) “Assessing Port Governance Models: 

Process and Performance Components” ve Dowd ve Leschine (1989) ” Container Terminal 

Productivity: A Perspective” adlı çalışmalarında, konteyner terminallerinin kısmi 

verimliliklerinin araştırılmasında kullanılabilecek birçok ölçütü ele almıştır. Bu ölçütlerden  

zamansal olanları  genel olarak şunlardır: 

 

 Her 100 harekette geminin rıhtımda ortalama bekleme süresi (saat): Rıhtımda 

elleçlenen her 100 konteyner için geminin rıhtımda bekleme süresi yükleme ve tahliye 

için ayrı ayrı hesaplanır. 

 Ortalama saha işgaliyet süresi (saat): Konteynerin sahada depolanma süresinin saha 

büyüklüğüne oranı. 

 Limandan ayrılma süresi (saat): Gemilerin limana girdikten sonra limandan ayrılana 

kadar geçirdikleri süre. 

 Her bir vincin saatteki hareket sayısı: Terminal sahasında çalışan her bir vincin saat 

başına hareket miktarı. 

 Her bir gemi için ortalama döngü süresi: Limana gelen geminin limandan ayrılana 

kadar geçirdiği süre. 

 Gemilerin demirde ortalama bekleme süresi: Limana gelip demir atan geminin, 

rıhtıma yanaşana kadar demirde geçirdiği sürenin tüm gemiler için ortalaması. 
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 Rıhtımın faydalı kullanım oranı (%): Rıhtıma yanaşan geminin toplam rıhtım süresi 

ve operasyon gördüğü rıhtım süresi arasındaki oran. 

 Aylık ekipman durdurma saati: Limanda yük elleçleme hizmeti veren ekipmanın bir 

ay boyunca tamir/bakım gibi nedenlerle durdurulma süresi. 

 Servis süresi: Geminin yanaşma yerinde harcadığı süre. Bu süre çalışmanın olduğu 

veya olmadığı zaman periyotlarını da içerir. 

 Yanaşma yeri kullanımı: Yararlanılan servis süresinin mevcut kullanım süresine 

(365x24) oranı. 

 Bekleme süresi: Gemilerin uygun yanaşma yeri için beklemek zorunda kaldığı süre. 

 

4.1.2. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

     Türk denizyolu taşımacılığının ticaret hacmi her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte 

denizyolu taşımacılığındaki yüklerin konteynerleşme süreci de hızlı bir şekilde devam 

etmektedir Ülkemiz konteyner limanlarında elleçlenen yük miktarının 2003 yılında 2,5 milyon 

TEU seviyesindeyken 2017 yılına gelindiğinde %300 artış sağlayarak 10 milyon TEU 

seviyelerine ulaşması konteyner taşımacılığının ne kadar büyük bir gelişim gösterdiğinin 

kanıtıdır. Bu bakımdan ülkemiz denizyolu taşımacılığının geleceği adına konteyner 

taşımacılığındaki gelişmeler çok önemlidir.    

     Konteyner elleçleme miktarındaki artışların sürekliliği konteyner limanlarındaki 

operasyonların etkin bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. Konteyner limanlarındaki 

operasyonlarda ise zamanın önemi büyüktür. Konteyner pazarındaki artan rekabet ortamında 

ayakta kalabilmek teknolojik çağın gerekliliklerini yerine getirmek ile mümkün olabilir. Ayrıca 

mega konteyner gemilerinin gelişi ile birlikte bu gemilerin taleplerinin karşılanması için mevcut 

kaynakların ve zamanın çok iyi yönetilmesi gerekmektedir.  

     Çalışmanın ilk bölümünde, ülkemiz konteyner limanlarındaki operasyonel işlemlerin daha 

etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için konteyner limanlarımıza uğrayan gemilerin 

limandaki operasyonel hızlarının tespit edilmesi ve bu süreler bakımından ülkemiz limanlarının 

bölgesel konteyner pazarındaki konumunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. İkinci bölümde 

konteyner limanlarının performans ölçütlerinden biri olan kapasite kullanım oranları 
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hesaplanmıştır. Bu bölümde 2017 yılında 10.000 TEU üzeri konteyner elleçleyen konteyner 

limanlarımızın kurulu kapasitelerinin ne kadarını verimli bir şekilde kullandığı hesaplanmıştır. 

Son bölümde ise Marmara-Karadeniz hattı boyunca uluslararası konteyner hat taşımacılığı 

yapan bir geminin uğrak yaptığı yurtiçi ve yurtdışı limanlarının ortalama konteyner hareket 

tamamlama süreleri tespit edilmiştir. Bu süreler bakımından ülkemiz konteyner limanlarının 

yabancı ülke limanlarına göre operasyon hızının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca 

örnek hatta yer alan limanlardaki konteyner hareketlerine karşılık gelen liman masrafları da 

karşılaştırılmıştır.   

4.1.3. Konteyner Limanlarının Performansında Zaman Faktörünün Önemi 

          Konteyner Hat Taşımacılığı Pazarını etkileyen son gelişmeler göz önüne alındığında, 

üretkenlik kazanımları, geliştirilmiş verimlilik ve operasyonel performans daha da önem 

kazanmaktadır.  

     Konteyner pazarındaki yeni düzene uyum, gemilerin limanda geçirdikleri süre, kargonun 

limanda kalış süresi (dwell time), kapı işlemleri, hinterland bağlantıları ve intermodal 

bağlanabilirlik dahil olmak üzere limanların performanslarını yükseltmeleri gerektiği anlamına 

gelmektedir.  

     Limanların performansını belirlemek için yıllar boyunca birçok yöntem kullanılmıştır. 

Bunlar, limanlardaki vinçlerin, rıhtımların, hangarların, kapıların ve personelin kullanım 

oranlarını ve verimliliklerini değerlendiren göstergeleri içerir. Örnek olarak vinç başına yıllık 

TEU, güverte başına gemi, hektar başına TEU ve vinç-saat başına hamle sayısı gibi göstergeler 

verilebilir. Büyük bir limandaki ortalama performans seviyeleri, vinç başına yılda 110.000 

TEU, saatte 25-40 vinç hareketi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca ithal konteynerlerin limanda 

kalış süreleri 5-7 gün iken  ihraç konteynerler ise 3-5 gün limanda kalmaktadır (OECD, 2013 ). 

     Böyle bir performans ölçümünün doğal sınırlamalarını fark etmekle birlikte limanda gemi 

süresi veya dönüş süresi, gemilerin başka bir destinasyona gitmeden önce bir limanda 

harcadıkları ortalama zamanı ölçtüğü için genel liman performansı için örnek teşkil edebilir. 
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4.1.4. Dünya Konteyner Limanlarının Zamansal Etkinliği 

     Marine Traffic tarafından derlenen gemi hareket verileri hakkında bilgi kullanarak, tablolar 

4.2 ve 4.3, gün ve saat cinsinden ölçülen, limandaki bazı zaman örneklerini göstermektedir. 

Limandaki ortalama süre, bir geminin liman sınırlarına girdiği zaman ile bu limandan ayrıldığı 

zaman arasındaki farka karşılık gelmektedir.  Bir gemi ziyaretinin kargo işlemleri veya yakıt 

alımı, tamir, bakım, depolama gibi diğer operasyonlarla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın, 

limandaki zaman, rıhtıma yanaşma zamanını, yük operasyonu süresini ve rıhtımdan kalkarak 

liman sınırlarının ötesinde geçiş sırasında harcanan zamanı kapsamaktadır. Limanlarda 

harcanan ortalama süre; bekleme süresi, rıhtım süresi ve çalışma süresi ve boşta kalma süresi 

arasında ayrım yapmadığı için, limandaki zamanın kesin verimliliğini ölçmezken, veriler 

limandaki toplam süreyi tahmin etmek için kullanılmıştır. Bu hususları göz önünde 

bulundurarak, dünya genelinde limanlarda gemilerin ortalama geçirdikleri süre 1.37 gün (33 s) 

olarak tahmin edilmektedir (UNCTAD, 2017).  

     Analiz sonucunda limanda kalış süreleri bakımından en etkin gemiler konteyner gemileri 

olmuştur. Konteyner gemileri, liman sınırları içinde 24 saatten daha az  süre yani yaklaşık 21 

saat harcadıklarından en iyi performansa sahiptir. Aksine, tanker ve kuru yük taşıyıcılarının 

limanda  daha uzun süre kaldıkları görülmektedir (UNCTAD, 2017). 

Tablo 4.2: Dünya genelinde limanlardaki bütün gemilerin ortalama işlem süreleri- (2016) 

Gemi Cinsi 
Limanda 

Ortalama Kalış 
Süreleri  

Toplam 
Uğrak 
Sayısı 

Toplam 
Gemi 

Toplam DWT 
(1000 DWT) 

Konteyner Gemileri 0,87 g (20,88 s) 445.990 288.148 18.288.135 

Tankerler 1,36 g (32,64 s) 309.994 205.034 8.504.418 

Gaz Taşıyıcılar 1,05 g (25,20 s) 59.183 32.404 765.328 

Dökme Yük Gemileri 2,72 g (65,28 s) 213.497 169.851 12.150.088 

Kuru Yük ve Yolcu G. 1,10 g (26,4 s) 2.065.505 474.982 6.372.305 

Genel Toplam 1,37 g ( 32,88 s) 3.094.169 1.170.419 46.080.274 

Kaynak: Marine traffic, 2017 



 
 

 94  
 

          2016 yılı ülkeler bazında gemilerin limanda kalış sürelerini incelediğimizde; Japonya 

limanlarına uğrayan 38.415 geminin ortalama 0,29 gün (6,96 saat) işlem süresine sahip 

olduğunu görebiliriz.  Japonya’yı sırasıyla, 16.895 geminin ortalama 0,40 gün (9,6 saat) 

limanda kaldığı Tayvan, 14.784 geminin ortalama 0,46 gün (11,04 saat) limanda kaldığı 

Almanya, 23.545 geminin ortalama 0,49 gün (11,76 saat) limanda kaldığı Kore Cumhuriyeti ve 

14.018 geminin ortalama 0,51 gün (12,24 saat) limanda kaldığı İspanya takip etmektedir. Bu 

ülkeler konteyner gemilerinin limanda en az süreyle kaldığı ilk 5 ülkeyi temsil etmektedir. Bu 

ülkeleri 0,75 gün (18,10 saat) süreyle Türkiye takip etmektedir. Ülkemiz konteyner 

limanlarındaki gemi süreleri bakımından Singapur, Çin, Malezya, A.B.D. ve Hollanda’yı geride 

bırakmıştır. Dahası ülkemiz konteyner limanlarındaki işlem süresi bakımından 0,87 gün olan 

dünya ortalamasının üzerinde performans sergilemiştir. Ülkemiz örnekleme dahil edilen 36,931 

uğrak gemi ile Çin ve Japonya’dan sonra en çok gemi hareketine sahiptir. Uğrak sayısı dikkate 

alındığında 60.795 gemi ile Çin limanları ilk sırada yer alırken 38.415 gemi ile Japonya ikinci 

sırada yer almaktadır. Bu bakımdan Japonya limanları uğrak sayısının fazla olmasına rağmen 

limanda gemilerin çok daha hızlı hareket ettikleri ve işlemleri çok kısa sürelerde bitirdikleri 

göze çarpmaktadır. Çin limanlarında ise Japonya’nın yaklaşık 1,5 katından daha fazla gemi 

hareketi gözlenmiştir. Sonuç olarak ülkemiz konteyner limanlarına uğrayan gemilerin ortalama 

limanda kalış süreleri 0,75 gün (18,10 saat) olup bu alanda dünyada altıncı sırada yer 

almaktadır. 

