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ANALİTİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ ÖNERİSİ*† 
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ÖZ 

Limanların performanslarının analitik yöntemlerle ölçülmesi, limanlara yapılacak altyapı yatırımlarının 

önceliklendirilmesinde kullanılabilecek bilimsel bir yaklaşımdır. Karar makamlarına bu konuda yardımcı olmak maksadıyla; 

UNCTAD tarafından geliştirilmiş olan altı ana gruptaki toplam 24 adet liman performans indeksini girdi olarak kullanan 

bütünleşik analitik bir karar modeli geliştirilmiştir. Önerilen model içinde; analitik hiyerarşi süreci yöntemi ve bağlantılı 

olarak bilgisayar simülasyonu ile veri zarflama analizi kullanılmıştır. Sözkonusu modelleme ile Türkiye’deki limanların 

performansları güncel olarak takip edilebilecek ve olası iyileştirme alanları belirlenebilecektir. Keza, bunların uygulanması 

neticesinde oluşabilecek performans artışları da simülasyonlar ile önceden tahmin edilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Liman altyapı yatırımları, Analitik model, Bilgisayar simülasyonu, Liman performansı. 

 

ANALYTICAL PERFORMANCE EVALUATION METHOD PROPOSAL THAT 

CAN BE USED IN PORT INFRASTRUCTURE INVESTMENT DECISIONS 

 

ABSTRACT 

Measuring the performance of ports with analytical methods is a scientific approach that can be used to prioritize 

infrastructure investments to be made in ports. In order to assist decision-makers on this issue; an integrated analytical 

decision model has been developed: The proposed model uses 24 UNCTAD port performance indices in six main groups as 

input. Within the model; analytical hierarchy method and related computer simulation and data envelopment analysis are 

used. With the implementation of proposed model, the performance of ports in Turkey will be tracked and possible 

improvement areas and related infrastructure investment alternatives will be determined. Likewise, the possible performance 

increases that may occur as a result of their implementation can be predicted with simulations. 

Keywords: Port infrastructure investments, Analytical model, Computer simulation, Port performance. 

 

GİRİŞ 

Limanların geçmiş dönemlerdeki performanslarının analitik modellerle objektif olarak 

değerlendirilmesi, liman ve deniz ulaştırması yetkililerinin yönetim stratejilerinin belirlenmesinde ve 

yapılacak alt yapı yatırımlarının önceliklendirilmesinde kilit rol oynamaktadır. Karmaşık ve dinamik bir 

yapıda olan limanların uluslararası ticarette üstlendiği kritik rolü anlamak için limanların küresel tedarik 

zincirindeki yerini ve önemini görmek ve limanların fonksiyonlarına temel düzeyde hâkim olmak gerekir 

(Stopford, 2009: 561).  
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Limanlar yüklerin taşıma modunun karadan denize ya da denizden karaya doğru değiştirildiği, 

gerektiğinde yüklerin geçici bir süre için depolandığı, katma değerli lojistik hizmetlerin verildiği alanlar 

olarak uluslararası ticarette önemli bir ara yüzdür. Tablo 1’de gösterildiği şekilde dünyada ticarete konu 

olan yüklerin %83’ü denizyolu ile taşınmaktadır. 2018 yılına nazaran 2019 yılında global deniz ticareti 

gelişimi % 0,7 oranında artmış, 11.903 milyon tona ulaşmıştır. Ton mil olarak artış ise % 1,3 oranında 

gerçekleşmiştir. (İMEAK Deniz Ticaret Odası 2020 Raporu, 2020: 8). 

          Tablo 1. Dünya Ticareti ve Dünya Denizyolu Taşımacılığı (İMEAK raporu) 

 

Bu verilerden hareketle limanların küresel ticarette en önemli ulaştırma altyapıları olduğu 

söylenebilir. Yoğun bir bilgi birikimi gerektiren ve önemli riskler barındıran liman işletmeciliği 

faaliyetlerinde ihtisaslaşma ve güvenilir performans ölçüm sistemlerinin kullanılması birer gerekliliktir. 

Limanlarda verilen hizmetler gemilere ve yüklere yöneliktir. Ölçek ekonomilerini yakalamak için gemi 

ve yük türlerinin kendi içinde ayrışması sonucunda her bir yük türüne ilişkin terminal yapılanması ortaya 

çıkmış ve bu durum limanlarda ihtisaslaşmayı doğurmuştur. Bu nedenle limanların altyapısal olarak 

doğru kurgulanması, iyi yönetilmesi ve iyi işletilmesi gerekir (Esmer, 2019: V). 

Keza limanların performanslarının uluslararası denizcilik sektöründe kabul görmüş sistemlerle 

periyodik olarak ölçülmesi yöneticilerin kullanabileceği etkin bir yönetim aracıdır. Gerekmesi halinde 

performansın yükseltilmesi maksadıyla alt yapı yatırımlarına karar verilmesi durumunda her biri yüksek 

mali kaynak gerektiren seçeneklerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi için kurulacak analitik 

modellerde bu performans göstergeleri birer girdi olarak kullanılabilecektir. 

Konuyla ilgili olarak uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş değişik performans ölçüm sistemleri 

mevcuttur. Bu sistemlerin esas aldığı performans kriterleri ve bunların ölçüm yöntemleri kullanım 

amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Örnek ölçüm sistemlerinden önemli olanlar özet olarak aşağıda 

açıklanmıştır; 

- Düzenli Hat Bağlantı Göstergesi (Liner Shipping Connectivity Index) (LSCI):  

Birleşmiş Milletler’e bağlı bir kuruluş olan “United Nations Conference on Trade and 

Devolepment” (UNCTAD) tarafından konteyner gemi sayısı, büyüklüğü, kapasitesi, hizmet çeşidi ve 

işletici firma sayısına bakılarak hesaplanarak yayımlanan, ülkelerin denizcilikteki konumunu ve ticaretin 

konteynerizasyonunu ölçen göstergedir (LODER, 2021). 

- Limanda Kalış Süresi (Port Turnaround Times): 

Yük boşaltmak/almak amacıyla ticari bir limanı kullanan bir ticaret gemisinin limana girişinden 

çıkışına kadar geçen süredir. Genelde saat olarak ölçülen bu değerin minumum olması istenir. 

- Liman performans ve Çevre Göstergeleri (Port Performance and Environmental Indicators): 
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UNCTAD tarafından geliştirilmiş göstergelerdir. Ticari limanların; finans, insan kaynakları, 

çalışan kadın sayısı, gemi operasyonları, kargo operasyonları ve çevreye yönelik harcamaları ana 

konularındaki toplam 35 alt performans göstergesinden oluşan bir ölçüm sistemdir (UNCTAD, 2020; 

89). 

ÇALIŞMANIN AMACI 

Limanların inşaasının ve işletilmesinin toplam maliyetleri karayolu ve demiryolu terminallerine 

göre daha yüksektir. Benzer şekilde, halihazırda operasyonel olarak faal olan limanların uluslararası 

rekabet ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için öncelikle performanslarının ölçülmesi, 

performansın düşük olduğu faaliyet alanlarının belirlenmesi ve bu bağlamda kaynakların imkan 

sağladığı ölçüde altyapılarının iyileştirilmesi gerekir. 

Bu kapsamda çalışmanın amacı; bir liman gurubu içinde yatırıma ihtiyaç duyulan limanın 

belirlenmiş performans kriterlerine göre seçilmesi ve sonrasında iyileştirme yapılabilecek altyapı 

alternatiflerinin belirlenmesi ve sonuçta performans kriterlerini en düşük maaliyetle en yüksek oranda 

arttırımını sağlayacak liman altyapı yatırımını seçebilecek bir bütünleşik analitik modeli önerisini ortaya 

koymaktır. 

Çalışmada beş adet sanal konteyner limanı (Aydın, Burak, Cemal, Deniz ve Engin) esas 

alınmıştır. Ticari verilerin gizliliği nedeniyle gerçek verilere ulaşılamadığı için sözkonusu limanlara 

ilişkin seçilmiş performans kriterleri, UNCTAD tarafından uluslararası limanların geçen beş yıllık 

dönemdeki performans kriter değerlerine göre hesaplanmış olan dünya ortalamalarını esas alan stokastik 

bir yöntemle üretilmiştir. 

Her limana ilişkin 24 adet sanal performans verilerine göre limanların bütünleşik performans 

verileri Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) modeli ile hesaplanmıştır. Bütünleşik performans değeri en 

düşük olan Aydın limanı ile altyapı yatırımı yapılabilecek alternatifler belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci 

aşamasında ise sanal Aydın limanı yerine, benzer özelliklerdeki ve gerçek verilerine sahip olduğumuz 

MARPORT/İstanbul konteyner limanı incelemeye alınmıştır. Bu safhadaki incelemede; Bilgisayar 

Simülasyonu, Veri Zarflama Analizi ve Maliyet Etkinlik Analizi analitik yöntemleri kullanılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda hedef konteyner limanının bütütünleşik performans değerini en düşük maliyetle 

arttırabilecek liman altyapı yatırım seçeneği önerisi belirlenmiştir.  

