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TÜRKĐYE’DE KONTEYNER TAŞIMACILIĞININ YÜK MERKEZĐ-LĐMAN 
AŞAMASI ĐÇĐN ALTERNATĐF TAŞIMA SĐSTEMLERĐ: ĐZMĐR LĐMANI 
ÖRNEĞĐ 

ÖZET 

 

Türkiye’de yük taşımacılığında çoğunlukla karayolu taşımacılığı kullanılmakta, ülke 
ekonomisine yansıyan maliyetler açısından çok daha avantajlı olan demiryolu ve 
denizyolu taşımacılığı türleri ise çok düşük oranlarda tercih edilmektedir. Bu durum, 
ülke ekonomisi açısından ağır maliyetler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın temel 
amacı, Türkiye’de yük merkezleri ile liman arasındaki dolu ihracat konteyner 
taşımacılığının akılcı ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesidir. Bu amaca yönelik 
olarak, her yük merkezi için ülke ekonomisi açısından en düşük maliyetli taşıma 
sisteminin belirlenmesi ve yük sahiplerinin taşıma sistemi seçimlerini bu yönde 
yapabilmesi için çözüm önerileri geliştirilmiştir. Çalışmada, Türkiye’nin önemli bir 
ihracat limanı olmasının yanısıra karayolu ve demiryolu bağlantısı bulunan Đzmir 
Limanı seçilerek, çözüm yaklaşımı bu limana ve bağlı 15 adet yük merkezine 
uygulanmıştır. Uygulama sonucunda Đzmir Limanı’na yakın yük merkezleri için 
sadece karayolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma sisteminin, diğer yük merkezleri 
içinse karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımacığının birlikte kullanıldığı türlerarası 
taşıma sistemlerinin en düşük maliyetli taşıma sistemleri olduğu anlaşılmıştır. Bu 
sistemlerin kullanılması durumunda ülke ekonomisine yılda yaklaşık yüzde 27 
oranında bir fayda sağlanabileceği belirlenmiştir. Ayrıca AHP Yöntemi kullanılarak 
maliyet, hız, kapasite, güvenlik ve erişebilirlik ölçütleri ışığında yük sahipleri 
açısından en uygun taşıma sistemi seçimi yapılmıştır. Ancak ülke ekonomisi 
açısından en düşük maliyetli taşımacılık sistemlerinin, mevcut koşullar altında yük 
sahipleri tarafından tercih edilebilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu 
nedenle yük sahiplerinin taşıma sistemi seçiminde tercihlerini ülke ekonomisi 
yönünde kullanabilmesi amacıyla ilgili kurumlara çözüm önerileri sunulmuştur. 

Çalışmanın giriş bölümünde çalışmanın temel amacı olan Türkiye’de yük merkezleri 
ile liman arasındaki dolu ihracat konteyner taşımacılığının akılcı ve sağlıklı bir 
şekilde yapılabilmesi açıkça ifade edilmiş, tezde izlenecek yöntem ve konteyner 
taşımacılığı hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 

Đkinci bölümde Türkiye’de yük taşımacılığında ağırlıklı olarak karayolu 
taşımacılığının kullanılması ancak ülke ekonomisi açısından çok daha avantajlı 
demiryolu ve denizyolu taşımacılığı türlerinin çok düşük oranlarda tercih edilmesi 
sorunu irdelenmiştir. Ayrıca türlerarası konteyner taşımacılığı konusuyla ilgili detaylı 
bir inceleme yapılmıştır. 