Tablo 4.3: Ülkelere göre konteyner limanlarındaki gemilerin ortalama işlem süreleri-2016 

ÜLKE LİMAN SÜRESİ  UĞRAK SAYISI 

JAPONYA 0,29 g (6,96 s) 38.415 

TAYVAN 
0,40 g (9,60 s) 16.895 

ALMANYA 0,46 g (11,04 s) 14.784 

KORE CUMHURİYETİ 0,49 g (11,76 s) 23.545 

İSPANYA 
0,51 g (12,24 s) 14.018 

TÜRKİYE 0,75 g (18,10 s) 36.931 

SİNGAPUR 0,80 g (19,20 s) 16.159 

ÇİN  0,83 g (19,92 s) 60.795 

MALEZYA 0,93 g (22,32 s) 15.678 

A.B.D. 0,97 g (23,28 s) 19.844 

HOLLANDA 1,14 g (27,36 s) 12.264 

DÜNYA GENELİ 0,87 445.990 

Kaynak : Marine traffic-dünya verileri, UDHB-2017 Türkiye verileri 
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4.1.5. Konteyner Limanlarımızdaki Operasyonları Etkileyen Faktörler 

     Ülkemiz konteyner limanlarındaki operasyonlara ilişkin işlemleri sahada incelemek ve 

sahada karşılaşılan sorunları yerinde tespit etmek adına ülkemizde en büyük konteyner hacmine 

sahip olan Marport, Kumport ve Asyaport Limanlarına bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Bu ziyaretler esnasında her bir limandaki Gemi ve Saha Operasyon Müdürleri eşliğinde 

sahadaki operasyonel işlemler yakından takip edilerek bu operasyonlara etki eden faktörler ile 

operasyon esnasında karşılaşılan sıkıntıların çözümü adına fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

Bu çalışma ziyareti neticesinde elde edilen bulgular ülkemiz konteyner taşımacılığı gelişiminin 

sürekliliği ve gelecek adına büyük önem arz etmektedir.  

     Bu bölümde Türkiye’nin en büyük konteyner limanlarından olan Marport, Kumport ve 

Asyaport limanlarına gerçekleştirilen çalışma ziyareti esnasında konteyner operasyonlarını 

etkileyen en önemli faktörler ele alınmıştır. Liman Operasyonları işleyen bir çark olarak 

düşünüldüğünde bu çarktaki her bir dişli operasyonların sürekliliği açısından büyük öneme 

sahiptir. Bu dişlilerden birinde meydana gelecek sıkıntı ya da aksama bütün sistemi sekteye 

uğratacak bu da operasyonların daha hantal ilermesine yani iş gücü ve zaman kaybına yol 

açacaktır. Bu bakımdan liman operasyonları açısından önemli olan faktörler şu şekilde 

sıralanabilir;  

4.1.5.1. Kaynak Yönetimi: Limandaki operasyonların etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi 

için limanda yeterli sayıda kaynağa ihtiyaç duyulur. Büyük ölçekteki limanlarda kaynak 

anlamında sıkıntı yaşanmazken bu durum daha çok küçük ölçekli limanlarda operasyonel 

işlemlere yeterince ekipman ayrılamadığı için sıkıntı oluşturabilir. Gelişen teknolojiye bağlı 

olarak gemi boyutlarının artması ile bu gemilerdeki işlemleri yönetmek adına da ekipmanların 

yenilenmesi ve bakım onarım çalışmalarının da düzenli olarak yapılarak ekipmanların ayakta 

tutulması gerekmektedir. Örneğin; daha önce 20 fitlik bir konteynerin içine 22-23 ton malzeme 

konuluyorken günümüzde mega konteyner gemileriyle birlikte 30 tona kadar çıkmıştır. Fakat 

limandaki vincin kaldırma kapasitesi aynı kaldığından operasyonlar olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Ayrıca gemi boyutlarının artmasıyla birlikte gemilerin yan kapasiteleri de 

artmıştır. Örneğin; 24 yan yapan gemi (24 adet konteyneri yan yana alma kapasitesine sahip 

gemi) ile işlem yapmak için vinçlerin de bu kapasitedeki gemilere uyumlu olması 
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gerekmektedir. Kısacası limanların teknoloji ve gelişime ayak uydurabilmek için sürekli olarak 

kendini yenilemesi ve bu yönde yatırımlar yapması elzemdir.  

     Gemi operasyonları açısından en büyük etken kurduğunuz posta sayısıdır. Limancılıkta  bir 

gemiye tahsis edilen ekipman sayısı yani vinç sayısı "Posta Sayısı” olarak ifade edilir. Bir 

gemiye ne kadar fazla sayıda ekipman tahsis edilirse o gemideki operasyonel işlemler o derece 

kısa sürmektedir. Örneğin; 1000 hareketli bir gemi olduğunu ve bu gemiye 1 vinç kurduğumuzu 

varsayalım. Bir vincin saatteki ortalama hızı 25 hareket olduğundan gemideki tüm işlemi 40 

saatte bitirebiliriz. Aynı gemiye 2 vinç kurarsak 20 saatte, 3 vinç kurarsak 13,3 saatte, 4 vinç 

kurarsak 10 saatte elleçlemeyi bitirmiş oluruz. Dolayısıyla gemiye tahsis edilen ekipman yani 

posta sayısı operasyonel işlemin süresi bakımından büyük öneme sahiptir. 

 

     Gemilere tahsis edilen posta sayısı; Geminin aciliyet durumuna göre, elinizdeki mevcut 

posta durumuna göre değişmektedir. Bu durum limanın kendi iç yapısındaki dinamiklere göre 

değişlik gösterir. Bu aşamada  rıhtımda aynı anda kaç gemide operasyonel işlemin yapıldığı da 

önemlidir. Bu yüzden elinizdeki mevcut ekipmanı rıhtımda bulunan gemilere göre planlamanız 

ve bu planı diğer gemileri demirde bekletmemek için çok iyi tasarlamanız gerekmektedir.  

 

     Ekipman tahsisinde geminin büyüklüğünden daha ziyade bu gemide yapılacak hareket sayısı 

önemlidir. Hareket sayısı fazla olan geminin tonajına bakılmaksızın tahsis edilen posta sayısı 

da artar.   Örneğin; 20.000 Gt sahip 1000 hareket yapmak için gelen bir  gemiye tahsis edilen 

ekipman sayısı 60.000-70.000 Gt sahip 100 hareket yapmak için gelen bir gemiye tahsis edilen 

ekipmandan fazladır. Burda önemli olan gemide yaptığın hareket yani elleçlenen konteyner 

adedidir. Sonuç olarak gemi operasyonlarında en önemli etkenlerden biri gemiye tahsis edilen 

ekipman sayısıdır. 

4.1.5.2. Gemideki Yüklerin Planı: Bir gemi limana yanaşmadan önce acenteler tarafından 

geminin planının (yük listesinin) limana vaktinde teslim edilmesi operasyonel işlemlerin daha 

hızlı yürütülebilmesi için önemlidir. Elleçleme esnasında geminin planının nasıl yapıldığı 

önemlidir. Her geminin bir ambar yapısı vardır. Bu ambar yapısında arka arkaya dizilmiş sıralı 

ambarlar vardır. Eğer gemide  iki ambar yan yana planlama yapılırsa limandaki vinçlerin yapısı 

gereği iki vinç yerine tek vinç ile işlem yapılabilir. Bu nedenle gemideki ambar planlaması 
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yapılırken bir ambar planlanıp bir ambarı boş bırakıp yanına bir ambar planı yapılmalıdır. Bu 

şekilde planlama yapılırsa bir vinç yerine 2 vinç ile elleçleme yapılabilir ve bu sayede 

operasyon süresinin hızı iki katına çıkmış olur. Bu yüzden vinç dağılımının etkin olarak 

sağlamak da geminin planlaması ile doğrudan ilişkilidir. Gemiyi planlayanlar geminin sahipleri 

için çalışan Planer diye tabir edilen elemanlardır. Bu planlayıcılar planlarını denizcilikteki en 

büyük maliyetler olan gemi kiraları ve personel maliyetlerini dikkate alarak gemilerin 

operasyon sürelerinin düşürmek için yaparlar. Gemi boyutu büyüdükçe maliyetler artar ancak 

büyük gemilerde planlayıcılar gemi boyutundan dolayı daha rahat planlama yaparken küçük 

ölçekli gemilerdeki planlamalarda daha çok sıkıntı yaşanmaktadır. Liman Saha Operasyon 

Müdürleri gelen plana dair limanın koşullarına göre revize teklifinde bulunabilir. Bu teklif 

armatörün işini kolaylaştıracak nitelikte ise plan revize edilir.  

4.1.5.3. Operasyon Yönetim Sistemleri: Konteyner trafiğinin limanda herhangi bir karışıklık 

ve aksamaya mahal vermeden yönetilebilmesi için teknolojiden aktif bir şekilde yararlanmak 

gerekmektedir. Marport, Kumport, Asyaport gibi konteyner işlem hacmi oldukça büyük olan 

limanlar konteyner trafiğini daha iyi yönetebilmek için çeşitli Yönetim Sistemleri 

kullanmaktadır. Bu sistemler sayesinde gemi, saha ve kapı operasyonları daha etkin bir şekilde 

yürütülmektedir. Aksi taktirde bu ölçekteki limanlardaki işlemlerin takip ve kontrolünün insan 

gücüyle yapılması,  hem iş yükünün artmasına hem de zaman kaybına neden olacağından 

oldukça zorlu bir süreçtir. Limanlar bu sistemler aracılığıyla bütün konteyner hareketlerini tek 

bir noktadan yönetilebilmektedir. 

4.1.5.4. Saha Yoğunluğu:  Konteyner limanlarındaki önemli faktörlerden biri de  saha trafiği 

yönetimidir. Konteyner Sahası ne kadar büyük olursa operasyonlar o derece etkin olur. İşlem 

hacmi artan limanlar, uygun şartlar oluştuğunda sahalarını büyütmek için gerekli yatırımları 

yapmaktadır. Fakat bazı limanlarda coğrafi şartlara bağlı olarak saha genişliği kısıtlı 

olduğundan her zaman genişleme durumu söz konusu değildir. Bu bakımdan böyle limanlarda 

konteyner sahasındaki trafiğin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu tür limanlarda 

kullanılan yönetim sistemleri sahaların etkin kullanımı adına rehber niteliğindedir. Ayrıca 

sahada kaç kat konteyner istiflendiği de önemlidir. Örneğin; 5 kat istifte en alttaki konteyneri 

almak için 4 konteyner hareketi yapmak gerekirken 3 kat istif ile 2 konteyner hareketi yapmak 

yeterli olmasına rağmen istif sayısı az olduğunda ise sahadaki alanın daha az etkinlikle 
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kullanacak olması da hesaba katılması gereken bir ayrıntıdır. Bu bakımdan bu yapay zeka 

tabanlı programlar limanlardaki operasyonel işlemlerin yönetimi bakımından büyük öneme 

sahiptir.  

4.1.5.5. Gümrüksel İşlemler: Türkiyedeki konteyner limanlarındaki uygulamaya göre; Bir 

gemi limana geldiğinde rıhtıma yanaşmadan önce ilgili Liman Başkanlığı ve Deniz Polisi’ne 

gerekli evrakları teslim ederek limana yanaşmaktadır. Bu aşamada gümrük muhafaza 

ekiplerinin gerekli kontrolleri yapması için harcanan süre 2 saate kadar çıkmaktadır. Bu durum 

taşıyıcılar açısından olumsuz yönde karşılanmakta olup limanlarımızın tercihini azaltmaktadır. 

Ayrıca limanda yer alan X-ray cihazı ile devlet şüphe duyduğu herhangi bir konteynerin içinde 

ne olduğunu görebilmekte bu sayede kaçakçılığın ya da yalan beyanların önüne 

geçilebilmektedir. Fakat limanımıza gelen boş konteynerlerin bile x-ray taramasına tabi 

tutulması taşıyıcı firmalar tarafından protesto edilerek taşımacılığını gümrük kontrollerinin 

daha esnek olduğu Pire Limanı gibi aynı bölgede yer alan yabancı kaynaklı limanlara 

kaydırmaktadır. Bu durum transit konteynerler için de geçerlidir. Bu tür konteynerlerin de x-

ray tarama işlemi ve muayeneye tabi tutulması zaman kaybına yol açtığından dolayı 

konteynerlerin limandan çıkışını uzatması taşıyıcı firmalar açısından tepki ile karşılanmaktadır. 

Firmalar transit yüklerini karadenize transit aktarma işlemleri için en yakın rota liman olan Pire 

Limanı’na kaydırmaktadır. Ülkemiz bir transit geçiş bölgesi olmasına rağmen gümrük 

işlemlerinin sıkı tutulması taşımacılığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. 