Bu incelemenin safhalarını ayrıntılı olarak gösteren akış diyagramı Şekil 1’dedir. Müteakip 

bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanacak olan çalışmada akış diyagramındaki adımlar izlenecektir. 
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Şekil 1. İncelemenin Ayrıntılı Akış Diyagramı 

 

PERFORMANS KRİTERLERİNİN SEÇİLMESİ 

Kriter olarak Tablo 2’de listelenen altı ana grup ve bunların altında yer alan toplam 35 alt 

performans göstergesi kullanılacaktır. Söz konusu performans göstergeleri, UNCTAD tarafından 

geliştirilmiş ve uluslararası alanda kabul görmüş “Port performance scorecard indicators, 2015–2019” 

listesinden derlenmiştir (UNCTAD, 2020; 89). 

Tablo 2. Liman Performans Göstergeleri ve Dünya Ortalamaları (2015-2019), UNCTAD 

GRUP NO GÖSTERGE DÜNYA ORTALAMASI 

1. FİNANS 

 

1.1 EBITDA/Gelir % 38,80 

1.2 Gemi Geliri/Gelir % 22,30 

1.3 Kargo Geliri/Gelir % 15,70 

1.4 Kiralar/Gelir % 34,90 

1.5 İşçilik Geliri/Gelir % 14,70 

1.6 Ücretler/Gelir % 6,40 

 

2. İNSAN 

KAYNAKLARI 

 

2.1 Ton/Çalışan  62,649 Ton 

2.2 Gelir/Çalışan  202.476 $ 

2.3 EBITDA/Çalışan  104.812 $ 

2.4 Çalışan Maliyeti  35.760 $ 

2.5 Eğitim Maliyeti/Ücretler % 1,60 

 

3. CİNSİYET 

 

3.1 Kadın % Genel % 17,60 

3.2 Kadın % Yönetim % 38,00 

3.3 Kadın % Operasyon % 13,20 

3.4 Kadın % Kargo %  5,50 

3.5 Kadın % Diğer % 29,40 

 

4. GEMİ 

OPERASYONLARI 

 

4.1 Ortalama Bekleme Zamanı 13,0 Saat 

4.2 Gross Ton/Gemi 18.185 Ton 

4.3 Tanker Gemisi Sayısı % 10,40 

4.4 Kuru Yük Gemisi Sayısı % 10,90 

4.5 Konteyner Gemisi Sayısı % 31,80 

4.6 Genel Kargo Gemi Sayısı %  1,40 

4.7 Kuruvaze Gemi Sayısı % 23,60 

4.8 Diğer Tür Gemi Sayısı % 24,20 

 

5. KARGO 

OPERASYONLARI 

5.1 Ortalama Gemi Tonajı 7.865 Ton 

5.2 Ortalama Kuru Yük Ton/Saat 416 Ton 

5.3 Ortalama Konteyner Gemi Saati 27 TEU 
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 5.4 TEU Bekleme Günü 7 Gün 

5.5 Ortalama Sıvı Yük Ton/Saat 436 Ton 

5.6 Ton Alan Hektar 140.408 Ton 

5.7 Ton Rıhtım Metre 10.091 Ton 

5.8 Toplam Yolcu Feribot 1.458.596 Yolcu 

5.9 Toplam Yolcu Kuruvaze 126.976 Yolcu 

6. ÇEVRE 
6.1 Çevre Yatırımı/ Toplam Yatırım % 7,20 

6.2 Çevre Harcaması/ Toplam Gelir % 2,30 

 

Aynı tabloda sağ sütunda yer alan dünya ortalamaları, 2015-2019 yılları arasında global düzeyde 

değişik ülke ve limanlardan toplanmış olan konuyla ilgili toplam 2.509 veriden elde edilmiş beş yıllık 

hareketli ortalama performans gösterge değerleridir. 

Sanal Limanların Performans Kriterlerinin Belirlenmesi 

Altı ana performans grubu içinde yer alan toplam 35 alt performans kriterinden 24 adedi AHP 

analizinde kullanılmıştır. Bazı alt kriterlerin esas olarak aynı gruptaki diğer kriterlerle örtüştüğü veya 

yüzde olarak verilmesi nedeniyle bütünleştirilmiş nihai performans değeri için anlamlı bir katkı 

sağlamayacakları değerlendirilmiştir.  

Örneğin “4. Gemi Operasyonları” ana performans grubu içinde yer alan sekiz alt performans 

kriterden sadece iki adedi anlamlı olmaları nedeniyle analizde kullanılmıştır. Bunlar; “4.1 Gemilerin 

Limanda Ortalama Bekleme Zamanı (saat)” ve “4.2 Gross Ton/Gemi” alt kriterleridir. Diğer altı kriter 

ise dönem içinde limanı kullanan ticari gemilerin tiplerine göre (kuru yük, tanker, konteyner vs.) toplam 

gemi sayısı içindeki yüzdeleridir. Bununla birlikte incelenecek liman belirli tipteki gemilere hizmet 

vermek üzere tesis edilmiş ise o gemi tipinin yüzdesi veya toplam adedinin yüksek değerde olması tercih 

edilebilir ve AHP’de alt kriter girdisi olarak kullanılabilir. 

Dünya çapında liman performans ortalamaları UNCTAD tarafından yayımlanmış olsa bile, özel 

olarak belirli bir limana ilişkin performans gösterge değerlerine ticari açıdan gizlilik içermeleri nedeniyle 

ulaşılamamıştır. Bu nedenle modelin işletilebilmesi amacıyla beş adet sanal konteyner limanı ve bu 

limanlara ilişkin sanal performans değerleri üretilmiştir. 

Aydın, Burak, Cemal, Deniz ve Engin olarak isimlendirilen konteyner limanlarına ilişkin sanal 

performans değerleri ise dünya ortalamalarını esas alan aşağıdaki algoritmayla birbirinden bağımsız 

olarak üretilmiştir; 

Adım 1: Üretilecek performans grubunun ve değerinin belirlenmesi. 

Adım 2: Bahse konu performans değerinin dünya ortalamasının Tablo 2’den alınarak bu değerin 

% 30 alt ve üst değerlerinin bulunması. 

Adım 3: Alt ve üst değerler arasında kalacak şekilde her sanal limanın performans değeri için 

Uniform olasılık dağılımından rastgele performans verisi üretmek. 

Örnek: 

Adım 1: Seçilen kriter; “5.1 Ortalama Gemi Tonajı.” 

Adım 2:  5.1 Ortalama Gemi Tonajı (Tablo 5’den) = 7.865 Ton, => 7.865*0,3= 2.359,5 

Alt Sınır: 7.865-2.359,5 = 5.505,5 Ton         Üst Sınır: 7.865+2.359,5= 10.224,5 Ton 

Adım 3:  Uniform ~ (5.505,5 -10.224,5) 

AYDIN= 5.512,   BURAK=7.405, CEMAL=6.408, DENİZ=6.539, ENGİN=7.083 

Benzer şekilde sanal limanlara ilişkin rastgele üretilen alt performans değerleri Tablo 3’de yer 

almaktadır. 
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Tablo 3. Sanal Limanlara İlişkin Üretilmiş Alt Performans Değerleri 

GRUP NO GÖSTERGE 

SANAL LİMANLARIN ÜRETİLMİŞ 

PERFORMANSLARI 

AYDIN BURAK CEMAL DENİZ FELENK 

1. FİNANS 

1.1 EBITDA/Gelir % 24,45 29,17 46,61 34,47 32,52 

1.2 Gemi Geliri/Gelir % 14,75 18,18 15,70 20,53 21,38 

1.3 Kargo Geliri/Gelir % 39,18 36,11 44,36 33,82 37,54 

1.4 Kiralar/Gelir % 12,85 8,13 9,04 10,11 8,61 

1.5 İşçilik Geliri/Gelir % 18,28 21,05 22,78 17,84 23,43 

1.6 Ücretler/Gelir  % 14,41 15,88 13,86 17,82 9,91 

2. İNSAN 

KAYNAKLARI 

2.1 Ton/Çalışan  44.17 56.83 54.90 61.87 48.58 

2.2 Gelir/Çalışan  $ 214.69 247.133 251.989 254.528 228.941 

2.3 EBITDA/Çalışan $ 108.339 128.603 129.006 131.407 112.562 

2.4 Çalışan Maliyeti $ 34.015 38.700 39.500 41.000 34.500 

2.5 Eğitim Maliyeti/Ücretler % 1,08 1,45 1,34 1,87 0,97 

3.CİNSİYET 3.1 Kadın % Genel 12,45 11,69 15,07 17,45 14,79 

4. GEMİ 

OPERASYONLARI 

4.1 Ortalama Bekleme Zamanı, saat 17 16 12 18 14 

4.2 Gross Ton/Gemi 12.315 21.782 24.491 23.023 15.715 

5. KARGO 

OPERASYONLARI 

5.1 Ortalama Gemi Tonajı 5.512 7.405 6.408 6.539 7.083 

5.2 Ortalama Kuru Yük Ton/Saat 435 390 397 419 423 

5.3 Ortalama Konteyner Gemi Saat 23 25 24 25 22 

5.4 TEU Bekleme Günü 9 6 10 8 6 

5.5 Ortalama Sıvı Yük Ton/Saat 415 440 428 419 430 

5.6 Ton Alan Hektar 138.830 145.006 151.082 147.693 142.409 

5.7 Ton Rıhtım Metre 4.242 3.785 3.915 4.377 4.404 

5.8 Toplam Yolcu Feribot 815.833 717.049 1.217.043 1.101.187 985.605 

6.ÇEVRE 
6.1 Çevre Yatırımı/Toplam Yatırım% 5,45 6,03 8,97 7,98 6,32 

6.2 Çevre Harcaması/ Toplam Gelir% 1,67 2,42 3,38 2,44 2,38 

 

