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LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI 
İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ 



Denizyolu taşımacılığı ve limanlar 
global ticarette önemli bir rol 
oynamaktadır 

Limanların verimliliği, ülkelerin 
uluslararası rekabetine önemli katkı 
sağlamaktadır 

Global ticarette üretimden tüketime 
her türlü ürünün dolaşımında 
taşımacılık etkin olarak 
kullanılmaktadır 



Ülkemizde ithalat ve ihracat 
toplamında taşıma modlarında 
öncelikli olarak denizyolu 
tercih edilmektedir 

Yollara Göre Dış Ticaret (Değer: Bin $) 



Rekabet ve Sürdürülebilirlik 

Liman performans göstergelerinin iyi analiz edilerek sektörün gerekliliklerini 
sektör ortalamasının üzerinde bir düzeyde yerine getirmek gerekmektedir.  

Performans ölçümleri sadece mevcut durumunu ortaya koymaktan ziyade 
firmanın geleceğini de tanımlamaktadır  



• Elleçlenen konteyner çeşitlerinin dağılımı,  

• Operasyon sırasında gerçekleşen gecikmeler, 

• Rıhtım vinçlerinin verimliliği,  

• Limana yanaşan gemi büyüklükleri 

• Gemi başına tahliye- yükleme miktarları 

Bunlara ilaveten: 

•terminal alanı,  

•rıhtım uzunluğu ve derinliği,  

•ekipman miktarları,  

•limanın pazara uzaklığı,  

•operasyon ücretleri  

Liman Performans Göstergeleri 

limanların rekabet avantajı kazanmasına pozitif etkisi olmaktadır. 



Rekabet ve Sürdürülebilirlik 

Limanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda yaşanan aksaklıklar:  

•  Ürün teslimlerinde gecikmeler, 

•  Ürün hasarlanması 

•  Tedarik zinciri performansının düşmesi 

•  Müşteri memnuniyetsizliği 



Rekabet ve Sürdürülebilirlik 

Liman altyapı ve ekipmanının verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının test edilmesi: 

•öngörülen elleçleme miktarı için bu donanımın yeterliliğinin sorgulanmasını, 

•öngörülen elleçlemenin liman yeterliliklerinin altında kalması halinde de limana yeni 

müşterilerin kazandırılması yönünde çalışmalarda bulunulmasını sağlar 



Liman Yatırım Kararı 

Liman yatırım kararları (ekipman alım kararı, saha, rıhtım genişletme kararları 

vb. ) maliyet açısında yüklüdür ve bir kere gerçekleştirildiğinde geri dönüşü 

zordur. 

Genellikle sezgilere dayanarak yapılan bu yatırım 

kararları özellikle maliyetlerinin yüksek olması 

sebebiyle rasyonel hesaplama gerektirmektedir  



AMAÇ: liman yeterliliklerinin etkili bir şekilde değerlendirilerek liman yönetimlerinin 

geleceğe yönelik doğru rekabetçi stratejiler geliştirebilmesi için limanların ekipman ve 

altyapı bilgileri ile yıllık işlem hacimleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir model 

geliştirmektir. 

ÇALIŞMANIN TASARIMI:  

• TÜRKLİM’e üye ve son on yılda 

konteyner elleçleyen limanların 

ekipman, altyapı ve 2014 yılında TEU 

bazlı konteyner işlem hacimleri 

verilerine ulaşılmış ve adımsal 

regresyon analizi ile anlamlı bir model 

geliştirilmiştir 

Araştırmanın Amacı ve Çalışmanın Tasarımı  



Evyapport, 
Yılport 

MIP 
Port Akdeniz 

Borusan, 
Gemport 

Kumport, 
Mardaş, 
Marport  

Limanların ve Değişkenlerin Belirlenmesi 

Son On Yılda Konteyner Elleçleyen TÜRKLİM Üyesi Limanlar 



Limanların ve Değişkenlerin Belirlenmesi 

Değişkenler Parametre ve Birimler Gösterim 

Bağımlı Değişken Yıllık İşlem Hacmi (TEU) Y1 

Bağımsız Değişkenler 

Rıhtım Uzunluğu X1 

Rıhtım Derinliği X2 

Toplam Terminal Alanı (m2) X3 

Yıllık Terminal Kapasitesi (TEU) X4 

SSG Adedi X5 

MHC Adedi X6 

RTG Adedi X7 



Analiz Sonuçları 

Verilere adımsal regresyon analizi uygulandığında limanların işlem hacmini etkileyen 

bağımsız değişkenler;  

•  Yıllık terminal kapasitesi (X4),  

•  SSG adetleri (X5), 

•  MHC adetleri (X6) olarak belirlenmiştir.  