      Limanlardaki gümrük kontrollerinde karşılaşılan diğer bir sıkıntı da gece vardiyalarında 

yeterli personelin olmamasıdır. Örneğin; genelde geceleri tek muhafız olduğundan aynı anda 

üç gemi geldiğinde muhafız ilk gemiye gittiğinde diğer gemiler beklemekte ikinci gemiyi de 

kontrol edip üçüncü gemiye gelene kadar 2 saatlik bir süre kaybı yaşanmaktadır. Bu durumu 

çözmek adına  limana verilen muhafaza memuru sayısının arttırılması liman operasyonlarının 

etkinliği bakımından önem arz etmektedir. Gümrük kaynaklı bu sıkıntılar ülkemiz limancılık 

sektörünü diğer ülke limanlarına kıyasla daha çok etkilemekte ve uluslararası rekabette güç 

kaybetmemize neden olmaktadır. Bu nedenle limancılık sektörünün denizcilik idaresinden 

talebi bu gibi sıkıntıları aşmak adına akılcı ve hızlı bir şekilde çözümler üretilmesidir. 

 



 
 

 99  
 

4.1.5.6. Gemilerin Yakıt İkmali: Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibariyle Avrupa limanlarına 

göre daha düşük maliyetli yakıta sahip olduğumuz için gemiler limanlarımızda yakıt ikmali 

yapmayı tercih etmektedir. Genelde operasyon süreleri içinde biten bu işlem  bazı durumlarda 

operasyon süresini aşabilmektedir. Bu gibi durumlarda da geminin limanda kalış süresi 

uzayabilmektedir.  

4.1.5.7. Hava Muhalefeti: Konteyner elleçleme esnasında kullanılan vinçler belirli bir salınım 

ile çalışmaktadır. Bu vinçler şiddetli rüzgar başta olmak üzere çeşitli hava muhalefetlerine bağlı 

olarak çalışmayı durdurabilmektedir. Bu nedenle yıllık ortalama 10-15 gün olmak üzere 

vinçlerde performans düşüklüğü yaşanabilmektedir. 

4.1.6. Türk Konteyner Limanlarına Uğrayan Gemilerin Zamansal Etkinliği 

     Ülkemiz konteyner gemilerinin limanda kalış sürelerini incelemek amacıyla Türkiye’nin 

konteyner taşımacılığının yaklaşık %75’lik kısmına hakim olan limanlar örnekleme dahil 

edilmiştir. Marmara Bölgesi’ni temsilen ülkemiz konteyner taşımacılığında %50 paya sahip 

Marport, Kumport, Asyaport, Mardaş, Dp World Yarımca ve Gemport konteyner 

limanlarındaki gemi hareketleri incelenmiştir. Akdeniz, Karadeniz ve Ege Bölgelerinde ise 

bölge konteyner taşımacılığının en büyük limanları olan; Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 

Samsunport ve İzmir Alsancak Limanlarına uğrayan gemilerin limanda kalış süreleri 

incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında bu limanlara uğrayan konteyner gemilerinin yük 

işlemlerine göre (ihracat-ithalat-kabotaj ve transit) limandaki ortalama süreler de 

hesaplanmıştır. Örnekleme dahil edilen limanlar ülkemiz konteyner taşımacılığının genel 

görünümünü yansıttığından incelemeler sonucunda elde edilen gemilerin ortalama limanda 

kalış süreleri de ülkemiz konteyner limanlarının bu alandaki genel görünümünü yansıtmak 

adına önemlidir. Bu çalışmada, Liman Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS) veritabanında tutulan 

konteyner gemilerinin bilgileri baz alınmıştır. İlk olarak 2016 yılı ülkemiz konteyner 

limanlarına uğrayan toplam 957,7 milyon Gt sahip 36.931 gemi hareketi incelenmiştir. Bu 

gemilerin ortalama limanda kalış süreleri 18,10 saat yani 0,75 güne tekabül etmektedir. Daha 

sonra 2017 yılında ülkemiz konteyner limanlarına uğrayan toplamda yaklaşık 1,1 milyon Gt 

sahip 36.303 gemi hareketi incelenmiştir. Bu gemilerin ise ortalama limanda kalış süreleri ise 

18,07 saat olarak hesaplanmıştır. 
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     2016 ve 2017 yılında her ne kadar gemi hareketlerinde bir değişim gözükmüyor gibi gözükse 

de 2016 yılında gemi başına karşılık gelen 25,9 bin Gt, 2017 yılında 30,1 bin Gt seviyelerine 

yükselmiştir. Bu durum limanlarımızı daha yüksek tonaja sahip gemilerin ziyaret ettiği 

anlamına gelmektedir. Buna karşılık konteyner limanlarımızın da gelişim göstererek 

operasyonel işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Daha büyük 

gemiler daha fazla işlem hacmine sahip olduğundan operasyonel işlemler daha fazla zaman 

almaktadır. Bu durum konteyner limanlarındaki elleçleme işlemlerinin daha hızlı bir şekilde 

yapıldığını kanıtlar niteliktedir. Gemilerin daha hızlı bir şekilde işlemlerini halledip limandan 

ayrılması limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarına da etki etmiş ve 2017 yılında bir 

önceki yıla göre  %14,2 artış meydana gelmiştir.  

 

     Ülkemiz konteyner limanlarındaki gemilerin limandaki işlem süreleri detaylı olarak 

incelendiğinde; Marmara Bölgesi’nde yer alan Marport, Kumport ve Asyaport limanlarına 

uğrayan gemilerin maksimum 24 saat limanda kaldıkları , Mardaş Limanı’na uğrayan gemilerin 

ise 36 saate kadar limanda kaldıkları görülmüştür. Yine aynı bölgede yer alan Dp World 

Yarımca ve Gemport limanlarında ise gemiler 40 saate kadar limanda kalmaktadır. Akdeniz 

Bölgesini temsil eden Mersin Uluslararası Limanı’na uğrayan gemilerin limanda kalış süreleri 

30 saate kadar çıkmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Samsunport’a uğrayan konteyner 

gemilerinin limanda kalış süresi 36 saate kadar çıkarken Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir 

Alsancak Limanı’na uğrayan konteyner gemileri 3 güne kadar limanda kalmaktadır. 

 

     Tablo 4.4’de 2016 ve 2017 yıllarında ülkemizdeki konteyner limanlarına uğrayan gemilerin 

operasyon süreleri detaylı olarak analiz edilmiştir. Bu tabloda, gemilerin ihracat, ithalat, kabotaj 

ve transit rejimlerine göre, toplam Gt, gemi başına düşen Gt ve gemilerin hareket başına 

limanda kaldıkları ortalama süreler detaylı olarak verilmiştir. 
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Tablo 4.4: Ülkemiz konteyner limanlarına uğrayan gemilerin operasyon bilgileri 
BÖLGE LİMAN TESİSİ DEĞİŞKEN 2016 2017 

MARMARA 
BÖLGESİ 

MARPORT 

GEMİ HAREKETİ9                   7.480                           7.172     

GT      224.060.936              244.508.368     

GEMİ BAŞI GT                 29.955                         34.092     

ORTALAMA SAAT                   15,72                           15,66     

KUMPORT 

GEMİ HAREKETİ                   3.551                           2.780     

GT      123.510.038              112.505.012     

GEMİ BAŞI GT                 34.782                         40.469     

ORTALAMA SAAT                   11,75                           14,17     

ASYAPORT 

GEMİ HAREKETİ                   2.410                           2.402     

GT         80.235.345                60.208.114     

GEMİ BAŞI GT                 33.293                         25.066     

ORTALAMA SAAT                   14,90                           16,19     

GEMPORT 

GEMİ HAREKETİ                   3.395                           3.974     

GT         75.094.622              101.815.492     

GEMİ BAŞI GT                 22.119                         25.620     

ORTALAMA SAAT                   11,24                           13,38     

MARDAŞ 

GEMİ HAREKETİ                   3.072                           2.909     

GT         55.782.218                58.151.136     

GEMİ BAŞI GT                 18.158                         19.990     

ORTALAMA SAAT                   15,84                           17,53     

DP WORLD 

GEMİ HAREKETİ                       963                           2.383     

GT         18.975.973              101.280.871     

GEMİ BAŞI GT                 19.705                         42.501     

ORTALAMA SAAT                   15,23                           18,61     

AKDENİZ 
MERSİN 

ULUSLARARASI 
LİMANI 

GEMİ HAREKETİ                   8.781                           8.455     

GT      218.681.950              275.509.807     

GEMİ BAŞI GT                 24.904                         32.585     

ORTALAMA SAAT                   16,90                           16,76     

EGE ALSANCAK 

GEMİ HAREKETİ                   6.968                           5.950     

GT      157.101.449              133.457.615     

GEMİ BAŞI GT                 22.546                         22.430     

ORTALAMA SAAT                   31,29                           28,50     

KARADENİZ SAMSUN 

GEMİ HAREKETİ                       311                               278     

GT           4.228.279                   4.286.251     

GEMİ BAŞI GT                 13.596                         15.418     

ORTALAMA SAAT                   17,11                           20,38     

GENEL TOPLAM 

GEMİ HAREKETİ                 36.931                         36.303     

GT      957.670.810          1.091.722.666     

GEMİ BAŞI GT                 25.931                         30.073     

ORTALAMA SAAT                   18,10                           18,07     

Kaynak : UDHB 

                                                           
9 Gemi hareketleri, geminin limanda yapmış olduğu ithalat, ihracat, transit ve kabotaj işlemlerinin toplamını 

ifade eder. Her bir işlem bir gemi hareketi şeklinde baz alınmış ve gemi hareketi hesaplanmıştır. Bu bakımdan 

söz konusu veri limana uğrayan toplam gemi sayısını değil yük işlemi sayısını içermektedir. 
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     Marmara Bölgesi’nde yer alan Marport 2016-17 yılında 7.480-7.172 adet gemi hareketi ile 

en fazla işlem yapılan liman konumundadır. Ayrıca Marport gemilerin toplam tonajı dikkate 

alındığında da ilk sırada yer almaktadır. Ancak gemi başına tonaj verileri dikkate alındığında 

DP World Yarımca Limanı 2017 yılında bir önceki yıla göre 40 bin üzerinde bir ortalama 

yakalayarak bu alanda ilk sırada yer almaktadır. 

Şekil 4.1: Konteyner limanlarımıza uğrayan gemilerin ortalama limanda kalış süreleri  

 

Kaynak: UDHB 

 

     Şekil 4.1, 2016-2017 yıllarında limanlarımıza uğrayan gemilerin ortalama kalış sürelerini 

göstermektedir. Bu bağlamda, Gemport limanına uğrayan gemilerin her iki yılda da işlem 

sürelerinin diğerlerine nispeten daha hızlı olduğunu görebiliriz. Bu durumu Gemport limanına 

uğrayan gemilerin Marport, Kumport, MIP ve Alsancak Limanlarına göre daha az olması ve bu 

gemilerin küçük tonajlı gemiler olmasıyla açıklanabilir. Zira büyük tonajlı gemiler daha fazla 

yük hacmine sahip olduğundan haliyle bu durum işlem süresini de uzatmaktadır. 2016 yılında 

ortalama 19,7 bin Gt gemilerin 2017 yılında ise ortalama 42,5 bin Gt gemilerin uğrak yaptığı 

DP World Yarımca Limanı’ndaki Gemi sürelerinin  15 saatten 18 saate çıkması bunu kanıtlar 

niteliktedir.   Bu yüzden Kumport limanındaki işlem süreleri her ne kadar Yılport’tan daha 

yavaş gibi gözükse  de daha büyük tonajlı gemilerin uğrak yaptığı liman olduğundan işlem 

hızının daha efektif olduğu söylenebilir. Bu yaklaşım Asyaport için geçerli değildir şöyle ki bu 

liman 2017 yılında 2016’ya göre daha düşük tonajlı gemilere ev sahipliği yapmasına rağmen 

işlem hızı 1 saatten fazla yavaşlamıştır.  
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     2017 yılında bir önceki yıla göre işlem hızı artan limanlar Marport ve Mersin Uluslararası 

Limanı (MIP)’dir. Marport’ta 2017 yılında 2016 yılına göre daha büyük tonajlı gemiler uğrak 

yapmasına rağmen işlem hızı da artmıştır. Bu durum Marport’un ülkemizdeki en büyük 

konteyner hacmine sahip limanı olduğundan her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu kanıtlar 

niteliktedir. Mersin Uluslararası Limanı, konteyner hacminde olduğu gibi işlem hızı 

bakımından da Marport’un gerisinde kalmıştır. Samsunport diğer limanlara nazaran daha az ve 

düşük tonajlı gemilere ev sahipliği yapmasına rağmen işlem hızı oldukça düşüktür aslında bu 

durum Karadeniz Bölgesi’nde konteyner taşımacılığının neden gelişim gösteremediğini açıklar 

niteliktedir.  