BÜTÜNLEŞİK ANALİTİK KARAR VERME MODELİ  

Sözkonusu bütünleşik analitik karar verme modeli esas olarak üç alt modelden             

oluşmaktadır (Şekil 2). Bunlar; 

• Analitik Hiyerarşi Süreci (Analytic Hierarchy Process) (AHP) Modeli, 

• Liman Bilgisayar Simülasyon Modeli, ve 

• Veri Zarflama Analizi (Data Envelopment Analysis) Modelidir. 

Şekil 2. Liman Altyapı Yatırım Kararı Bütünleşik Analitik Modeli Diyagramı 

 

 

Analititik Hiyerarşi Süreci Modeli (AHP) 

Analitik Hiyerarşi Süreci, karar problemlerini hiyerarşik bir yapıda ele alır ve ikili karşılaştırma 

mantığına dayanır. İkili karşılaştırma, ilgilenilen iki karakteristiğin hangisinin diğerine göre kaç kat daha 

önemli, tercih edilir, baskın olduğunun değerlendirilmesidir.  

Tekniğin temel adımları şu şekildedir: Karara etki eden kriterler(ölçütler) belirlenir, ikili 

karşılaştırmalar yoluyla göreli önem değerleri (ağırlıkları) bulunur (Tablo 4). Benzer şekilde seçenekler 

de her bir kriter açısından yine ikili karşılaştırma matrisi yoluyla değerlendirilir. Seçeneklerin 

kriterlerden aldıkları değerlerin kriter ağırlıkları ile çarpılarak toplanması sonucunda göreli önem 

değerleri bulunur.  
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Tablo 4. AHP’de İkili Karşılaştırmalarda Önem Derecesi 

Önem Derecesi Açıklama 

1 Eşit Önemde Olması 

3 Orta Derecede Önemli Olması 

5 Kuvvetli Düzeyde Önemli Olması 

7 Çok Kuvvetli Düzeyde Önemli Olması 

9 Aşırı Düzeyde Önemli Olması 

2, 4, 6, 8 Ortalama Değerleri 

 

Şekil 3. AHP Hiyerarşik Yapısı 

 

Şekil 3’deki hiyerarşik yapıda en üstte yer alan amaç, ölçütlere bağlıdır. Amacın gerçekleşmesi, 

tanımlanan ölçütler açısından değerlendirilmektedir. Ölçütler ise seçeneklerin ne derece tercih edilir 

olduğunun belirlenmesinde esas alınır. Yaklaşım, önce ölçütlerin birbirlerine göre, daha sonra da 

seçeneklerin her bir ölçüt açısından göreli önem derecelerinin bulunması şeklindedir. Bir seçeneğin her 

bir ölçüte göre göreli önem derecesi ile ilgili ölçütün kendi önem derecesi çarpılarak bulunan değerlerin 

toplamı, o seçeneğin diğerlerine göre göreceli önem derecesini verir. En yüksek değere sahip seçenek 

en iyi seçenektir. AHP uygulamalarında en iyinin dışında, diğer seçenekler için de birer değer elde 

edildiğinden bir anlamda bir önem sırası da elde edilmiş olamaktadır (Yöneylem Araştırması II, 2019). 

Bu modeldeki seçenekler, bütünleşik performansları hesaplanacak olan beş sanal konteyner limanıdır. 

AHP analizi aşağıdaki aşamalardan oluşur;  

• Karar problemine ilişkin hiyerarşik yapının oluşturulması,  

• Seçenekler ve karar kriterlerine ilişkin karşılaştırma matrislerinin oluşturulması,  

• (Önceliklerin) üstünlüklerin belirlenmesi,  

• Karşılaştırma matrislerinin tutarlılık testinin yapılması,  

• Bütünleştirme (sentez). 

Bu incelemede; 

• Seçenekler; Birleştirilmiş performansları hesaplanarak yatırım önceliği belirlenecek olan 

limanlar, 

• Kriterler(ölçütler); Altı ana performans alanı (finans, insan kaynakları, çalışan kadın sayısı, gemi 

operasyonları, kargo operasyonları ve çevreye yönelik harcamaları), 
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• Alt Kriterler(ölçütler); Ana performans alanı içinde yer alan daha ayrıntılı toplam 24 alt 

performans kriteri, 

• Karar; Birleştirilmiş performans değerlerine göre altyapı yatırımına ihtiyaç duyulan limanın (en 

düşük değerli) belirlenmesidir. 

AHP analizi sonucunda; her liman için birleştirilmiş performans değerleri hesaplanmış, göreceli 

olarak limanların performansları karşılaştırılmış, geliştirilmeye açık olan, diğer bir ifade ile altyapı 

yatırımlarına ihtiyaç duyulan liman ve bu kapsamdaki altyapı seçenekleri belirlenmiştir. 

 

Bilgisayar Simülasyon Modellemesi  

Simülasyon modeli (SM) ve analizi; fiziksel bir sistemin bilgisayarda matematiksel modelinin 

oluşturulması ve bu sistemin analizinin yapılması sürecidir (Chung, 2004:115). Sistem birbiriyle girdi 

ve çıktı değerleriyle ilişkili olan birimlerin oluşturduğu bütünleşik bir yapı olarak tanımlanabilir.  

Bu sistemlerin oluşum amaçları; 

- Çalışmakta olan bir sistem hakkında bilgi sahibi olmak, 

- Sistem performansının geliştirilmesi için çalışma ve yönetim politikalarını iyileştirmek,  

- Yeni konsept ve sistemleri kurmadan önce denemek, 

- Faal olan sistemin işleyişini kesintiye uğratmadan, sistem hakkında detaylı bilgi sahibi olmaktır. 

Sistemin mevcut olmadığı veya yeni bir sistemin satın alınması söz konusu olduğunda, 

simülasyon modeli ile önceden sistem performansı hakkında bilgi sahibi olunabilir. SM’nin maliyeti, 

üretime yönelik kapsamlı bir sistemin maliyetine göre çok düşüktür. Sisteme yönelik değişik 

çeşitlilikteki maliyetler önceden değerlendirilebilir. Keza, sistemi kurmadan önce içinde yer alabilecek 

değişik cihaz ve araçlardan en uygun olanları belirlenebilir.  

Simülasyon avantajları arasında; 

- Analizin kısa süre içinde yapılabilmesi, 

- Analitik modelleme ve formülasyon ihtiyacının az olması, 

- Modelin görsel sunumunun kolay olması sayılabilir. 

Simülasyon modellemesi konteyner terminalindeki işlem süreçleri, banka hizmet sistemleri ve 

hava alanı güvenlik sistemi gibi değişik üretim ve hizmet alanlarında kullanılabilir. Bu analiz ile; 

planlanmış olan ve çok büyük maliyetlere neden olabilecek altyapı seçenekleri simülasyon modelleri 

üzerinde denenerek olası performans artışları hesaplanabilecektir. Simülasyon modelinde; incelenmekte 

olan limanın mevcut fiziki konfigürasyonu ile altyapı yatırımıyla değişecek olan teçhizat ve fiziksel 

değerler esas alınmıştır (Shetty, 2020: 221). 