Değişkenlerden rıhtım uzunluğu (X1), rıhtım derinliği (X2), toplam terminal alanı (X3), 

yıllık terminal kapasitesi (X4) ve RTG adedi (X7) adımsal regresyon analizi sonucunda 

elenmiştir.   



Analiz Sonuçları 

Regresyon analizi sonucunda %95 güven aralığında limanların istatistiksel olarak anlamlı 

modeli aşağıdaki formülde oluşturulmuştur.  

Y1= -248749,67+ 0,80 X4+ 30690,14 X5+ 12034,03 X6 

Yıllık terminal kapasitesi (TEU) SSG adedi MHC adedi 



Model limanların 2014 yılında gerçekleşen işlem hacimleriyle test edildiğinde ortalamada 
% 2,61 hata oranı ile performans göstermiştir  

Analiz Sonuçları 

Liman Adı 
İşlem Hacmi (TEU) Fark 

Gerçekleşen Hesaplanan TEU % 

1. Borusan          227.064              224.880             2.184    0,96% 

2. Evyapport          522.926              536.786           13.860    2,65% 

3. Gemport          383.084              365.781           17.303    4,52% 

4. Kumport       1.415.000           1.440.292           25.292    1,79% 

5. Mardaş          315.000              301.431           13.569    4,31% 

6. Marport       1.757.901           1.725.268           32.633    1,86% 

7. MIP       1.482.774           1.496.571           13.797    0,93% 

8. Port Akdeniz          189.337              201.123           11.786    6,22% 

9. Yılport          338.999              339.953                954    0,28% 
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Hesaplanan işlem hacminden yüksek performans 

gösteren limanlar; 

•  Kapasitelerinin üzerinde elleçleme 

gerçekleştirmekte 

•  Ekipman deformasyonunun hızlanmasına 

•  Öngörülen büyümeye cevap vermede 

yetersiz kalabilirler 



Sonuç ve Değerlendirme 

Global ticarette denizyolu taşımacılığının önemli bir parçası olan limanlar, 
verdikleri hizmetler ile yüklerin denizyolu ile bağlantısından dolayı büyük bir 
öneme sahiptir 

Performans ölçümleri; liman verimliliklerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, 
yıllık bütçe tahminlerinde öngörülen elleçleme miktarları için liman altyapı ve 
ekipmanlarının yeterliliğinin sorgulanmasına veya liman yeterlilikleri altında 
gerçekleştirilen işlem hacmi tahminlerinin arttırılması çalışmalarına ağırlık 
verilmesine yardımcı olmaktadır.  



Sonuç ve Değerlendirme 

İşlem hacmi tahminlerinde doğru rekabetçi stratejiler geliştirebilmek için 
sezgisel tahminlerin yanı sıra rasyonel hesaplamaların da kullanılması 
gerekmektedir 

Verilere adımsal regresyon analizi uygulanarak %95 güven aralığında 
limanların işlem hacmini etkileyen bağımsız değişkenler yıllık terminal 
kapasitesi, SSG ve MHC adetleri olarak belirlenmiştir 



Sonuç ve Değerlendirme 

SSG ve MHC adetlerinin işlem hacmini belirleyici bir faktör olarak ortaya 
çıkmış olmasının sebebi,  hatların gemilerinin limanda gerçekleşen tahliye 
yükleme operasyonlarında hıza önem vermeleridir. 

Terminal kapasitesi ise limanın depolama yeterliliğini belirlemesinden dolayı 
işlem hacmi tahmininde etkili olan bir diğer faktör olarak modelde yer almıştır 



Sonuç ve Değerlendirme 

•Yıllık işlem hacmini tahmin ederken sezgisel yaklaşımların yanı sıra yıllık terminal kapasitesi, 
SSG ve MHC adetlerini içeren ekipman ve altyapı bilgileriyle belirleyebilecekleri rasyonel bir 
hesaplama gerçekleştirebilecek, 

•Sezgisel olarak liman işlem hacminde bir artış öngörmeleri halinde ekipman ve liman 
kapasitesinin bu artışı karşılayıp karşılamayacağını test edip, ilave yatırım kararının nereye 
ve ne kadar yapılmasının gerektiğini belirleyebilecek,  

•Yanlış öngörülerle yapılan yatırım kararlarının sebebiyet verebileceği atıl kapasitenin önüne 
geçilebilinecek, 

•Ellerindeki kapasite ve gerçekleştirdikleri işlem hacmini kıyaslayabilecek, 

•Yeterliliklerinin altında elleçleme yapıyor olmaları halinde de satış pazarlama faaliyetlerinin 
arttırılarak limana yeni müşterilerin kazandırılması yönünde çalışmalarda 
bulunabileceklerdir. 

Bu model sayesinde limanlar; 



TEŞEKKÜRLER 
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