     Armatörler daha hızlı ve daha efektif limanları tercih etmektedir. Bu nedenle Marmara 

Bölgesi’nde yer alan limanlar diğer bölgelere göre daha hızlı olduğundan dünyanın önde gelen 

hat operatörleri tarafından tercih edilmektedir. İzmir Alsancak Limanı konteyner gemilerinin 

ortalama 24 saatin üzerinde limanda kaldığı en yavaş işlem hızına sahip limandır. Diğer tüm 

limanlarda konteyner gemileri 24 saatten daha az limanda kalırken bu limanda gemiler ortalama 

30 saate kadar limanda kalmaktadır. Fakat 2017 yılında bu limanda işlem hızının 2,5 saat 

düşmesi gelecek adına umut vermektedir. Sonuç olarak ülkemiz konteyner limanlarının 

ortalama işlem hızı 18 saat seviyelerindedir.  Ülkemiz konteyner taşımacılığının gelişimi 

açısından limanlarımıza uğrayan gemilerin daha hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlaması 

konteyner elleçleme hacminin artması demektir. Konteyner elleçleme hacmini artırmak için 

limanlarımızdaki işlemler daha hızlı ve efektif bir şekilde yürütülmelidir. Bu, konteyner 

limanlarımızın daha büyük tonajlı gemilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte 

ekipmanlarla donatılması, konteyner sahalarını daha verimli kullanması ile başarılabilir. 

     Konteyner limanlarındaki gemilerin operasyonel süreleri bakımından yükün hangi işleme 

tabi tutulduğu da önemdir. Gemi operasyon süreleri ihracat, ithalat, kabotaj ve transit 

rejimlerine göre değişmektedir.  
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    Tablo 4.5: Gemilerin yük işlemine göre konteyner limanlarında kalış süreleri-2017 

BÖLGE LİMAN TESİSİ DEĞİŞKEN İHRACAT İTHALAT KABOTAJ TRANSİT 

MARMARA 
BÖLGESİ 

YILPORT 

GEMİ HAREKETİ 1.904  1.594  467  9  

GT 51.312.224  43.885.601  6.359.952  257.715  

GEMİ BAŞI GT 26.950  27.532  13.619  28.635  

ORTALAMA SAAT 13,18  13,39  14,13  13,11  

KUMPORT 

GEMİ HAREKETİ 1.105  854  101  720  

GT 46.126.252  32.501.222  2.290.387  31.587.151  

GEMİ BAŞI GT 41.743  38.058  22.677  43.871  

ORTALAMA SAAT 14,28  13,98  17,21  13,80  

ASYAPORT 

GEMİ HAREKETİ 380  394  517  1.111  

GT 12.431.588  11.812.938  6.136.164  29.827.424  

GEMİ BAŞI GT 32.715  29.982  11.869  26.847  

ORTALAMA SAAT 16,03  15,92  16,03  16,42  

MARPORT 

GEMİ HAREKETİ 2.903  2.240  755  1.274  

GT 121.295.925  83.014.346  12.467.168  27.730.929  

GEMİ BAŞI GT 41.783  37.060  16.513  21.767  

ORTALAMA SAAT 15,72  15,39  16,12  15,71  

MARDAŞ 

GEMİ HAREKETİ 1.112  1.008  173  616  

GT 18.042.861  16.132.690  3.939.712  20.035.873  

GEMİ BAŞI GT 16.226  16.005  22.773  32.526  

ORTALAMA SAAT 16,77  16,25  28,98  17,81  

DP WORLD 
YARIMCA 

GEMİ HAREKETİ 905  881  414  183  

GT 43.429.534  38.258.101  9.297.787  10.295.449  

GEMİ BAŞI GT 47.988  43.426  22.458  56.259  

ORTALAMA SAAT 18,63  17,96  17,50  24,19  

AKDENİZ MIP 

GEMİ HAREKETİ 4.229  3.464  715  47  

GT 147.623.508  108.974.076  18.241.157  671.066  

GEMİ BAŞI GT 34.907  31.459  25.512  14.278  

ORTALAMA SAAT 16,47  17,15  16,77  13,62  

KARADENİZ SAMSUNPORT 

GEMİ HAREKETİ 20  64  194  0  

GT 207.992  918.589  3.159.670  0  

GEMİ BAŞI GT 10.400  14.353  16.287  0  

ORTALAMA SAAT 18,10  19,81  20,80  0  

EGE 
ALSANCAK 

LİMANI 

GEMİ HAREKETİ 2.700  2.507  609  134  

GT 63.909.900  57.789.130  9.325.787  2.432.798  

GEMİ BAŞI GT 23.670  23.051  15.313  18.155  

ORTALAMA SAAT 28,51  29,47  25,37  24,62  

GENEL TOPLAM 

GEMİ HAREKETİ 15.258  13.006  3.945  4.094  

GT 504.379.784  393.286.693  71.217.784  122.838.405  

GEMİ BAŞI GT 33.057  30.239  18.053  30.004  

ORTALAMA SAAT 18,03  18,51  18,39  16,52  

Kaynak: UDHB 
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     Tablo 4.5, 2017 yılında konteyner limanlarımıza uğrayan gemilerin yük işlemlerine göre 

limanda kalış sürelerini göstermektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere ülkemiz konteyner 

limanlarına uğrak yapan gemi hareketlerinin büyük çoğunluğu dış ticaret taşımacılığına 

yöneliktir. Dolayısıyla gemilerin ortalama limanda kalış sürelerini büyük oranda dış ticaret 

taşımacılığında harcanan süreler belirlemiştir. Transit taşımacılığında gemilerin işlem süreleri 

dış ticaret taşımacılığına ya yakın seyretmiş ya da daha kısa sürelere karşılık gelmiştir. Transit 

taşımacılığının aksine Kabotaj taşımacılığı yapan gemilerin limanda geçirdikleri süreler diğer 

rejimlere göre çok daha fazla sürmüştür.  

 

     2017 yılı itibariyle ülkemiz konteyner limanlarına uğrak yapan tüm gemi hareketleri 

incelendiğinde; ihracat ve transit taşımacılığındaki süreler sırasıyla 18,03 ve  16,52 saat olarak 

genel ortalamanın altında seyretmiştir. İthalat ve kabotaj taşımacılığındaki ortalama süreler ise  

sırasıyla 18,51 ve 18,39 saat olarak genel ortalamanın üzerinde seyretmiştir. İhracat-ithalat, 

transit taşımacılığı yapan gemilerin tonaj ortalaması kabotaj taşımacılığında kullanılan gemilere 

oranla çok daha büyüktür. Bu nedenle bu gemilerin limanda yaptıkları hareket sayısı oldukça 

fazla olduğundan limanda kalış süreleri de artmaktadır. Ancak kabotaj taşımacılığı yapan 

gemiler daha düşük tonaja sahip olmalarına rağmen limanda kalış süreleri diğer modlara göre 

çok daha fazladır. Bu durum ülkemiz konteyner limanlarındaki gemi sürelerinin ortalamasını 

da yukarı doğru çekmektedir. 

 

Tablo 4.6: Konteyner limanlarının yük işlemi süresine göre sıralaması-2017 

LİMAN TESİSİ İhracat 

Skor 

İthalat 

Skor 

Kabotaj 

Skor 

Transit 

Skor 

Ortalama 

Skor 

GEMPORT 10  10  10  10  10,0 

KUMPORT 9  9  6  8  8,0 

MARPORT 8  8  8  7  7,8 

ASYAPORT 7  7  9  6  7,3 

MIP 6  5  7  9  6,8 

MARDAŞ 5  6  2  5  4,5 

DP WORLD Y. 3  4  5  4  4,0 

SAMSUNPORT 4  3  4    3,7 

ALSANCAK  2  2  3  3  2,5 
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     Ülkemiz konteyner limanlarına uğrayan gemilerin yük işlemine göre limanda kaldıkları 

süreler bakımından örnekleme dahil edilen limanlar 10’dan geriye doğru puanlanmıştır. Buna 

göre, Gemport limanı tüm yük işlemlerinde en hızlı gemi operasyonlarına sahip liman 

olduğundan bu alanda en etkin limandır. Gemport’u yine aynı bölgede yer alan Kumport, 

Marport ve Asyaport limanları takip etmektedir. Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanı 

konumundaki MIP performans olarak bu limanların gerisinde kalmasına rağmen toplam 27 

puan ile ortalamanın üstünde performans sergilemiştir. Mardaş, Dp World Yarımca, 

Samsunport ortalamanın altında bir performans sergilerken Ege Bölgesi’nde yer alan Alsancak 

en düşük skor ile en düşük performansa sahip limandır.  

 

4.2. Türkiye’deki Konteyner Limanlarının Operasyonel Etkinliğinin Arttırılması Adına 

Dünyanın Önde Gelen Hat Operatörünün Görüş ve Önerileri 

 

     Ülkemiz limanlarındaki konteyner taşımacılığının gelişimi açısından kritik noktaların tespit 

etmek için dünyanın en büyük 5 hat operatöründen biri ile bir röportaj gerçekleştirilmiştir. Bu 

röportaj neticesinde elde edilen bulgular aşağıda detaylandırılmıştır. 

1. Ülkemiz konteyner limanlarının uluslararası hat operatörleri tarafından daha fazla tercih 

edilmesi için neler yapılabilir? 

 

    Ülkemizin Karadeniz limanlarının çıkış kapısı olması ve çoğu hattın Marmara limanlarını 

aktarma operasyonlarındaki yerleşkeleri olarak kabul etmeleri dikkate alındığında, yeni 

nesil gemilerin boğaz geçiş masraf ve kolaylıklarının sağlanması gerekir. Bunun kati 

indirim sağlanması şeklinde yorumlamak yerinde aktarma trafiğini arttıracak (teşvik 

edecek) devlet teşvik ve desteklerinin sağlanması gerektiği kanaatindeyiz. Böylelikle daha 

fazla gemi ve yük trafiğini sağlayan hat belirlenen baremlerde indirim (teşvik almaya) hak 

kazanacaktır. Sonuçta hem hat, hem devletimiz hem de ihracatçı-ithalatçı kazanacaktır.  

 

    Hat operatörlerinin tercihi aynı zamanda ülkenin ithalat-ihracat kapasite ile doğrusallık 

kazandığından, ithalat-ihracatçılarımızın daha ucuz servis alımını sağlayarak rekabet 

edebilir koşullarının sağlanması, bunun içinde gemi liman uğrak masraflarının (kılavuzluk, 
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römorkör, fener ve sağlık kalemlerinin)  makul seviyelere indirgenmesi gerekir. Türkiye 

limanları olarak yakın ülke limanları ve Karadeniz ülke limanlarındaki uygulanmakta olan 

ilgili kalem masrafları ile benchmarking yapıldığında ülkemizin bu hedefler doğrultusunda 

ortaya koyması gereken yapısal ve maliyetsel uygulamalar net olarak ortaya çıkacaktır.  

 

     Limanlarımızın mevcut kapasiteleri ve dünya ticaret filo büyüme oranları ve sınıfları 

(konteyner-dökme–LPG-LNG) dikkate alınarak, kısa ve uzun dönemli stratejiler 

belirlenmeli ve kalkınma- yatırım projeleri hazırlanarak özellikle yakın ülke limanlarına 

karşı avantaj sağlayacak aksiyonlar alınmalıdır. Bu amaçla öncelikle saatteki iş hacminin 

arttırılarak bugün Avrupa ve Uzak Doğu liman elleçleme kapasite ve verimliliğine ulaşabilir 

liman projelerinin hazırlanması ya da mevcut limanların ıslah edilerek ilgili seviyelere 

çekilmesi sağlanmalıdır. Tüm yük çeşidini elleçleyen limanlar yerine belli yük ve gemi 

kabullerinde uzmanlaşmış liman örgütlenmesine geçilmesi gerekir. 