Veri Zarflama Analizi Modeli 

Veri Zarflama Analizi (VZA); aynı hedefler için çalışan birden fazla benzer sistemin birbirine 

göre göreceli etkinliklerini ölçmek için kullanılan ve parametrik olmayan bir yöntemdir. Akış diyagramı   

Şekil 4’ de gösterilen VZA’da etkinlikleri incelenen birimleri, girdileri çıktılara dönüştüren ve 

etkinlikleri ölçülecek olan birimlerdir. Limanlar, bankalar, satış mağazaları, hastaneler gibi ürün veya 

hizmet sağlayan birimler olabilir (Ateş ve Esmer, 2013: 73).  
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Şekil 4. Veri Zarflama Analizi Akış Diyagramı 

 

Bu incelemede benzer sistemler olarak; değişik altyapı yatırım senaryolarına göre konfigirasyonu 

değişecek olan aynı limana ait liman türevleridir. Değişik altyapı yatırımlarını içeren liman türev 

simülasyonunlarının neticesinde elde edilmiş yeni liman performans değerleri ile bunların toplam 

maliyetleri VZA modeli girdisi olarak olarak kullanılmıştır. VZA modelinin çalıştırılması neticesinde 

herbir yatırım alternatifinin etkinliği diğer alternatiflere göre hesaplanmıştır. Bilahare yatırım maliyetleri 

de dikkate alınarak maliyet etkenlik analizi yapılmıştır.  

Sonuç olarak; yukarıda arz edilen ve birbiriyle entegre edilmiş üç analitik modelin (Şekil 2) 

çalıştırılması neticesinde seçilmiş olan limanın birleştirilmiş performans değerini arzu edilen seviyeye 

çıkartabilecek maliyet etkin alternatif altyapı seçeneği seçilerek, nihai karar için yönetici makamlara 

sunulacaktır. 

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ MODELİ (AHP) UYGULAMASI 

İncelemenin konusu olan beş sanal liman arasında öncelikli olarak hangisine, hangi alanda 

yapılacak olan alt yapı yatırımının belirlenmesinde kullanılacak olan “Bütünleşik Analitik Model”in ilk 

aşamasında Analitik Hiyerarşi Süreci modeli kullanılacaktır. Bu maksatla detayları aşağıda açıklandığı 

üzere sırasıyla; 

• Karar problemine ilişkin hiyerarşik yapı oluşturularak, analizde kullanılacak ana ve alt 

performans kriterleriyle bunların değerleri belirlenmiş,  

• Seçenekler ve karar kriterlerine ilişkin karşılaştırma matrisleri oluşturulmuş,  

• Karşılaştırma matrislerinin tutarlılık testleri yapılmış,  

• Karar matrislerine göre ana ve alt kriterlerin birbirlerine göre üstünlükleri (öncelikleri) 

belirlenmiş,  

• Sonuç olarak da limanların sözkonusu performans kriterleri değerlerine göre nihai 

bütünleştirilmiş performans değerleri hesaplanmıştır. 

 

Performanslarıın Karşılıklı Ağırlık Matrisleri 

AHP’de esas alınacak alt kriterler ve bunların sayısal değerleri belirlendikten sonra birbirlerine 

göre önem derecelerini gösteren ve Tablo 3’deki değerleri kullanan karşılaştırma matrisleri 

oluşturulmuştur. Söz konusu değerlendirme kişilere bağlı subjektif karakterli olduğundan, konunun 

uzmanı birden çok kişi tarafından anonim olarak yapılması uygun olacaktır. Liman performanslarının 

ölçülmesi konusunda bu alanda tecrübe sahibi değişik alt sektörlerden (liman işletmesi, deniz 
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taşımacılığı, finans vb) paydaşların görüşlerinin alınması daha objektif bir bakış açışıyla ağırlık 

puanlarının belirlenmesine imkan sağlayacaktır. 

Matrislerin oluşturulması sürecinde tutarlılıklarının incelenmesi de bir gerekliliktir. AHP kendi 

içinde ne kadar tutarlı bir sistematiğe sahip olsa da sonuçların gerçekçiliği doğal olarak, karar vericinin 

ölçütler arasında yaptığı birebir karşılaştırmadaki tutarlılığa bağlı olacaktır. AHP’de bu 

karşılaştırmalardaki tutarlılığı ölçebilecek bir yöntem mevcuttur. Bu yöntemle elde edilen Tutarlılık 

Oranı (Consistency Ratio) (CR) ile, bulunan öncelik vektörünün ve dolayısıyla ölçütler arasında yapılan 

birebir karşılaştırmaların (kararların) tutarlılığının test edilebilmesi imkanını sağlanmaktadır. 

Hesaplanan CR değerinin 0,10’dan küçük olması karar vericinin yaptığı karşılaştırmaların tutarlı 

olduğunu gösterir. CR değerinin 0,10’dan büyük olması ya AHP’deki bir hesaplama hatasını ya da karar 

vericinin karşılaştırmalarındaki tutarsızlığını gösterir (Eroğlu, 2019:225). 

Tutarlılık testini geçen karşılaştırma matrisleriyle gerçekleştirilen normalleştirme ve vektör 

çarpımı gibi matematiksel işlemler neticesinde ana gruplar içindeki alt performans kriterlerinin karar 

sürecindeki ağırlıklarını (önemlerini) gösteren değerlerden oluşan “Alt Performans Kriterleri Ağırlık 

(Öncelik) Vektörü” hesaplanır. Vektörde yer alan alt kriterlerin ağırlık değerlerinin toplamı 1,0’dır. 

Alt performans kriterlerinin ağırlıklarının hesaplanmasının yanında altı adet ana grup performans 

kriterlerinin birbirlerine göre önemleri de aynı yöntemle hesaplanmıştır. Bu safhada yapılan işlemler her 

ana performans grubu için özet olarak aşağıda açıklanmıştır.  

Tutarlılık katsayılarının ve Alt Performans Kriterleri Ağırlık (Öncelik) Vektörlerinin 

hesaplanmasında Klaus D. Goepel tarafından geliştirilmiş açık erişim “AHP Analytic Hierarchy Process 

(EVM multiple inputs), Version 15.09.2018” Excel tabanlı yazılım kullanılmıştır. Söz konusu yazılım, 

birden fazla karar vericinin oluşturduğu Kriter Karşılaştırma Matrislerinin birlikte değerlendirilerek bir 

grup değerlendirmesinin oluşturmasını sağlayacak bir uygulamayı da içermektedir.  

 

Ana Performans Kriterlerinin Ağırlıklarının Hesaplanması 

Tablo 5. Ana Performans Kriterleri Karşılaştırma Matrisi 

 

Finans 

İnsan 

Kaynaklar

ı 

Cinsiyet 

Gemi 

Operasyonl

arı 

Kargo 

Operasyonl

arı 

Çevre 

Finans 1 6 7 5 4 8 

İnsan 

Kaynakla

rı 

1/6 1 3 1/3 1/4 5 

Cinsiyet 1/7 1/3 1 1/4 1/5 3 

Gemi 

Operasyo

nları 

1/5 3 4 1 1/2 5 

Kargo 

Operasyo

nları 

1/4 4 5 2 1 6 

Çevre 1/8 1/5 1/3 1/5 1/6 1 

 

Ana Performans Kriterleri Karşılaştırma Matrisi Tutarlılık Oranı = % 7,8 
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Tablo 6. Ana Performans Kriterlerinin Ağırlık (Öncelik) Vektörü 

 

Finans 
İnsan 

Kaynakları 
Cinsiyet 

Gemi 

Operasyonla

rı 

Kargo 

Operasyonl

arı 

Çevre 

Ağırlık Değeri 0,482074 0,085318 0,047728 0,144471 0,211717 0,028692 

Buna göre finans ana performans kriteri 0,482 ağırlık puanı ile altı ana kriter içindeki en önemli 

kriterdir. 

 

Alt Performans Kriterlerinin Ağırlıklarının Hesaplanması 

Toplam 24 alt performansının ana grupları içindeki ağırlıkları (önemleri) hesaplanmıştır. Örnek 

olarak Kargo Operasyonları ana grubu içinde yer alan sekiz adet Alt Performans Kriterinin Karşılaştırma 

Matrisi Tablo 7’de, birbirlerine göre ağırlıkları ise Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Kargo Operasyonları Alt Performans Kriterleri Karşılaştırma Matrisi 

  Ortalama 

Gemi 

Tonajı 

Ortalama 
Kuru Yük 

Ton/Saat 

Ortalama 
Konteyner 

Gemi Saati 

TEU 

Bekleme 

Günü 

Ortalama 
Sıvı Yük 

Ton/Saat 

Ton  

Alan 

Hektar 

Ton 

Rıhtım 

Metre 

Toplam 

Yolcu 

Feribot 

Ortalama Gemi 

Tonajı 1 3 1/2 8 2 5 4 7 

Ortalama Kuru 

Yük 

Ton/Saat 
1/3 1 1/4 6 1/2 3 2 5 

Ortalama 

Konteyner 

Gemi Saati 
2 4 1 9 3 6 5 8 

TEU Bekleme 

Günü 1/8 1/6 1/9 1 1/7 1/4 1/5 1/2 

Ortalama Sıvı 

Yük 

Ton/Saat 
1/2 2 1/3 7 1 4 3 6 

Ton Alan 

Hektar 1/5 1/3 1/6 4 1/4 1 1/2 2 

Ton Rıhtım 

Metre 1/4 1/2 1/5 5 1/3 2 1 3 

Toplam Yolcu 

Feribot 1/7 1/5 1/8 2 1/6 1/2 1/3 1 

Kargo Operasyonları Alt Performans Kriterleri Karşılaştırma Matrisi Tutarlılık Oranı= % 3,1 

“5,4, TEU Bekleme Günü” alt kriterinin minimize edilmesi performans değerini arttıracağından 

hesaplamalarda gün olarak ölçülen ortalama bekleme zamanın bire bölümünden elde edilen değer 

kullanılmıştır. 