Üçüncü bölümde, türlerarası taşımacılık, taşıma maliyetleri ve taşıma sistemi seçimi 
alanında yapılmış çalışmalar detaylı bir şekilde incelenmiş, çözüm yaklaşımının 
diğer çalışmalara göre kuvvetli yönü belirtilmiştir. 
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Çalışmanın dördüncü bölümünde çalışmaya konu olan sorunun çözümlenmesine 
yönelik geliştirilmiş olan çözüm yaklaşımı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Çözüm 
yaklaşımı beş adet alt modelden oluşmaktadır. Đlk alt modelde, öncelikli olarak 
ihracata konu olan yüklerin yük merkezi ile liman arasında taşınmasında tercih 
edilebilecek karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımacılığı türlerinin kullanıldığı 
taşıma sistemleri oluşturulmuştur. Đkinci alt modelde ülke ekonomisi açısından 
maliyet modeli, üçüncü alt modelde ise yük sahipleri açısından maliyet modeli 
geliştirilmiştir. Dördüncü alt modelde AHP (Analytic Hierarchy Process) yöntemi 
kullanılarak yük sahiplerinin kendileri açısından en uygun taşıma sisteminin seçimi 
yapılmıştır. Beşinci alt modelde ise yük sahiplerinin, ülke ekonomisi açısından en 
uygun maliyetli taşıma sistemi doğrultusunda karar verebilmesi için demiryolu 
konteyner taşımacılığının işletme verimliliğinin artması yönünde bir iyileştirme 
modeli geliştirilmiştir 

Beşinci bölümde, dördüncü bölümde detaylı bir şekilde açıklanan çözüm yaklaşımı, 
Türkiye’nin önemli ihracat limanlarında biri ve karayolu, demiryolu ve denizyolu 
bağlantısına sahip bir liman olması nedeniyle seçilen Đzmir Limanı üzerine 
uygulanmıştır.  

Sonuç bölümünde ise çözüm yaklaşımına ait uygulama sonuçları irdelenerek, yük 
sahiplerinin taşıma sistemi seçimlerini ülke ekonomisi yönünde yapabilmesi için 
çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xxvii 

ALTERNATIVE TRANSPORT SYSTEMS FOR THE ORIGIN OF CARGO –
PORT PHASE OF THE CONTAINER TRANSPORTATION IN TURKEY: A 
CASE STUDY ON IZMIR PORT  

SUMMARY 

Transportation of goods in Turkey mainly utilized by land route transportation while 
modes of railway and maritime transportation, which are more efficient with respect 
to the national economic welfare perspective, are less preferred. This dissertation 
aims to design a rational and cost effective mechanism for transportation of export 
cargo from origins to the port. To this aim, for each origin, proposals developed to 
determine the most cost-effective transportation system from a national economic 
welfare perspective and to maintain the preference of the cargo owners towards using 
these optimal systems. Proposal contents five sub models: (i) 10 transportation 
systems, (ii) cost model for national economic welfare, (iii) cost model for the cargo 
owners, (iv) model for determining the optimal transportation system for cargo 
owners, (v) model for optimizing the efficiency of container block train operations. 

10 transportation systems were designed as intermodal combinations of land route, 
railway and maritime transport. Cost model for national economic welfare considers 
internal and external costs. Internal costs refer to operational and administrative 
costs, external costs refer to costs pertaining to traffic accidents, congestion, air and 
noise pollution, respectively. Cost model for cargo owners considers the costs being 
reflected directly to the cargo owners in the service market such as costs related to 
land route, railway, marine transportation, origin of cargo, container terminal, main 
port, transshipment port and others. A linear regression model was applied on the 
dataset of motorway and railways transportation prices retrieved from the market to 
determine the cost model that is assumed that cargo weight and distance are the main 
determinants in the cost function. AHP method utilized to determine the optimal 
transportation system for cargo owners based on the criteria of cost, speed, capacity, 
security and accessibility. Then, an alternative model was designed to optimize the 
efficient of container block train operations by minimizing the total route of train and 
number of terminals called. 

This dissertation focuses on Đzmir port, which not only is an important port for 
exports but also has been at the crossroads of land route, railway and marine 
transportation. Proposals developed are implemented for Đzmir port and related 15 
origins of cargo. 

15 top origins for cargo shipped from Izmir Port were determined based on 
TURKSTAT dataset-compiled with the information collected via export customs 
declarations. Also, with the analysis of the dataset retrieved from Marti Link 
Container Services Ltd., which is an important container shipping agency serving 
Izmir Port, container types and gross weight per container were determined.  