 

2. Ülkemiz konteyner limanlarındaki operasyonların daha etkin bir şekilde yürütülmesi için 

neler yapılabilir? 

 

Altyapı ve süreç revizasyonu yapılmalıdır. Bu bağlamda;  

 

 Tüm birimlerin entegrasyonun tek bir platformda sağlanması. Tek pencere uygulanması 

tüm adımların tamamlanması sonrasında ihtiyaca cevap verebilecektir. 

 Limanların multimodal hizmet verecek bir anlayışa teşvik edilmesi bu bağlada tren yolu 

bağlantılarının sağlanması,  

 Limanların her yükü elleçleyebilirim anlayışından ziyade tek bir yük sınıfına hizmet 

veren bir anlayışa yönlendirilmesi ve bunun uygulamanın zorunlu tutulması  

 Limanlarımızın performans ve servis kalitesinin komşu ülke limanlarının seviyesine 

ulaşabilmesi için teşvik edilmesi ve desteklenmesi  

 Ülkemizin mevcut konumunun avantajını deniz taşımacılığına yansıtılabilmesi için, 

aktarma liman ülkesi olabilmesi hedefinde, hatlara ve limanlara teşviklerin sağlanması 

(indirim yerine daha fazla yük getirene belirlenen cetvellerde teşvik –tarife avantajı 

sağlanmalı)  
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3. Konteyner gemilerinin limandaki işlem sürecinde karşılaşılan temel sorunlar nelerdir? Bu 

sorunların çözümü adına tavsiyeleriniz nelerdir? 

 

     Yukarıdaki cevaplarımda da belirttiğim üzere özellikle deniz ticaretinde farklı 5 

bakanlığın mevcut olması her birinin diğerine göre yetki önceliği karmaşasının giderilmesi 

gerekir. Tek pencere sistemi, tüm adımları işlerlik kazandığında, bu hedefe hizmet ederek 

tüm yetkilendirilen kuruluşların tek platform üzerinden takip ve onay sürecini daha sağlıklı 

yürüteceği esastır.  

 

     Diğer bir sorun ise altyapı ve performans sorunudur. Ülkemizde ticaret belli limanlarda 

yoğunlaşmış olup buda homojen bir dağılım yaratmadığından, yoğunluğun olduğu 

limanlarda zaman içinde yetersizliği ortaya çıkarmaktadır. Daha boş olan limanların, yoğun 

olan kendilerine komşu limanlara göre neden boş kaldığı ölçülebilir değerlerle incelenmeli 

ve bu maksatla hatları cazip kılan “olur şartlar” ortaya konmalıdır. 

   

4. Konteyner limanlarımızdaki tarifeler bölgedeki diğer limanlara göre cazip midir? 

 

     Cazip ya da çekim merkezi olması tamamıyla gemilerin limanda kalış sürelerini 

minimize eden servis performans/kalitesinin sağlanmasına ve de tarife avantajına bağlıdır. 

Karadeniz limanları aktarma üstü olarak limanlarımızı cazip kılabilmekte ki diğer önemli 

koşul ikincil hizmetler (x-ray –tartı – tam tespit vs.) kabul edilebilir tarifelerde icar 

edilmesidir. 

 

5. Karadeniz ve Marmara’da yer alan konteyner limanlarındaki elleçleme farklılığına sebep 

olan en önemli faktörler nelerdir? Liman operasyonları ile elleçleme tarifeleri bu faktörler 

arasında mıdır?  

 

     Temel neden boğaz geçişlerinde boy sınırlaması olması nedeniyle hatların Marmara 

içindeki limanları hub port kabul ederek ana servisleri ile Marmara’ya gelip feeder servisleri 

ile Karadeniz’e çıkabilmeleridir. Karadeniz’e yeni nesil gemilerle çıkılsa dahi Karadeniz 
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limanlarında bu tür gemilere hizmet verebilen ülke limanları çok azdır. Bu noktadan 

bakıldığında bugün için geçerli olmasa da ilerleyen dönemlerde Karadeniz ülkelerindeki 

liman yatırımlarının artması halinde boğaz geçiş sınırlamaları, ülke limanlarımızın aktarma 

üssü olma cazibesinde önemli bir faktör olacaktır.  

   4.3. Türkiye’deki Konteyner Limanlarının Kapasite Kullanımının Analizi      

     Limanların performans ölçütlerinden biri de  kapasite kullanım oranlarıdır. Bu bakımdan bir 

limanın kurulu kapasitesinin ne kadarlık kısmını etkin olarak kullandığı performans açısından 

önemlidir. Limanlarda kapasite kullanım oranın yüksek olması atıl (kullanılmayan) kapasite 

oranının düşük olması demektir. Bu durum limanın kaynaklarını etkin olarak kullandığı 

anlamına gelmektedir.  

     Türkiye’nin konteyner limanlarının kurulu kapasiteleri ile bu limanların 2017 yılı konteyner 

elleçleme verileri dikkate alınarak her bir limana ait kapasite kullanım oranları hesaplanmıştır. 

Konteyner limanlarının kapasite kullanım oranları hesaplanırken 2017 yılında 10.000 TEU 

üzeri elleçleme yapan limanlar esas alınmıştır. Bu hesaplama konteyner elleçleme miktarlarının 

mevcut kapasitelere oranlanmasıyla elde edilmiştir. Türk konteyner limanlarının kurulu 

kapasiteleri toplamı yaklaşık 22,4 milyon TEU’dur. 2017 yılında konteyner limanlarında 

elleçlenen konteyner miktarı ise 10 milyon TEU’dur. Bu veriler esas alınarak, 2017 yılında 

ülkemiz konteyner limanlarının kapasite kullanım oranı %44,6 olarak hesaplanmıştır. Bu oran 

ülkemiz konteyner limanlarının kurulu kapasitelerinin yarısından fazlasının atıl olduğu 

anlamına gelmektedir. Ülkemiz konteyner limanlarındaki elleçleme miktarının son 15 yılda 

%300’ün üzerinde artması pozitif bir gelişme olmasına rağmen limanlarımızın hala %50’nin 

altında performans ile çalışması limanlarımız açısından negatif bir göstergedir. Bu kullanım 

oranlarının artması, konteyner limanlarındaki operasyonel işlemlerin daha hızlı ve etkin olarak 

yürütülmesine bağlıdır. 
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Tablo 4.6: Türkiye’deki konteyner limanlarının kapasite kullanım oranları10 -2017 

LİMAN TESİSİ 

ELLEÇLEME 

KAPASİTESİ 

(TEU) 

KONTEYNER 

ELLEÇLEME 

(TEU) 

ATIL 

KAPASİTE 

(TEU) 

PERFORMANS 

ASSANPORT 250.000 184.923 65.077 74,00% 

MARPORT 2.400.000 1.709.047 690.953 71,20% 

ALSANCAK 

LİMANI 
1.025.000 637.272 387.728 62,20% 

NEMPORT 500.000 310.548 189.452 62,10% 

BORUSAN 400.000 241.423 158.577 60,40% 

MIP 2.600.000 1.550.458 1.049.542 59,60% 

GEMPORT 660.000 383.812 276.189 58,20% 

RODA PORT 150.000 87.361 62.639 58,20% 

EGE GÜBRE 500.000 281.182 218.818 56,20% 

KUMPORT 2.100.000 1.053.866 1.046.135 50,20% 

YILPORT 1.000.000 495.499 504.501 49,50% 

EVYAP 855.000 369.461 485.539 43,20% 

PORT AKDENİZ 500.000 199.646 300.354 39,90% 

MARDAŞ 900.000 357.723 542.277 39,70% 

ASYAPORT 2.500.000 936.407 1.563.593 37,50% 

DP WORLD 

YARIMCA 
1.300.000 434.812 865.188 33,40% 

SAMSUNPORT 250.000 65.885 184.115 26,40% 

LİMAKPORT 1.000.000 262.163 737.837 26,20% 

APM ALİAĞA  1.300.000 200.880 1.099.120 15,50% 

GEMLİK GÜBRE 600.000 86.327 513.674 14,40% 

TCDD 

HAYDARPAŞA 
655.000 85.508 569.492 13,10% 

ÇELEBİ 

BANDIRMA 
350.000 28.809 321.191 8,20% 

LİMAŞ 250.000 14.273 235.727 5,70% 

ALPORT 350.000 11.419 338.581 3,30% 

GENEL TOPLAM 22.395.000 9.988.702 12.406.298 44,60% 
Kaynak: UDHB 

 

                                                           
10 2017 yılında 10.000 TEU’nun üzerinde konteyner elleçleyen limanlar esas alınmıştır. 
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     Tablo 4.6, 2017 yılı konteyner limanlarının kapasite kullanım oranlarını göstermektedir. 

Tabloda kapasite kullanım oranları %50’nin altında kalan limanlar kırmızı %50’nin üzerinde 

olan limanlar ise mavi ile vurgulanmıştır. Bu bağlamda konteyner limanlarının 2017 yılındaki 

performanslarını ayrıntılı olarak incelediğimizde; Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Assanport 

Limanı 185 bin TEU konteyner elleçlemesine rağmen kapasitesinin %74’lük kısmını aktif 

olarak kullandığından performansı en iyi limandır. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Alport 

Limanı ise %3,3 performans ile bu alandaki en zayıf halka niteliğindedir. 2,4 milyon TEU 

konteyner elleçleme kapasitesine sahip Marport 1,7 milyon TEU elleçleme yaparak %71,2’lik 

performans ile ülkemizin en fazla konteyner elleçleyen limanı olmuştur. Kurulu kapisitesi 2,6 

milyon TEU olan Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ülkemizin en büyük elleçleme kapasitesine 

sahip limanı olmasına rağmen 1,5 milyon konteyner elleçleyerek %59,6’lık performans ile 

Marport’un gerisinde kalmıştır. 

 

4.4. Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde Uluslararası Hat Taşımacılığı Yapılan 

Konteyner Limanlarındaki Ortalama Konteyner Hareket Tamamlama Sürelerinin 

Karşılaştırması ve Maliyet Analizi 

     Çalışmamızın bu bölümünde Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde uluslararası hat 

taşımacılığı yapılan yurtiçi ve yurtdışı konteyner limanlarındaki konteyner hareket 

tamamalama sürelerini kıyaslayıp ve bu limanlardaki maliyetleri inceleyeceğiz.  

     Çalışmada, Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki konteyner limanlarına düzenli hat 

taşımacılığı yapan bir geminin operasyon süresi ve maliyet bilgileri baz alınmıştır. Bu 

geminin limanlarda yapmış olduğu konteyner hareketleri ayrıntılı olarak sunulmaktadır.  

Dahası geminin limanlardaki toplam operasyon süreleri hesaplanmıştır. Bu sürelerden yola 

çıkarak geminin limanlarda bir saatte yapmış olduğu toplam hareket sayısı ve elleçlediği 

konteyner miktarı (TEU) bulunmuştur. İkinci safhada geminin limanlarda yapmış olduğu 

masraflar detaylandırılmış ve geminin bir saat limanda kalması halinde katlanacağı 

ortalama maliyet ve elleçlenen TEU başına maliyet tutarı hesaplanmıştır. 
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     Çalışma kapsamındaki gemilere ait konteyner hareketi, elleçleme verileri ve maliyet 

bilgileri, Karadeniz ve Marmara Bölgesi limanlarında uluslararası konteyner hat 

taşımacılığı yapan hat operatöründen temin edilmiştir. Bu nedenle operatör ve gemi 

bilgileri, konteyner taşımacılığındaki uluslararası rekabet ve ticari sır kapsamında 

olduğundan paylaşılmamaktadır.  