Tablo 8. Kargo Operasyonları Alt Performans Kriterleri Ağırlık (Öncelik) Vektörü 

 Ortalama 

Gemi 

Tonajı 

Ortalama 
Kuru Yük 

Ton/Saat 

Ortalama 
Konteyner 

Gemi Saati 

TEU 

Bekleme 

Günü 

Ortalama 
Sıvı Yük 

Ton/Saat 

Ton  

Alan 

Hektar 

Ton 

Rıhtım 

Metre 

Toplam 

Yolcu 

Feribot 

Ağırlık 

Değeri 0,232202 0,108309 0,332602 0,020174 0,159135 0,048125 0,070581 0,028871 

 

Limanların Alt Performans Kriterlerine Göre Ağırlıkları 

AHP’de esas alınacak alt kriterler ve sayısal değerleri belirlendikten sonra bunların birbirlerine 

göre önem derecelerini gösteren ve Tablo 2’deki değerleri kullanan karşılaştırma matrisleri 

oluşturulmuştur. 

Limanların kriterlere göre ağırlık değerlerinin hesaplanması maksadıyla limanların üretilmiş olan 

kriter değerlerini içeren matris ile bu kriterlerin göreceli ağırlıklarını içeren vektörün çarpımları 

yapılmıştır. Matris çarpımı için Excel tabanlı bir yazılımı kullanılmıştır. 
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Altı ana performans grubuna göre beş limanın ağırlıkları hesaplanmıştır. Örnek olarak limanların 

Kargo Operasyonları alt kriterine göre belirlenmiş olan ağırlık değerleri Tablo 9 ve Tablo 10’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 9. Limanların Kargo Operasyonları Alt Kriter Değerleri 

 AYDIN BURAK CEMAL DENİZ ENGİN 
Ortalama Gemi 

Tonajı 5.512 7.405 6.408 6.539 7.083 

Ortalama Kuru Yük 

Ton/Saat 435 390 397 419 423 

Ortalama Konteyner 

Gemi Saati 23 25 24 25 22 

TEU Bekleme 

Günü 9 6 10 8 6 

Ortalama Sıvı Yük 

Ton/Saat 415 440 428 419 430 

Ton /Alan 

Hektar 138.830 145.006 151.082 147.693 142.409 

Ton/ Rıhtım 

Metre 4.242 3.785 3.915 4.377 4.404 

Toplam Yolcu/ 

Feribot 815.833 717.049 1.217.043 1.101.187 985.605 

 

Tablo 10. Limanların Kargo Operasyonları Alt Kriterlerine Göre Ağırlık Değerleri 

 AYDIN BURAK CEMAL DENİZ ENGİN 
Kargo 

Operasyonları 

Ağırlık Değeri 
18,88159129 20,71898843 19,86615239 20,42728631 20,10598158 

 

Limanların Birleştirilmiş Performans Değerleri 

AHP analizinin son aşamasında limanların birleştirilmiş performans değerleri hesaplanmıştır. Bu 

maksatla. Tablo 11’de yer alan ve bir önceki aşamada hesaplanmış olan limanların ana kriterlere göre 

ağırlık değerlerini içeren matrisle Tablo 12’deki ana kriterlerin göreceli ağırlık değerlerini kapsayan 

vektörün matris çarpımı yapılmıştır. 

Tablo 11. Limanların Ana Kriterlere Göre Ağırlık Değerleri 
 

AYDIN BURAK CEMAL DENİZ ENGİN 

Finans 17,99305442 18,85112157 23,60532626 19,58749785 19,9629999 

İnsan Kaynakları 18,11356752 20,78326136 20,7875411 21,64709325 18,66853677 

Cinsiyet 17,42477257 16,36109167 21,0916725 24,4226732 20,69979006 
Gemi 

Operasyonları 17,29063575 19,79501741 23,8909948 18,38867758 20,63455239 

Kargo 

Operasyonları 18,88159129 20,71898843 19,86615239 20,42728631 20,10598158 

Çevre 15,15963903 17,93706421 26,23518324 22,18637471 18,48159575 

 

Tablo 12. Ana Performans Kriterlerinin Ağırlık (Öncelik) Vektörü 

 Finans 
İnsan 

Kaynakları 
Cinsiyet 

Gemi 

Operasyonları 

Kargo 

Operasyonları 
Çevre 

Ağırlık Değeri 0,482074 0,085318 0,047728 0,144471 0,211717 0,028692 

 

Matris çarpımı neticesinde elde edilen limanların birleştirilmiş performans değerleri Tablo 13’de 

yer almaktadır. Beş limana ait puanların toplamı 100’dür. 
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Sonuç olarak; beş sanal limanın 2015-2019 dönemine ilişkin üretilmiş 24 alt kriter değerini esas 

alan hesaplanmış göreceli birleştirimiş performans değerlerine göre performansı en yüksek liman 22,570 

puanla Cemal limanı, en düşük liman ise 17,982 puanla Aydın limanıdır. 

Tablo 13. Sanal Konteyner Limanlarının Birleştirilmiş Performans Değerleri 

AYDIN BURAK CEMAL DENİZ ENGİN 

17,98155548 19,40272336 22,57002759 20,07316161 19,97251023 

 

Birleştirilmiş Performans Değerlerine Göre Altyapı Yatırım Seçeneklerinin Belirlenmesi 

Altyapı Yatırımının Yapılacağı Limanın ve Alanın Seçimi 

İncelemeye konu olan beş konteyner liman içinde en düşük birleştirilmiş performans değerine 

sahip olan Aydın limanı (17,982) altyapı yatırımları için öncelikli liman olarak belirlenmiştir. İkinci 

aşamada ise alt yapı yatırımının hangi ana performans ve alt performans kriterinin/kriterlerinin değerinin 

yükseltilmek veya iyileştirmek istendiği seçimi yapılacaktır.  

Seçimin yapılmasında üç faktör esas alınmıştır. Bunlar; 

- Ana performans kirterlerinin ağırlıkları (Tablo 12): Ağırlıkları en yüksek olan ana 

performans kriterleri finans (0,482) ve kargo operasyonlarıdır (0,212). 

- Belirlenen ana performans kriteri içinde yer alan alt kriterlerden ağırlığı en yüksek 

olanlarının belirlenmesi: EBITDA/Gelir = 0,328 ve Kargo Geliri/ Gelir = 0,328. 

- Tablo 11’e göre Aydın limanının diğer limanlara göre göreceli düşük puan aldığı ana 

kriterler:  Finans (17,993) ve Çevre (15,159). 

Yukarıda açıklanan karar faktörlerine göre yapılan analiz sonunda Aydın limanın gelirini ve 

kargo elleçleme kapasitesini arttırıcı alt yapı yatırımlarına öncelik verilmesi düşünülebilir. Bu kapsamda 

birleştirilmiş performans değerine katkısı en fazla olacağı değerlendirilen iki alt parametre belirlenmiştir. 

Bunlar; 

- Alt Performans Kriteri 4.1: Ortalama Bekleme Zamanı (saat)  

Limana gelen gemilerin limanda kaldıkları sürelerin ortalamasıdır. Mevcut verilere göre Aydın 

limanı için bu süre 17 saattir. Altyapı yatırımları ile sürenin azaltılması neticesinde demir üzerinde veya 

rıhtımda bekleme süreleri azaltılarak daha fazla sayıda gemiye kargo operasyonu işlemi yapılabilecektir. 

Sözkonusu iyileştirmeler neticesinde liman gelirlerinin artması “1 Finans” ve” 5. Kargo Operasyonları” 

ana performans kriterlerinde de artış sağlayacaktır. Gemilerin limanda kalış süresinin azalması aynı 

zamanda ticaret gemilerini işletenlerce de Aydın Limanın tercih edilmesine yol açacaktır. 

- Alt Preformans Kriteri 5.3: Ortalama Konteyner Gemi Saat(TEU/Gemi-Saat)  

Elleçlenen kargo miktarının artması doğrudan liman gelirlerinde artışa neden olacaktır. 

