
MEGA KONTEYNER GEMİLERİNİN           
TEDARİK ZİNCİRİ VE LİMANLAR ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 
 

Volkan ÇAĞLAR, Soner ESMER ve  Anıl BİLGİN 

 



En büyük kim? 

 

488 metre 
564,000 DWT 



En büyük kim? 

 

458 metre 
564,000 DWT 



En büyük kim? 

 

406 metre 
516,000 DWT 



En büyük kim? (Maya, Oscar, Zoe, Oliver) 

 



Neden mega konteyner 
gemilerine ihtiyaç duyuluyor? 

• 50 yıldır cevap aynı: ölçek ekonomisini ve artan yük 
talebini karşılamak 

Top 10 



Gelecekte ne olacak? 

OOCL 2015 başında 21.100 TEU kapasiteli gemi siparişi verdi 



Mega Gemiler Vs. Mega limanlar 

• Siz bir mega liman mısınız? 
• elleçlediği yük miktarı,  
• temsil ettiği ekonomik değer  
• kullandığı kara ve deniz alanının büyüklüğü. 



 Geçmişte  Günümüzde Gelecekte 
Rıhtım uzunluğu (metre) 1.000 1.000 1.000 
Rıhtım faydalı kullanım % %96 %80 %85 
Vinç sayısı 12 12 12 
Hareket sayısı (teu) 5.123 8.375 9.875 
Hareket/vinç (teu) 427 698 823 
Hareket/saat/vinç (teu) 28 28 28 
Operasyon zamanı (saat) 15,2 24,9 29,4 
Hareket/saat/vinç (teu) 28 31 34 
Operasyon zamanı (saat) 15,2 22,5 24,2 

 

Simülasyon çalışması 



Mega gemilerin limanlara etkileri 

 



 23 sıra 

56 metre ilerdeki dolu konteyneri alıver.. 



MSC OSCAR calls at port of Wilhelmshaven on new 
East-West trade route 
 

 

http://www1.eurogate.de/en/About-us/Press/Press-release/First-four-container-gantry-cranes-arrive-in-Wilhelmshaven 

Asyaport 

Daha 2012’de 25 Sıra!! 



Mega gemilerin hinterlanda etkisi 

 



Limanlar ne yapmalı? 

 

• 22 sıra gemiyi elleçleyebilecek vinç,  

• gemi başına 3-5 arası rıhtım vinci (STS),  

• en az 400 metre rıhtım uzunluğu, 

•  en az 14.5-16 metre arası derinlik,  

• en az 17 metre yaklaşım kanalı,  

• yeterli saha donanımı,  

• terminal yazılımı (TOS),  

• yeterli intermodal bağlantılar (karayolu-demir yolu)  

• limanın genişleme imkanı. 

 
Limanlarımıza gelen gemi profili? 



Kısa vadede panik yok! 

• Petrol fiyatları düşüyor, maliyetler düşüyor, orta 
ölçekli gemiler önemini koruyor.. 

MEGA GEMİLER LAY UP’TA… 
23'ü 7,500 TEU kapasiteden büyük olmak üzere 
toplamda yaklaşık 1 milyon TEU kapasiteli 263 
gemi şu an geçici olarak hizmet dışı (lay-up), 
dolayısıyla kapasite fazlalığının önemli 
nedenlerinden birisi olan mega gemiler de 
hizmet dışı kalabiliyor. 



  Sonuçlar 
• Uluslararası network çok önemli 
• Feeder gemiler de büyüyor 
• Yeni projelerde GTO ağırlığı var 
• Limanlarımız önlem alıyor (hat çekme rekabeti) 
• Geri saha lojistiği sorunlu 

(demiryolu+karayolu+LM+DryPort) 
 

• APM Aliağa’da 

• Maersk Grup Maritim’i 
satın aldı (+11 terminal)  

 Kumport Limanı, CMHI& 
Cosco Pacific'e satıldı 

Yarımca’da DP 
World’ün Limanı 

Açılıyor 

MIP 
(PSA+Akfen)  

Asyaport açıldı  

(TIL+Soyuer) 

Assan 

(TIL+Kibar) 

 

Marport 

(TIL+Arkas) 

 

Pire Limanı konteyner gelişimi 



 

www.soneresmer.com 

Dinlediğiniz için teşekkür ederim… 
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