     Çalışmamız konteyner hat taşımacılığı yapan örnek geminin hat boyunca uğrak yaptığı 

liman rotaları daha sonrada bu limanlara ait konteyner hareket, konteyner elleçleme ve 

maliyet bilgileri şeklinde ilerleyecektir. Konteyner hareket süresi ve maliyeti bakımından 

en etkin liman tespit edilecektir.Verilerin gizliliği bakımından örnekleme alınan gemiyi, X 

gemisi olarak adlandıracağız. 

X Gemisinin özellikleri şu şekildedir; 

Genişlik: 24,7 metre 

Derinlik: 14,3 metre 

Grt: 15.479 

Nrt: 7.600 

Kapasite: 1280 TEU Dolu- 940 TEU Boş olmak üzere toplam 14 Ton 

 

     X gemisinin Marmara-Karadeniz hattı boyunca uğrak yaptığı konteyner limanları, bu 

limanlardaki hareket ve elleçleme miktarları ile maliyet bilgileri şu şekildedir; 

 X Gemisinin Rotası:  Asyaport           Poti    Batum   Trabzon           Gemport 

 

     X gemisi, Tekirdağ bölgesinde bulunan Asyaport’a yurt dışından gelip Trabzon, Batum, 

Poti ve Gemlik Limanlarına aktarılacak olan yükleri aldıktan sonra sırasıyla Poti, Batum, 

Trabzon ve Gemport Limanlarına uğrak yaparak konu yükleri tahliye eder, Karadeniz 

limanlarından aldıgı ihracat yüklerini ise Asyadan ana gemilere aktarmak üzere Asyaport 

Limanı’na getirir. 
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Şekil 4.4: X gemisinin Marmara-Karadeniz hattı boyunca uğradığı limanlar 

 
        

           

    Tablo 4.9, X gemisinin uğrak yaptığı limanlardaki konteyner hareket sayıları ve elleçleme 

miktarlarını detaylı bir şekilde ifade etmektedir. Tabloyu incelediğimizde yüklerin toplandığı 

ve aktarıldığı liman olan Asyaport, 1.358 harekete karşılık 1.871 TEU elleçleme ile en fazla 

hareket ve elleçlemenin yapıldığı liman olarak göze çarpmaktadır. Asyaport’u sırasıyla 

Trabzon, Batum, Poti ve Gemport izlemektedir. Bu limanlardaki toplam hareket sayıları ve 

elleçleme miktarları Trabzonport: 738 hareket-863 TEU, Batum: 728 hareket-987 TEU, Poti: 

563 hareket-819 TEU ve Gemportta ise 229 hareket-336 TEU elleçlenmiştir. Asyaport aktarma 

liman olduğundan yüklerin çoğu transit işleme tabi tutulmuştur. Diğer limanlarda ise yükler 

ithalat ve ihracat olarak elleçlenmiştir. 
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Tablo 4.9: X gemisinin uğrak yaptığı limanlardaki konteyner hareket sayısı ve elleçleme 

UĞRAK 
LİMANLARI 

HAREKET TANIMI HAREKET SAYISI ELLEÇLEME (TEU) 

ASYAPORT 

Tahliye 152 243 

Ambar Kapağı 28   

Transit Boşaltma  496 569 

Transit Yükleme 682 1.059 

TOPLAM HAREKET  1.358 1.871 

BATUM 

Tahliye 336 551 

Ambar Kapağı 12   

Yükleme 380 436 

TOPLAM HAREKET  728 987 

POTİ 

Tahliye 303 438 

Ambar Kapağı 14   

Yükleme 246 381 

TOPLAM HAREKET  563 819 

TRABZON 

Tahliye 403 490 

Ambar Kapağı 8   

Yükleme 327 373 

TOPLAM HAREKET  738 863 

GEMPORT 

Tahliye 215 330 

Ambar Kapağı 8   

Yükleme 6 6 

TOPLAM HAREKET  229 336 

 

     Tablo 4.10, X gemisinin uğrak yaptığı konteyner limanlarında gerçekleşen operasyonların 

başlama ve bitiş sürelerini detaylı olarak göstermektedir. Buna göre, geminin 44,75 saat 

operasyon süresi ile en fazla Trabzon Limanı’nda kaldığını görmekteyiz. Geminin diğer 

limanlardaki operasyon süreleri 22,58 saat Poti, 22 saat Batum, 16,5 saat Asyaport  Batum 

olarak hesaplanmıştır. Geminin en son uğrak yaptığı liman olan Gemporttaki operasyon süresi 

2,58 saattir. Geminin en fazla hareket ve elleçleme yaptığı liman Asyaport olmasına rağmen 

operasyon süresinin en uzun olduğu liman Trabzon Limanıdır. Bu durum Marmara 

Bölgesindeki limanlarda Karadeniz Bölgesi’ndeki limanlara göre operasyonların daha hızlı ve 

etkin bir şekilde yürütüldüğü anlamına gelmektedir. Daha önceki bölümlerde de Marmara’daki 

konteyner limanlarının hem gemilerin limanda kalış süreleri bakımından hem de kapasite 

kullanım oranları bakımından  Karadeniz’deki limanlardan daha etkin olduğu görmüştük. 
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 Tablo 4.10: X gemisinin uğrak yaptığı konteyner limanlarındaki operasyon süreleri 

UĞRAK 
LİMANLARI 

OPERASYONA 
BAŞLAMA 

OPERASYONU 
BİTİRME 

OPERASYON  
SÜRESİ 

ASYAPORT 
27.01.2018 08:40 28.01.2018 01:10 16,50 

BATUMI 
31.01.2018 09:00 01.02.2018 07:00 22,00 

POTI 
01.02.2018 20:45 02.02.2018 19:20 22,58 

TRABZON 
03.02.2018 09:35 05.02.2018 06:20 44,75 

GEMPORT 
07.02.2018 12:55 07.02.2018 15:30 2,58 

 

     Geminin limanlardaki konteyner operasyon sürelerine karşılık gelen saatlik konteyner 

hareketi ve elleçleme miktarları hesaplanmıştır.Tablo 4.11’de geminin konteyner limanlarında 

saatlik ortalama yaptığı hareket sayısı ve elleçleme miktarları detaylı olarak sunulmuştur. Bu 

tabloyu incelediğimizde saatte ortalama 89 harekete karşılık 130 TEU elleçleme ve 82 harekete 

karşılık 113 TEU elleçleme miktarı ile Marmara Bölgesi’nde yer alan Gemport ve Asyaport 

limanları operasyonların en hızlı yapıldığı limanlar olarak görülmektedir. Bu limanları saatteki 

33 harekete karşılık 45 TEU elleçleyen Batum Limanı takip etmektedir. Bu limana yakın 

konumda yer alan Poti Limanında saatlik 25 hareket gerçekleşmiş ve 36 TEU elleçleme 

yapılmıştır. Konteyner operasyonlarının en yavaş yapıldığı liman ise saatteki 16 harekete 

karşılık 19 TEU elleçleme miktarı ile Trabzonport’tur. Poti Limanı ile Trabzon Limanı konum 

olarak Batum’a yakın olmalarına rağmen operasyon hızı açısından bu limanın gerisinde 

kalmıştır. Bu veriler ışığında, Marmara Bölgesi’ndeki konteyner limanlarında konteyner 

operasyonlarının Karadeniz Bölgesi’ndeki limanlara göre daha hızlı olduğunu ve buna bağlı 

olarak daha fazla elleçleme yapıldığını söyleyebiliriz. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 116  
 

Tablo 4.11: X gemisinin limanlardaki saatlik hareket sayısı ve elleçleme miktarları 

UĞRAK 
LİMANLARI 

TOPLAM 
HAREKET 

SAYISI 

ELLEÇLEME 
(TEU) 

OPERASYON 
SÜRESİ 
(SAAT) 

SAATTE 
ORTALAMA 
HAREKET 

SAATTE 
ORTALAMA 
ELLEÇLEME 

(TEU) 

ASYAPORT 1.358 1.871 16,50 82 113 

BATUM 728 987 22,00 33 45 

POTİ 563 819 22,58 25 36 

TRABZON 738 863 44,75 16 19 

GEMPORT 229 336 2,58 89 130 

 

     Tablo 4.12’de X gemisinin limanlardaki pilotaj, römorkaj, palamar, konteyner elleçleme 

masraflarıyla birlikte diğer liman masrafları detaylı olarak gösterilmektedir. Bununla birlikte 

geminin Asyaport’tan Batum Limanı’na ve Trabzon’dan Gemport’a giderken geçtiği İstanbul 

Boğazı toplam masrafları da verilmiştir. Bu masrafları kalem kalem incelediğimizde; Pilotaj, 

Römorkaj ve Palamar ücretlerinin Karadeniz Bölgesi’ndeki limanlarda Marmara’daki 

limanlara kıyasla çok daha fazla olduğu görülmektedir. Limanlardaki bu masraflar ile elleçleme 

masraflarının dışındaki liman masrafları bakımından da Karadeniz limanları daha fazla ücretin 

ödendiği limanlardır. Ayrıca ülkemiz konteyner limanlarındaki maliyetler yabancı limanlara 

göre daha uygundur. Bu faktör ülkemiz konteyner limanlarının bölgedeki diğer limanlara göre 

tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. Konteyner limanlarındaki elleçleme masraflarına 

baktığımızda Asyaport en fazla elleçlemenin yapıldığı liman olduğundan en fazla maliyet bu 

limandadır. En az masraf ise doğal olarak en az elleçlemenin yapıldığı Gemport’tadır. Ayrıca 

Gemport ve Asyaport birbirine yakın limanlar olmasından pilotaj ve römorkaj masrafları 

aynıdır. Bu durum Marmara Bölgesi’ndeki limanlar arasındaki rekabete güzel bir örnektir.  

 

 

 

 

 



 
 

 117  
 

Tablo 4.12: X gemisinin limanlardaki masraf detayları 

 

UĞRAK LİMANI MASRAF ÖZETİ MALİYET ($)

Pilotaj 1.520                                       

Römorkaj 2.656                                       

Palamar Bağlama/Çözme 190                                           

Elleçleme Masrafları 144.520                                   

Liman Masrafları 1.695                                       

Toplam Masraf 150.581                        

Pilotaj
920                                           

Liman Masrafları 1.382                                       

Toplam Masraf 2.302                            
Pilotaj 2.213                                       

Römorkaj 9.287                                       

Palamar Bağlama/Çözme 600                                           

Elleçleme Masrafları 67.860                                     

Liman Masrafları 22.142                                     

Toplam Masraf 102.102                        
Pilotaj 2.204                                       

Römorkaj 6.175                                       

Palamar Bağlama/Çözme 332                                           

Elleçleme Masrafları 45.535                                     

Liman Masrafları 26.223                                     

Toplam Masraf 80.469                          
Pilotaj 2.288                                       

Römorkaj 3.667                                       

Elleçleme Masrafları 50.127                                     

Liman Masrafları 4.954                                       

Toplam Masraf 61.036                          
Pilotaj 1.520                                       

Römorkaj 2.656                                       

Palamar Bağlama/Çözme 190                                           

Elleçleme Masrafları 28.880                                     

Liman Masrafları 1.288                                       

Toplam Masraf 34.534                          

GEMPORT

ASYAPORT

ISTINYE/BOSPHORUS

BATUMI

POTI

TRABZON
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     Limanlardaki elleçlenen konteyner başına düşen masraf bilgileri, toplam katlanılan maliyet 

ile elleçlenen konteyner miktarı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda konteyner başına 

en az maliyet 71 $ ile Trabzonport’tadır. Onu konteyner başına 80 $ maliyet ile Asyaport takip 

etmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Poti ve Batum limanlarındaki maliyetler ise 

sırasıyla   98 ve 103 $’dır. Geminin en az elleçleme yaptığı liman olan Gemporttaki konteyner 

başına masrafı ise 103 $’dır. Bu veriler, en fazla maliyetin Batum ve Gemport limanlarında 

olduğunu göstermektedir.  