 

Duyarlılık Analizi 

Bahse konu kriterlerde sağlanacak artışların/iyileştirmelerin Aydın limanının peformans 

değerleri üzerinde sağlayacağı artışlar duyarlılık analizi (sensetivity analysis) ile matematiksel olarak 

hesaplanabilir. Duyarlılık analizinde girdi paremetrelerinden biri değiştirilirken diğer paremetler sabit 

tutulur ve nihai çıktıdaki değişimler grafiksel olarak gözlemlenebilir. Benzer analiz diğer paremetler için 

de gerçekleştirilerek nihai çıktının en çok değiştiği, diğer bir ifade ile en duyarlı olduğu girdi paremetresi 

belirlenebilir. 
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İnceleme kapsamında yatırım yapılabilecek ve bütünleşik performans puanın yükseltilmesine 

azami katkı sağlayabilecek iki ayrı performans kriterine ilişkin yapılan duyarlılık analizi sonuçları      

Şekil 5 ve Şekil 6’daki grafiklerle görsel olarak sunulmuştur. 

Şekil 5. Ortalama Limanda Kalış Süresi Duyarlılık Analizi 

 

 

Şekil 6. Ortalama Konteyner Elleçlemesi Duyarlılık Analizi 

 

Duyarlılık analizinin devamı olarak her iki parametrenin birlikte değiştirilmesi neticesinde 

bütünleşik performas puanında olabilecek pozitif yöndeki değişimler ise Tablo 14’de gösterilmiştir. 

Tablo 14. Aydın Limanı Ortalama Limanda Kalış Süresi (Süresi) ve Konteyner Elleçleme 

(TEU) Parametreleri Duyarlılık Analizi 

Ortalama 

Konteyner 

Elleçlemesi  
(TEU/Gemi-

Saat) 

Ortalama Limanda Kalış Süresi (Saat) 

17 16 15 14 13 12 11 10 

30 18,39575 18,52434 18,65293 18,78152 18,91011 19,03870 19,16729 19,29588 

29 18,33658 18,46517 18,59376 18,72235 18,85094 18,97953 19,10812 19,23671 

28 18,27741 18,40600 18,53459 18,66318 18,79177 18,92036 19,04895 19,17754 

27 18,21824 18,34683 18,47542 18,60401 18,73260 18,86119 18,98978 19,11837 

26 18,15907 18,28766 18,41625 18,54484 18,67343 18,80202 18,93061 19,05920 

25 18,09990 18,22849 18,35708 18,48567 18,61426 18,74285 18,87144 19,00003 

24 18,04073 18,16932 18,29791 18,42650 18,55509 18,68368 18,81227 18,94086 

23 17,98155 18,11013 18,23875 18,36738 18,49591 18,62405 18,75311 18,88174 
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Altyapı Yatırım Seçeneklerinin Belirlenmesi ve Seçim Kriterleri 

Yapılan analiz neticesinde; altyapı yatırım seçeneklerinin sözkonusu iki performans alt kriteri 

değerinde doğrudan iyileştirme sağlayabilecek fiziki alanları kapsamasının uygun olacağı 

değerlendirilmiştir. Aydın limanının bir konteyner limanı olduğu varsayımıyla yola çıkıldığında alt yapı 

yatırımlarının aşağıda belirtilen dört alanda olabileceği düşünülmüştür. 

- Toplam rıhtım boyunun uzatılması, 

- Rıhtım kreynlerinin sayısının arttırılması, 

- Liman içinde konteyner taşıyan araç sayısının arttırılması, 

- Konteyner park sahası kreyn sayısının arttırılması. 

 

BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU MODELİ UYGULAMASI 

Bütünleşik Analitik Modelin ilk aşamasında Analitik Hiyerarşi Süreci modeli kullanılarak; 

- Sanal beş limandan altyapı yatırımına gereksinim duyulan limanın Aydın limanı olduğu, 

- İyileştirmesi gereken alt performans kriterlerinin ise;” 4.1 Ortalama Bekleme Zamanı(saat)” ve 

“5.3 Ortalama Konteyner Gemi Saat(TEU/Gemi-Saat)” olduğu görülmüştür. 

Modelin ikinci bileşini olan bilgisayar simülasyonu ile Aydın limanının geçmiş yıllardaki verileri 

esas alınarak yatırım seçeneklerinin uygulanması durumunda alt performans kriterlerindeki iyileşmeler 

istatistiki olarak tahmin edilmiştir. Şişlioğlu, MARPORT limanına yapılacak altyapı yatırım 

alternetifleri içinde maliyet etkinlik açısından optimum olanın seçilmesi konusunu incelemiştir 

(Şişlioğlu. 2016). Sözkonusu incelemeyle önerilen Bütünleşik Analitik Modelin ikinci ve üçüncü 

safhalarıyla benzerlik taşımaktadır. Keza, yatırım alternatiflerinin etkinliklerinin ölçülmesinde 

kullanılan kriterler de “Gemilerin limanda ortalama kalış süresi” ve “Limanda bir ayda elleçlenen 

konteyner sayısı” dır. 

Simülasyon neticesinde çıktı olarak elde edilen değişik paremetlerin kullanılmasıyla “Limanda 

bir ayda elleçlenen konteyner sayısı” verisi matematiksel işlemlerle AHP analizinde kullanılmış olan                      

“ 5.3 Ortalama Konteyner Gemi Saat(TEU/Gemi-Saat)” verisine çevrilebilir. Bu dönüştürme işlemi için; 

bir aylık simülasyon zamanı içinde limana gelen tüm konteyner gemilerinin rıhtımda elleçleme için 

harcadıkları zamanların toplamını simülasyon çıktı verileri içinden çekilmesi yeterli olacaktır. 

Ortalama Konteyner Gemi Saat(TEU/Gemi-Saat) =  

= Limanda bir ayda elleçlenen konteyner sayısı (TEU/ay) / Rıhtımda bir ay boyunca tüm 

gemilerce yapılan elleçme operasyonu toplam saati (Gemi-Saat/ay) 

Örnek; 

Limanda bir ayda elleçlenen konteyner sayısı = 47.381 TEU/ay 

Rıhtımda ay boyunca tüm gemilerce yapılan elleçme operasyonu toplam saati=1.640 (Gemi-

Saat)/ ay 

Ortalama Konteyner Gemi Saat = 47.381/1.640 = 28,89 TEU/Gemi-Saat 

Sonuç olarak simülasyon çıktıları AHP analizi için kullanacağımız alt performans kriterlerine 

dönüştürülebilmektedir. Bu nedenle Şişlioğlu (2016) tarafından oluşturulmuş olan bilgisayar simülsyonu 

ve veri zarflama analizi çıktıları bütünleşik analitik modelde esas alınmıştır.  

AHP analizinde altyapı yatırımlarıyla iyileştirme yapılması planlanan Aydın limanı yerine 

simülasyon modelinde esas alınan MARPORT/İstanbul konteyner limanı kullanılmıştır. Söz konusu 

limana ilişkin Ekim 2014- Temmuz 2015 tarihleri arsındaki 10 aylık dönemde limanı kullanan toplam 
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419 konteyner gemisi ile her gemiye ilişkin çeşitli faaliyet zamanı ve yük konfigürasyonunu içeren           

32 veri istatistiki analizlerde girdi olarak kullanılmıştır. 

 

Bilgisayar Simülasyon Modelinin Oluşturulması 

Senaryoların ve Model Girdi Paremetrelerinin Belirlenmesi 

Simülasyon senaryolarında esas olarak dört ana girdi parametresinin değerleri değiştirilerek 16 

değişik alt yapı yatırım senaryosu elde edilmiştir. Bu parametreler; rıhtım uzunluğu, rıhtım kreyni sayısı, 

çekici sayısı ve konteyner park alanlarında kullanılan lastik tekerlekli vinç sayısıdır. Örneğin. halihazırda 

MARPORT limanında toplam rıhtım uzunluğu 1.560 m iken diğer senaryolarda rıhtım uzunlukları   

1.750 m, 2.000 m ve 2.250 m olarak kabul edilmiş, diğer girdi parametreleri ise MARPORT limanındaki 

mevcut teçhizat sayısı esas alınarak sabit tutulmuştur (Rıhtım vinçi sayısı 10, Çekici sayısı 92 ve Lastik 

tekerlekli vinç sayısı 41). Benzer yaklaşım diğer girdi paremetreleri için de uygulanarak sonuçta toplam 

16 değişik simülasyon senaryosu elde edilmiştir. Altyapı yatırım senaryoları Tablo 15’de gösterilmiştir. 

Tablo 15. Altyapı Yatırım Senaryoları ve Parametreleri 

 

MARPORT limanında kargo operasyonu yapan 419 gemiye ait gerçek veriler gruplandırılarak 

simülasyonda kullanılacak istatistik dağılımlarının ve paremetrelerinin tahmini için analiz edilmiştir. 

Örneğin 3 Ocak 2015 tarihinde limanda olan Jasper S isimli gemiye ait gerçek veriler esas alınmıştır. 

Buna göre; 13.795 DWT’luk geminin limana girişi 3 Ocak 2015 sabahı 10:32, ayrılışı ise 4 Ocak 2015 

saat 07:55’dir. Limanda kalış toplam süresi olan 21 saat 37 dakikanın 15 saat 40 dakikasında elleçleme 

faaliyeti icra edilerek toplam 1.088 TEU’luk yükleme/boşaltma işlemi yapılmıştır. 

Örnekteki gibi derlenen verilerin istatistiki analizi neticesinde simülasyonda kullanılacak 

dağılımlar ve paremetreleri Tablo 16’da gösterildiği şekilde tahmin edilmiştir. Tahmin işlemlerinde 

simülasyon için kullanılan ARENA paket programının içinde yer alan “ARENA Input Analyzer” 

modülü kullanılmıştır. 
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Tablo 16. Zaman Girdi Paremetrelerinin İstatistiki Dağılım Analizi 

 

Buna göre gemilerin limana geliş zamanları arasındaki zamanın (interarrival time) dağılımı 

ortalaması 8,640 saat olan Gama dağılımıdır (Şekil 7). 

Şekil 7. Gemi Varış Zamanları Araındaki Aralıkların Dağılımı (Gama dağılımı) 

 

 

Simülasyon Yazılımının Oluşturulması 

Girdilerin istatistiki olarak tahminlenmesinden sonra modelin işleyişine ilişkin süreçlerin akış 

diyagramları ve gerekli matematiksel işlemlerin formülasyonu oluşturulmuştur. Bu çerçevede ilk olarak 

altyapı seçim kriteri olarak da kullanılacak olan gemilerin limanda ortalama kalış süresinin 

hesaplanmasında kullanılacak olan Şekil 8 ve Şekil 9’daki modeller kurulmuştur. 

Şekil 8. Limanda Aborda Olacak Rıhtım Olması Durumundaki Zaman Akış Diyagramı 
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Şekil 9. Limanda Aborda Olacak Rıhtım Olmaması Durumundaki Zaman Akış Diyagramı 

 

İkinci aşamada ise ARENA bilgisayar simülasyon modelinin yazılımında esas alınacak süreçleri 

gösteren Şekil 10, Şekil 11 ve Şekil 12‘de gösterilen akış diyagramları oluşturulmuştur. 

Şekil 10. ARENA Simülasyonu Akış Diyagramı-1 

 

 

Şekil 11. ARENA Simülasyonu Akış Diyagramı-2 
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Şekil 12. ARENA Simülasyonu Akış Diyagramı-3 

 

 

Arena Simülasyon Yazılımının Çalıştırılması ve Sonuçları 

Algoritması yukarıda gösterilen konteyner limanı bilgisayar simülasyonu programının yazılımı 

ARENA paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. MARPORT limanına ait toplam 419 geminin 

gerçek verilerini girdi olarak kullanan yazılım programının simülasyon uygulama prensiplerine göre 

çalıştırılması neticesinde çıktı verileri üretilmiş ve bunların istatistiki analizleri yapılmıştır.  

Örnek olarak simülyasyon programı ile üretilen simüle bir gemiye ait veriler Tablo 17’de 

listelenmiştir. Buna göre simüle geminin limanda toplam kalış Şekil 13’de gösterildiği gibi süresi             

41 saat 57 dakikadır. Benzer şekilde bu gemi için elleçlenen yük miktarı da TEU olarak üretilmiştir. 

Tablo 17. Bir Geminin Limanda Kaldığı Toplam Sürenin Simülasyon ile Hesaplanması Örneği 
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Şekil 13. Limanda Kalınan Toplam Sürenin Simülasyon Hesaplanmasının Zaman Diyagramı Örneği 

 

ARENA simülasyon programının tüm altyapı yatırım senaryolarına göre çalıştırılmasıyla elde 

edilen neticeler. diğer bir ifadeyle aylık elleçlenen konteyner sayısı ve ortalama gemi limanda kalış 

zamanı Tablo 18’de sunulmuştur (Şişlioğlu vd. 2018: 13). Tablodaki çıktı değerleri analizin bir sonraki 

aşaması olan Veri Zarflama Analizinde girdi olarak kullanılacaktır. 

Tablo 18. Altyapı Yatırım Senaryoları Simülasyon Neticeleri 

 

Altyapı yatırım seçeneklerinin MARPORT limanın gerçek performans değerlerinde yapacağı 

iyileştirmelerin analizi de Tablo 19’da gösterilmiştir. Örneğin LENG-2 kodlu rıhtım boyunun 1.560 

metreden 2.000 metreye çıkartılması altyapı yatırım seçeneğinin uygulanması neticesinde; 

- Gerçekte 33,905 saat olan ortalama gemi limanda kalış süresi 3,9 saatlik azalmayla 30,006 saate 

inmiş, 

- Bir ayda elleçlenen toplam 79.536 TEU’luk kargo miktarı 8.135 TEU’luk bir artışla 87.671 

TEU’ya ulaşmıştır. 
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Tablo 19. MARPORT Limanı Gerçek Değerleri ile Bilgisayar Simülasyon Sonuçlarının Analizi 

 

 

VERİ ZARFLAMA VE MALİYET ETKENLİK ANALİZİ  

Veri Zarflama Analizi Modeli Uygulaması 

Bütünleşik analitik modelin son aşamasında uygulanan veri zarflama analizi (VZA) uygulaması 

ile 16 altyapı yatırımı simülasyonu ile edilen performansların etkinlik açısından göreceli mukayesesi 

yapılmıştır. Değişik sayıda altyapı teçhizatının kullanımını esas alan her bir yatırım alternatifi senaryosu 

karar birimi (DMU) olarak kabul edilmiştir. Karar birimlerinin birbirlerine göre görece etkinliklerini 

ölçmek için dört girdi ve iki çıktı kullanılmıştır. Girdi parametreleri; rıhtım uzunluğu(m), rıhtım 

vinçlerinin sayısı, çekici sayısı ve konteyner park yerlerinde kullanılan tekerlekli vinç sayısıdır. Çıktı 

parametreleri ise bilgisayar simülasyonları sonunda elde edilen aylık elleçlenen toplam konteyner 

sayısı(TEU) ile ortalama gemi limanda kalış süresidir. Tablo 15 ve Tablo19’da gösterilen bu 

parametreler veri zarflama analizi modelinde girdi ve çıktı olarak kullanılmıştır. 

Simülasyon yatırım alternatiflerinin 1,00 ile 0,00 arasında değer alabilecek göreceli etkinliklerini 

hesaplamak için ölçeğe göre sabit getiri (CCR) ve ölçeğe göre değişken getiri (BCC) yöntemleri 

kullanılmıştır. Bahse konu değişik VZA yöntemleriyle elde edilen etkenlik değerleri Tablo 20’de 

sergilenmiştir. Yazılım olarak CEPA (Centre for Efficiency and Productivity Analysis) tarafından 

geliştirilen DEAP Coelli versiyon 2.1 programı dört değişik hesaplama modeli için esas alınmıştır.  

Buna göre etkinliği en yüksek yatırımlar 1,00 etkinlik puanı ile; 

- Rıhtım uzunluğunu 1.560 metreden 2.500 metreye çıkaran LENG-4 altyapı yatırımı ile. 

- Toplam rıhtım kreyni sayısını 15’den 23’e çıkaran QCRN-4 altyapı yatırım seçenekleridir. 
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Tablo 20. Altyapı Yatırım Seçeneklerinin VZA Etkinlik Değerlerine Göre Sıralanması 

 

 

Maliyet Etkinlik Analizi 

Yatırım alternetiflerinin etkinliklerinden sonra maliyet etkinlikleri hesaplanmıştır. Tablo 21’de 

gösterildiği gibi en pahalı altyapı yatırımları 28,2 milyon dolar maliyetindeki LENG-4 yatırımı ile       

27,1 milyon dolar ile QCRN-4 yatırımıdır.  

Tablo 21. Altyapı Yatırım Seçeneklerinin Toplam Maliyeti 

 

Maliyet etkenlik değerlerinin hesaplanmasında kullanılan algoritmaya göre altyapı seçeneğinin 

toplam maliyeti o seçeneğin VZA’dan aldığı etkinlik puanına bölünmüştür. Diğer bir ifadeyle birim 
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etkinlik puanının maliyeti hesaplanmıştır. Tablo 22‘de gösterildiği gibi yatırım alternatifleri arasında 

maliyet etkenliği en yüksek olanı LENG-2’dir. LENG-2 seçeneğinde MARPORT limanının 1.560 metre 

olan toplam rıhtım uzunluğunun 2.000 metreye çıkarılması öngörülmektedir. 

Tablo 22. Altyapı Yatırım Seçeneklerinin ve VZA Etkinlik Değerlerinin Birim Maliyeti 

 

Maliyet etkenlik analizi neticesinde en uygun yatırım seçeneği olarak seçilen ve MARPORT 

konteyner limanının toplam rıhtım uzunluğunu 1.560 metreden 2.000 metreye çıkartılmasını öngören 

LENG-2 yatırım seçeneğinin uygulanması ile; 

- Gerçekte 33.905 saat olan ortalama gemi limanda kalış süresi 3,9 saatlik azalmayla 30,006 saate 

inmiş. 