Tablo 4.13: X gemisinin limanlardaki saatlik masraf detayları 

UĞRAK 
LİMANI 

MALİYET 
($) 

SAATLİK 
MALİYET  

($) 

TEU BAŞINA 
MALİYET  

($) 

ASYAPORT 150.581 9.126 80,5 

BATUMI 102.102 4.641 103,4 

POTI 80.469 3.563 98,3 

TRABZON 61.036 1.364 70,7 

GEMLİK 34.534 13.368 102,8 

 

Tablo 4.14: X gemisinin  uğrak yaptığı limanların etkinlik sıralaması 

UĞRAK 
LİMANLARI 

SAATLİK 
ORTALAMA 
HAREKET 

SKORU 

TEU BAŞINA 
MALİYET 
SKORU 

TOPLAM 
SKOR 

ASYAPORT 
4 4 8 

GEMPORT 
5 2 7 

TRABZON 
1 5 6 

POTİ 
2 3 5 

BATUM 
3 1 4 
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     Son kısımda, örnek geminin uğrak yaptığı konteyner limanları, saatlik hareket sayısı ve TEU 

başına düşen maliyet bilgilerine göre 5 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Konteyner 

limanlarının etkinliğini test etmek için her bir uğrak limandaki saatlik hareket sayısı skoru ile 

TEU başına düşen maliyet skorunun birleşimi olan toplam skor üzerinden değerlendirme 

yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen toplam skorlara göre Asyaport toplam 8 puan ile 

hattaki en etkin limandır. Asyaport’u saatlik hareket sayısı bakımından en etkin liman olan 

Gemport takip etmektedir. Trabzon limanı her ne kadar hareket sayısı bakımından en düşük 

skora sahip olsa da TEU başına düşen maliyet bakımından en etkin liman konumundadır. 

Hattaki en düşük skora sahip olan Batum Limanı etkinlik bakımından en zayıf halkadır. Bu 

çıktılara bağlı olarak konteyner hareket tamamlama ve TEU başına düşen maliyet kısıtları esas 

alındığında, hem Marmara Bölgesi’nde yer alan konteyner limanlarının Karadeniz 

Bölgesi’ndeki limanlara göre daha etkin olduğunu hem de Türk konteyner limanlarının yabancı 

limanlara göre daha etkin olduğunu söyleyebiliriz. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

     Denizyolu taşımacılığı diğer ulaşım modlarına nispeten daha düşük maliyetli ve daha 

güvenli bir taşımacılık hizmeti sunmaktadır. Sağladığı bu avantajlardan dolayı küresel bazda 

yüklerin büyük bölümü denizyolu aracılığıyla taşınmaktadır. Bu bakımdan hem dünya mal 

ithalatı hem de mal ihracatı açısından denizyolu hayati öneme sahiptir.  

     Dünya deniz ticaretinin gelişmesinde konteyner köklü bir değişim meydana getirmiştir. 

Konteynerler vasıtasıyla bir ürün, daha önce olmadığı kadar hızlı bir şekilde dünyanın bir 

ucundaki üretim noktasından diğer ucundaki nihai tüketim noktasına taşınmaktadır.  

Konteynerler sayesinde yükler daha emniyetli, daha temiz ve düşük maliyetle taşınmaktadır. 

Ayrıca konteyner, taşıma türleri arasındaki geçişe elverişli bir yapıya sahip olduğundan 

denizyolu-demiryolu-karayolu entegrasyolarındaki katkıları ile sahada hızla yaygınlaşmıştır. 

Birim zamanda daha fazla miktarda ürünün taşınması ile toplam ticaret hacmi de artmıştır. Yük 

taşımacılığındaki sağladığı kolaylıklardan dolayı yükler hızla konteynerleşme sürecine 

girmiştir.  

     Denizyolu taşımacılığının hızla konteynerleşme sürecine girmesiyle birlikte pazardaki 

rekabette artmıştır. Konteyner limanları artan rekabet ortamında tüm bu gelişmelere uyum 

sağlamak ve pazar paylarını arttırmak için liman operasyonlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yürütme yollarını aramaktadır. Bunun için konteyner limanları yeniden dizayn edilerek büyük 

bir altyapı hamlesi başlamıştır. Bu gelişmelerin devamında sadece iç pazara yönelik değil aynı 

zamanda küresel çapta işbirlikleri ve pazarlama faaliyetleri de hız kazanmıştır. Daha çok gemiyi 

kendisine çekerek daha fazla konteyner elleçlemek isteyen limanların gerekli operasyonel 

süreçleri etkin bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir. 

     Konteyner liman operasyonları lojistik zincirinde bir halka oluşturmakta ve bu halka da 

kendi içerisinde birçok halkaya ayrılmaktadır. Her bir halka birbirine bağlıdır. Bu nedenle 

herhangi bir halkada meydana gelecek yoğunluk veya sıkışıklık operasyonun diğer birimlerine 

de yansımaktadır. Dolayısıyla planlamanın dikkatli bir şekilde yapılması, uygulamanın da çok 

yakından takip edilmesi gerekmektedir. 
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     Gemi operasyonları konteyner liman operasyonlarının en önemli halkası olarak 

nitelendirilebilir. Gemilerin konteyner limanlarındaki operasyon süreleri ne kadar hızlı ve etkin 

bir şekilde yürütülürse limanın tercih edilme ihtimali o kadar artmaktadır. Artan rekabet 

ortamında operatörler açısından en önemli iki unsur zaman ve maliyettir.  

     Konteyner limanlarımızdaki artan konteyner elleçleme hacminin sürekliliği ve 

limanlarımızın dünya konteyner pazarından daha fazla pay alabilmeleri limanlardaki gemi 

operasyonlarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. Bu bağlamda çalışmamızda 

ülkemiz konteyner limanlarına uğrayan gemilerin operasyon süreleri incelenmiştir.  

     Çalışmanın ilk bölümünde, Türk ve dünya deniz ticaretindeki gelişmelerden bahsedilmiş, 

ikinci bölümde, konteyner taşımacılığının gelişim süreci ve konteyner limanlarında yürütülen 

operasyonlar ile global konteyner hat taşımacılığı hakkında bilgi verilmiştir. Son bölümde ise 

konteyner liman etkinliği açısından büyük öneme sahip olan konteyner limanlarına uğrayan 

gemi hareketleri incelenmiş, limanların kapasite kullanım oranları hesaplanmış ve Karadeniz 

ve Marmara hattı boyunca uluslararası hat taşımacılığı yapılan konteyner limanlarındaki 

ortalama konteyner hareket tamamlama süresi ve elleçleme maliyetleri analiz edilmiştir. 

     İlk olarak 2016 yılında ülkemiz konteyner limanlarına uğrayan gemilerin yük işlemlerine 

göre operasyon süreleri incelenmiş ve konteyner gemilerinin ortalama limanda kalış süreleri 

0,75 gün (18,10 saat) bulunmuştur. Ülkemiz konteyner limanlarındaki gemi süreleri 

bakımından Singapur, Çin, Malezya, A.B.D. ve Hollanda gibi ülkelerden daha iyi bir 

performansa sahiptir. Dahası ülkemiz konteyner limanlarındaki işlem süresi bakımından 0,87 

gün olan dünya ortalamasının üzerinde performans sergilemiştir. Ayrıca, 2016-2017 yıllarında 

ülkemiz konteyner limanlarındaki gemilerin yük işlemlerine göre limanda kalış süreleri detaylı 

olarak incelenmiştir. Bu aşamada ülkemizin en fazla konteyner elleçleyen limanları örnekleme 

dahil edilmiştir. Çalışmanın çıktılarına göre; 2016-2017 yıllarında konteyner limanlarımıza 

uğrayan gemilerin ortalama limanda kalış süreleri sırasıyla 18,10 ve 18,07 saattir. 2016 ve 2017 

yılında her ne kadar gemi hareketlerinde bir değişim gözükmese de 2016 yılında limanlara 

uğrayan gemiler ortalama 25,9 bin Gt iken 2017 yılında 30,1 bin Gt seviyelerine yükselmiştir. 

Bu durum limanlarımızı daha yüksek tonaja sahip gemilerin ziyaret ettiği anlamına 

gelmektedir. Daha büyük gemiler daha fazla işlem hacmine sahip olduğundan limandaki 

operasyonel işlemler daha fazla zaman almaktadır. Bu nedenle konteyner limanlarımızın 
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gelişim göstererek operasyonların daha hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. 

Gemilerin daha hızlı bir şekilde işlemlerini halledip limandan ayrılması limanlarımızda 

elleçlenen konteyner miktarına da etki etmiş ve Türkiye’nin 2017 yılında konteyner elleçleme 

miktarı bir önceki yıla göre %14,2 artmıştır.  

     Konteyner gemilerinin limanda kalış sürelerini bölgeler bazında incelediğimizde; Marmara 

Bölgesi’nde yer alan konteyner limanlarındaki gemi süreleri diğer bölgelere göre çok daha 

düşüktür. Bu durum, Marmara Bölgesindeki konteyner limanlarının neden daha çok tercih 

edildiğini ve bölgenin neden ülkemiz konteyner elleçleme miktarının büyük bir bölümüne 

hakim olduğunu açıklar niteliktedir. Marmara Bölgesi’ndeki limanlarından sonra işlemlerin en 

hızlı yürütüldüğü liman Akdeniz Bölgesi’nde yer alan MIP’dir. Konteyner gemilerinin en fazla 

limanda kaldığı yerler ise Karadeniz ve Ege limanlarıdır. Bu durum, dünyanın en büyük iç 

denizi olan ve dünya coğrafyasında önemli bir noktada bulunan Karadeniz limanlarının 

konteyner taşımacılığında yeteri kadar gelişim gösterememesi ve dünya konteyner 

taşımacılığından yeteri payı alamamasının nedenleri arasında gösterilebilir. 

     Limanların performans ölçütlerinden biri de  kapasite kullanım oranlarıdır. Bu bakımdan bir 

limanın kurulu kapasitesinin ne kadarlık kısmını etkin olarak kullandığı performans açısından 

önemlidir. Bu doğrultuda Türkiye’nin konteyner limanlarının kurulu kapasiteleri ile bu 

limanların 2017 yılı konteyner elleçleme verileri dikkate alınarak her bir limana ait kapasite 

kullanım oranları hesaplanmıştır. Konteyner limanlarının kapasite kullanım oranları 

hesaplanırken 2017 yılında 10.000 TEU üzeri elleçleme yapan limanlar esas alınmıştır. Bu 

konteyner limanlarının kurulu kapasiteleri toplamı yaklaşık 22,4 milyon TEU’dur. 2017 yılında 

konteyner limanlarında elleçlenen konteyner miktarı ise 10 milyon TEU’dur. Bu veriler esas 

alınarak, 2017 yılında ülkemiz konteyner limanlarının kapasite kullanım oranı %44,6 olarak 

hesaplanmıştır. Bu oran ülkemiz konteyner limanlarının kurulu kapasitelerinin yarısından 

fazlasının atıl olduğu anlamına gelmektedir.  

     Ülkemiz konteyner limanlarındaki elleçleme miktarının son 15 yılda %300’ün üzerinde 

artması pozitif bir gelişme olmasına rağmen limanlarımızın hala %50’nin altında performans 

ile çalışması limanlarımız açısından negatif bir göstergedir. Ülkemiz konteyner limanlarının 

kapasitelerini daha etkin kullanması, konteyner limanlarındaki operasyonların daha hızlı ve 

etkin olarak yürütülmesine bağlıdır.  



 
 

 123  
 

     Ülkemiz konteyner limanlarının 2017 yılındaki performanslarını ayrıntılı olarak 

incelediğimizde; Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Assanport Limanı 185 bin TEU konteyner 

elleçlemesine rağmen kapasitesinin %74’lük kısmını aktif olarak kullandığından performansı 

en iyi limandır. İkinci etkin liman, 2,4 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesine sahip, 

Marport 1,7 milyon TEU elleçleme yaparak %71,2’lik performans ile ülkemizin en fazla 

konteyner elleçleyen limanı konumundadır. Kurulu kapasitesi 2,6 milyon TEU olan Mersin 

Uluslararası Limanı (MIP) ülkemizin en büyük elleçleme kapasitesine sahip limanı olmasına 

rağmen 1,5 milyon konteyner elleçleyerek %59,6’lık performans ile Marport’un gerisinde 

kalmıştır. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Alport Limanı %3,3 performans ile kapasite kullanım 

oranı bakımından en zayıf halkadır. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan limanlar hem gemi 

operasyon süreleri hem de kapasite kullanım oranları bakımından diğer bölgelerin gerisinde 

kalmıştır. Fakat bölgedeki konteyner elleçleme miktarının 2017 yılında bir önceki yıla göre 

%17 artması gelecek adına umut vericidir. Ayrıca “Samsun Lojistik Merkez Projesi”nin hayata 

geçmesiyle birlikte bölgenin elleçleme hacminin artması beklenmektedir. 

     Çalışmada son olarak, Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde uluslararası hat taşımacılığı 

yapılan yurtiçi ve yurtdışı konteyner limanlarındaki konteyner hareket tamamlama süreleri 

kıyaslanmış ve bu limanlardaki konteyner maliyetleri incelenmiştir. Karadeniz ve Marmara 

bölgelerindeki konteyner limanlarına uğrak yapan örnek geminin hat boyunca uğrak yaptığı 

limanlardaki operasyon süreleri ile bu süreler dahilinde yapmış olduğu konteyner hareketi ve 

bu hareketlere karşılık gelen elleçleme maliyetleri detaylı olarak incelenmiştir. Araştırmada 

kullanılan veriler 2018 yılına ait konteyner limanlarındaki reel operasyon süreleri ve maliyet 

bilgilerini içermektedir. Araştırma gerçek verilere dayandığından elde edilen çıktılar ülkemiz 

konteyner taşımacılığının geleceği adına büyük önem arz etmektedir. Bu çıktılar sayesinde 

ülkemiz limanları ile Karadeniz Bölgesi’ndeki yabancı limanlar hem operasyon süreleri hem 

de elleçleme maliyetleri açısından mukayese edilmektedir. 

     Örnek hattaki geminin uğrak yaptığı konteyner limanlarında gerçekleştirdiği konteyner 

elleçleme operasyonları kapsamında limanlardaki operasyon süreleri, saat başına ortalama 

konteyner hareketi ve TEU başına düşen elleçleme maliyetleri hesaplanmıştır.  
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     Araştırma sonucunda elde edilen çıktılara göre; Geminin en az kaldığı liman 2,58 saat ile 

Gemport’tur. Bu kısa sürede gemi saatte 89 harekete karşılık 130 TEU konteyner elleçlemiştir. 

Bu bakımdan geminin en etkin operasyon sürecini Gemport limanında gerçekleştirdiğini 

söyleyebiliriz. Gemport’u, 16,5 saat süren operasyon neticesinde saatte ortalama 82  harekete 

karşılık 113 TEU elleçleme ile Asyaport takip etmektedir. Batum’da 22 saatlik operasyon 

sürecinde ortalama 33 hareket-45 TEU,  Poti’de 22,6 saatlik operasyon sürecinde ortalama 25 

harekete-36 TEU eleçleyen gemi, Trabzon Limanı’nda 44,75 saatlik operasyon sürecinde ise 

ortalama 16 konteyner hareketi yaparak 19 TEU elleçleme yapmıştır. Daha sonra, örnek 

geminin uğrak yaptığı konteyner limanlarında TEU başına düşen maliyetler incelenmiştir. Bu 

maliyetler pilotaj, römorkaj, palamar, konteyner elleçleme maliyetleri ve limandaki diğer 

masrafları içermektedir. Analiz sonucu elde edilen çıktılara göre; konteyner başına en az 

maliyet 71 $ ile Trabzonport’tadır. Onu 80 $ ile Asyaport, 98 $ ile Poti takip etmektedir. 

Konteyner başına en fazla ücret ödenen limanlar 103 $ ile Batum ve Gemport’tur. 

     Son olarak örnek geminin uğrak yaptığı konteyner limanlarındaki saatlik hareket sayısı ve 

TEU başına düşen maliyetler açısından en etkin limanı belirlemek için limanlar puanlanmıştır.  

Konteyner limanlarının etkinliğini test etmek için her bir uğrak limandaki saatlik hareket sayısı 

skoru ile TEU başına düşen maliyet skorunun birleşimi olan toplam skor üzerinden 

değerlendirme yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen toplam skorlara göre, Asyaport hattaki 

en etkin limandır. Asyaport’u saatlik hareket sayısı bakımından en etkin liman olan Gemport 

takip etmektedir. Trabzon Limanı, ortalama hareket sayısı bakımından en düşük skora sahip 

olmasına rağmen TEU başına düşen maliyet bakımından en etkin liman olduğundan üçüncü 

sırada yer almaktadır. Hattaki en düşük skora sahip olan Batum Limanı, etkinlik bakımından 

en zayıf halkadır. Tüm bu çıktılar neticesinde, hem Marmara Bölgesi’nde yer alan konteyner 

limanlarının Karadeniz Bölgesi’ndeki limanlara göre hem de Türk konteyner limanlarının 

yabancı limanlara göre daha etkin olduğu görülmektedir. 

      Çalışma kapsamında, Türk konteyner limanları, ilk olarak konteyner gemilerinin limanda 

kalış süreleri ve kapasite kullanım oranları bakımından kendi içerisinde daha sonra örnek 

geminin uğrak yaptığı yurtiçi ve yurtdışı konteyner limanlarındaki ortalama konteyner hareket 

sayısı ve TEU başına düşen maliyet bakımından ise uluslararası bazda karşılaştırılmıştır. 2017 

yılı itibariyle konteyner gemilerinin limanda kalış süreleri bakımından en etkin üç liman 
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sırasıyla Marmara Bölgesi’nde yer alan Gemport, Kumport ve Marport iken Samsun ve 

Alsancak limanları gemilerin en uzun kaldığı limanlardır. Alsancak Limanı’na uğrayan 

konteyner gemileri tonaj bakımından büyük gemiler olduğundan limanda kalış süreleri normal 

olarak karşılanabilir fakat Samsun Limanı’na uğrayan gemilerin bu kadar uzun süre limanda 

kalması limandaki operasyonların yavaş yürüdüğü anlamına gelmektedir. İkinci analizdeki, 

2017 konteyner limanlarının kapasite kullanım oranlarını incelediğimizde en etkin üç liman 

sırasıyla Assanport, Marport ve Alsancak limanları iken kapasite kullanım oranı %3,3 ile en 

düşük olan liman Trabzon Alport Limanı’dır. Bu iki analiz çıktılarını esas alarak, Türk 

konteyner limanlarını kendi aralarında bölgesel olarak kıyasladığımızda en etkin limanlar 

Marmara Bölgesi’nde yer alırken en etkinsiz limanlar Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. 

Son olarak, Marmara ve Karadeniz hattı boyunca yurtiçi ve yurtdışı konteyner limanlarına 

uğrak yapan örnek geminin limanlardaki ortalama konteyner hareket tamamlama süresi ve TEU 

başına düşen maliyetler hesaplanmıştır. Bu sayede her iki çıktı üzerinden hem Türk konteyner 

limanlarını hem kendi içerisinde hem de yabancı konteyner limanları ile kıyaslama imkanına 

sahip olduk. Bu analiz sonucunda saatlik ortalama konteyner hareketi ve TEU başına düşen 

maliyet bakımından en etkin liman Asyaport olmuştur. Onu sırasıyla Gemport ve Trabzonport 

takip etmektedir. Hattaki en düşük etkinlik Poti ve Batum limanlarındadır. 

     Bu bağlamda tüm çıktılar, Marmara Bölgesi’ndeki konteyner limanlarının Karadeniz 

Bölgesi’ndeki limanlara göre daha etkin olduğunu göstermektedir. Bu durum haliyle konteyner 

elleçleme miktarlarına da yansımıştır. Marmara Bölgesi’ndeki limanlar ülkemiz konteyner 

taşımacılığının %63’lük en büyük kısmına sahipken Karadeniz limanları konteyner 

taşımacılığındaki %0,7’lik oranda kalarak hak ettiği payı henüz alabilmiş değildir. Konteyner 

elleçleme bakımından iki bölge arasındaki uçurumun birçok nedeni vardır. Bu uçurumu 

oluşturan etkenler; coğrafi konum, mega konteyner gemilerini elleçleyebilecek kapasitede 

ekipmanlara ve limandaki tüm konteyner operasyonlarını yönetecek bilişim sistemlerine sahip 

olma, limanların saha ve rıhtım büyüklükleri ve tüm bu kaynakların etkin olarak kullanılması 

gibi faktörlerdir. Bu bakımdan konteyner limanlarındaki operasyonlar ne kadar etkin olursa 

limanın tercih edilebilirliği o kadar artar ve buna bağlı olarak limandaki elleçleme miktarının 

yanı sıra kapasite kullanım oranı da artmış olur. 
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     Konteyner liman operasyonlarını büyük bir çark olarak düşünürsek bu çarktaki her bir 

dişlinin düzgün ve hasarsız olarak hareket etmesi operasyonlar adına çok önemlidir. Bu 

dişlilerin en önemlilerinden biri de gemi operasyonlarıdır. Konteyner taşımacılığındaki artan 

rekabet ortamında operatörler, yükün limana girişi veya çıkışını sağlayan gemilerdeki 

operasyonların daha hızlı ve kusursuz bir şekilde yürütüldüğü limanları tercih etmektedir. Bu 

bakımdan limanların elleçleme miktarlarını arttırması ve pazardan daha fazla pay alması bu 

operasyonlara etkin olarak yürütülmesine bağlıdır. Çalışma neticesinde elde edilen çıktılar, 

gemi operasyonlarının daha hızlı yürütüldüğü limanlarda elleçleme miktarlarının ve kapasite 

kullanım oranlarının daha yüksek olduğunu kanıtlamaktadır. Bu bakımdan konteyner 

limanlarının uluslararası pazardan daha çok pay alabilmek için daha çok gemiyi çekerek bu 

sayede daha çok elleçleme yapabilmelerini sağlayacak unsurlar şu şekilde sıralanabilir; 

 Konteyner gemisi limana gelmeden önce limanın hem rıhtım hem de saha tarafında 

gerekli hazırlıkların ve elleçleme planlamasının eksiksiz yapılması, gemi tarafındaki 

ambar planının da limandaki planlamaya uygun olarak yapılması 

 Konteyner elleçleme sürecinde limandaki ekipman ve diğer kaynakların doğru ve etkin 

bir şekilde yönetilmesi 

 Konteyner limanlarında rıhtım ve saha operasyonlarının herhangi bir aksamaya mahal 

vermemek adına yüksek teknolojili sistemler ile yönetilmesi 

 Liman idaresinin konteyner sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek 

limandaki ekipman ve kaynakları çağın gerekliliğine uygun olarak revize etmesi 

     Konteyner işletmelerine göre limanlarındaki en büyük sorun gümrüksel işlemlerdir. 

Yurtdışındaki bir limandan ülkemizdeki bir limana, yine başka bir yabancı ülke limanına 

aktarılmak üzere gelen transit konteynerler ülkemiz için tehlikeli bir durum teşkil 

etmemektedir. Ancak ülkemiz konteyner limanlarındaki bu transit konteynerlerin de gümrük 

kontrollerine tabi tutulmasından dolayı işlemlerin uzaması acentelerin başka limanları tercih 

etmesine neden olmaktadır. Bu nedenle liman idaresinin UDH Bakanlığı’ndan talebi en azından 

bu konteynerlerin muayene ve x-ray taramasına tabi tutulmamasıdır. 

 

 



 
 

 127  
 

     Bunlara ek olarak dünyanın önde gelen hat operatörlerinden biri ile gerçekleştirilen 

görüşmeler neticesinde elde edilen bulgulara göre sektörün idareden beklentileri şu şekilde 

sıralanabilir;  

 Tek pencere uygulanması ile tüm birimlerin entegrasyonun tek bir platformda 

sağlanması, 

 Limanların multimodal hizmet verecek bir anlayışa teşvik edilmesi bu bağlada tren yolu 

bağlantılarının sağlanması,  

 Limanların yük cinslerine göre ihtisaslaştırılması ve bunun uygulamanın zorunlu 

tutulması  

 Limanlarımızın performans ve servis kalitesinin komşu ülke limanlarının seviyesine 

ulaşabilmesi için teşvik edilmesi ve desteklenmesi  

 Ülkemizdeki limanlarının transit taşımacılıktan daha fazla pay alabilmesi için hatlara ve 

limanlara daha fazla yük akışını sağlamak amacıyla belirli yük cetvelleri bazında  

teşviklerin sağlanması 
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