- Bir ayda elleçlenen toplam 79.536 TEU’luk kargo. 8.135 TEU’luk bir artışla 87.671 TEU’ya 

ulaşmıştır. 

Bahse konu karar kriterlerindeki bu iyileştirmelerin, AHP analizinde kullanılan ve iyileştirilmesi 

hedeflenenen alt performans kriterlerine yansıması; 

- 4.10. Ortalama Bekleme Zamanı(saat)= 30,006 saat. 

- 3.5. Ortalama Konteyner Gemi Saat(TEU/Gemi-Saat) = 87.671/31.375= 27,94 TEU/saat 

şeklinde olmuştur. Burada kullanılan 31.375 saat. LENG-2 seçeneğinin simülasyon modellemesinde 

kullanılması neticesinde bir aylık süre içinde gemilerin limanda konteyner elleçleme operasyonlarında 

harcadıkları zamanın toplamıdır. 

Sanal Aydın limanına ait performans değerleri beş yıllık hareketli dünya ortalamaları esas 

alınarak istatistiki olarak belirlenmiştir. Ancak bilgisayar simülasyonu ve veri zarflama analizinde 

MARPORT limanına ilişkin gerçek veriler kullanılmıştır. Dolayısıyla Bütünleşik Analitik Model kendi 

içinde tutarlı olsa bile alt performans kriterler verilerinin tutarlılığı sağlanamamıştır. Sanal limanlar 

yerine gerçek limanların ve bunlara ait performans verilerinin kullanılması durumunda veri tutarlılığı 

sağlanmış olacaktır. Bu durumda; seçilen altyapı yatırım seçeneğinin uygulanması durumunda alt 

performans kriterlerinin iyileştirilmiş yeni değerlerinin hesaplanarak AHP modelinde uygulanması 

neticesinde Aydın limanının 17,982 olan bütünleşik performans değerinin hangi değere kadar 

yükseleceği hesaplanabilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuçlar 

- Limanların performanslarına göre değerlendirilerek altyapı yatırım ihtiyacı duyulan limanların 

ve yatırım alanlarının analitik yöntemlerle belirlenmesi maksadıyla “Bütünleşik Analitik Karar Modeli” 
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önerisi oluşturulmuştur. Anılan modelde; Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), Bilgisayar Simülasyonu ve 

Veri Zarflama Analizi yöntemleri ile maliyet etkenlik analizi kullanılmıştır. 

- UNCTAD tarafından geliştirilen ve uluslararası alanda denizcilik sektöründe kabul görmüş altı 

değişik alandaki ana performans kriteri ile bu alanların içinde yer alan toplam 24 alt kriter liman 

performansların AHP yöntemiyle hesaplanmasında esas alınmıştır. 

- AHP yönteminde; ana ve yardımcı kriterler ile limanların bu kriterlere göre göreceli ağırlık 

değerleri hesaplanmıştır. 9 ile 1 arasında değişen söz konusu ağırlık puanları karar verici yönetici veya 

anonim olarak birden fazla konunun uzmanı tarafından subjektif yaklaşımla verilebilir. Bu incelemede 

anonim yaklaşım kullanılmamıştır. 

- Analizde örnek olması açısından beş adet sanal liman ve bu limanlara ilişkin istatistiki 

yöntemlerle üretilmiş performans kriterleri esas alınmıştır. 

- AHP analizi ve sonrasında yapılan duyarlılık analizi sonucunda; Aydın limanında “Ortalama 

Bekleme Zamanı(saat)” ve “Ortalama Konteyner Gemi Saat(TEU/Gemi-Saat)” alt performans 

kriterlerinde iyileştirme sağlayacak alanlarda alt yapı yatırımı yapılmasının uygun olacağı sonucuna 

varılmıştır. 

- Bilgisayar altyapı simülasyonu modelinde AHP analizinden elde edilen sonuçlar da dikkate 

alınarak bahse konu performans alanlarında iyileştirme sağlayacağı değerlendirilen 16 değişik alt yapı 

yatırım seçeneğinin benzetimi yapılmıştır. Simülasyon modellemesinde Şişlioğlu (2016) tarafından 

yapılan çalışmadaki ARENA tabanlı yazılım ile MARPORT/İstanbul konteyner limanında Ekim 2014- 

Temmuz 2016 döneminde kargo operasyonu yapan 419 konteyner gemisine ait gerçek veriler 

kullanılmıştır. 

- Bilgisayar simülasyonları neticesinde 16 değişik alt yapı yatırımının gerçekleşmesi durumunda 

çıktı olarak elde edilecek olan “Gemilerin limanda ortalama kalış süresi(saat)” ve “Limanda bir ayda 

elleçlenen toplam konteyner sayısı (TEU/ay)” paremetreleri istatistiki olarak tahmin edilmiştir. 

- Bütünleşik analitik modelin son aşamasında uygulanan Veri Zarflama Analizi yöntemiyle          

16 altyapı yatırımı simülasyonu neticesinde edilen performansların etkinlik açısından göreceli 

mukayesesi yapılmıştır. Yatırım seçeneklerinin birbirlerine göre görece etkinliklerini ölçmek için dört 

girdi ve iki çıktı kullanılmıştır. Girdi parametreleri; rıhtım uzunluğu, rıhtım vinçlerinin sayısı, çekici 

sayısı ve konteyner park yerlerinde kullanılan tekerlekli vinç sayısıdır. Çıktı parametreleri ise bilgisayar 

simülasyonları sonunda elde edilen aylık elleçlenen toplam konteyner sayısı(TEU) ile ortalama gemi 

limanda kalış süresidir. 

- Veri zarflama analizi neticesinde yatırım seçeneklerinin göreceli olarak 1,00 ile 0,0 arasında 

kalan etkinlik puanları hesaplanmıştır. 

- İncelemenin son aşamasında yer alan maliyet etinlik analizinde ise yatırım alternatiflerin 

yatırımın toplam maliyeti ve etkinlik puanından hareketle her bir birim etkinlik puanının maliyeti 

hesaplanmıştır. 

- En düşük birim etkinlik maliyeti olan ve MARPORT konteyner limanının toplam rıhtım 

uzunluğunu 1.560 metreden 2.000 metreye çıkartılmasını öngören LENG-2 yatırım seçeneğinin 

uygulanması neticesinde; 

 - Gerçekte 33,905 saat olan ortalama gemi limanda kalış süresi 3,9 saatlik azalmayla 

30,006 saate inmiş. 

- Bir ayda elleçlenen toplam 79.536 TEU’luk kargo miktarı 8.135 TEU’luk bir artışla 

87.671 TEU’ya ulaşmıştır. 
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- Sanal Aydın limanına ait performans değerleri beş yıllık hareketli dünya ortalamaları esas 

alınarak istatistiki olarak belirlenmiştir. Ancak bilgisayar simülasyomu ve veri zarflama analizinde 

Aydın limanıyla benzer özellikteki MARPORT limanına ilişkin gerçek veriler kullanılmıştır. 

Dolayısıyla Bütünleşik Analitik Model kendi içinde tutarlı olsa bile verilerin tutarlılığı sağlanamamıştır. 

 

Öneriler 

Limanların performansını artırmak maksadıyla inşaası planlanan altyapı seçeneklerinin analitik 

yöntemlerle belirlenmesi konusunda gelecekte yapılacak benzer çalışmalarda aşağıdaki başlıkların da 

dahil edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

- Bütünleşik analitik modelde yer alan ve her biri ayrı ayrı çalıştırılan AHP, bilgisayar simülasyonu 

ve VZA programlarının entegrasyonunu sağlayacak bir yazılımın gerçekleştirilmesi, 

- UNCTAD’ın geliştirdiği ve incelemede esas alınan performans kriterlerinin ekonomik ve sosyal 

öncelikler ile limanların özelliklerine (konteyner. dökme yük limanları gibi) göre yeniden 

düzenlemesi, 

- AHP analizinde kullanılan performans kriterlerinin ağırlık değerlerinin daha objektif olabilmesi 

açısından denizcilik sektörünün değişik alanlarında bilgi birikimine sahip birden çok paydaş 

tarafından anonim olarak belirlenmesi, 

- Limanlara ilişkin olarak modellerde ihtiyaç duyulan verilerin standart ölçeklerde ve zamanlıca 

toplanmasını sağlayacak bir bilgi işlem ağının tesis edilmesi, 

Önerilen modelin havalimanı gibi ulaştırma sektöründeki diğer terminaller için yapılabilecek 

altyapı yatırımlarının karar süreçlerinde de kullanılabileceği kıymetlendirilmektedir. 
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