The results reveal that for origins close to Izmir port, systems using only land route 
and for all other origins, intermodal transport systems with combinations of land 
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route, railway and maritime transportation are optimal cost-effective. The results of 
cost model for national economic welfare are as follows: transportation system no.1 
which includes land route transport only for the cargo origins that are closest in 
distance to the Izmir Port, like Izmir and Manisa; transportation system no.6 which 
combines land route and marine transportation for the cargo origins close to 
transshipment ports, like Bursa and Bilecik (via Port of Gemlik), Canakkale (via Port 
of Bandirma), Antalya (via Port of Antalya); transportation system no.4 which 
combines land route and railroad transportation for the rest of the cargo origins. Also 
two main lines between origins of cargo and Izmir Port were designed and 
optimized, where Northern line serving export cargo from Usak, Afyon, Eskisehir, 
Bilecik, Kutahya, Balikesir and Southern line serving Burdur, Denizli, Aydin and 
Mugla origins.  

The implementations of the optimal systems reveal 27 percent annual surplus for the 
national economic welfare. In addition to this, AHP method is utilized to determine 
the optimal transportation system for cargo owners based on the criteria of cost, 
speed, capacity, security and accessibility. However, under current circumstances, 
results reveal that the optimal cost-effective systems from national economic welfare 
perspective would not be preferred the cargo owners. To alter the preferences of the 
cargo owners accordingly, several policy proposals regarding tariffs of the services 
in the railroad transportation, port and land terminals were presented so as to make 
the optimal models of national economic welfare attractive for the cargo owners.   
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1.  GĐRĐŞ 

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de yük merkezleri ile liman arasındaki dolu 

ihracat konteyner taşımacılığının akılcı ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesidir. Bu 

amaca yönelik olarak, her yük merkezi için ülke ekonomisi açısından en uygun 

maliyetli taşıma sisteminin belirlenmesi ve yük sahiplerinin taşıma sistemi 

seçimlerinde bu yönde davranabilmesi için gereklilikleri ortaya konulmuştur. 

Çalışmaya konu olan Türkiye’de yük ve dolayısıyla konteyner taşımacılığı sağlıklı 

ve akılcı bir şekilde yapılamamaktadır. Karayolu taşımacılığının yurtiçindeki toplam 

yük taşımacılığı içindeki payı yüzde 92 iken, demiryolu taşımacılığı yüzde 5, 

denizyolu taşımacılığı ise sadece yüzde 3 orana sahiptir. Karayolu taşımacılığına 

göre ülkeye maliyeti çok daha düşük olan demiryolu ve denizyolu taşımacılığı 

türlerinin kullanılmaması, ülke ekonomisi açısından ağır maliyetler oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin nüfus büyüklüğü ve ülkedeki ekonomik kitle yerleşimi dikkate 

alındığında, ciddi ulaştırma çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin 

yaklaşık 8,300 km’lik sahil şeridi olmasına rağmen, denizyolu taşımacılığının 

kullanımı çok azdır.  

Tezin amacı ve teze konu olan sorun net bir şekilde ifade edildikten sonra, konuyla 

ilgili literatür taranmış, yapılmış çalışmalar incelenmiş, sınıflandırılmış ve 

değerlendirilmiştir. Tez konusu sorunun çözümlenmesine yönelik bir çözüm 

yaklaşımı geliştirilmiştir. Çözüm yaklaşımı 5 alt modelden oluşmaktadır. Đlk alt 

modelde, karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımacılığı türlerinin birleşiminden 

oluşan 10 adet taşıma sistemi tasarlanmıştır. Đkinci alt modelde, ülke ekonomisi 

açısından taşıma maliyeti modeli, üçüncü alt modelde ise yük sahipleri açısından 

taşıma maliyeti modeli tasarlanmıştır. Dördüncü alt modelde, yük sahiplerinin taşıma 

sistemi seçiminde dikkate aldığı ölçütlere ait hiyerarşik yapının belirlenmesi 

amacıyla AHP yöntemi uygulanmış ve yük sahipleri açısından en uygun taşıma 

sistemi seçimi yapılmıştır. Son alt modelde ise demiryolu konteyner taşımacılığının 

işletmesel verimliliğinin arttırılmasına yönelik blok tren uygulamasını içeren bir 

iyileştirme modeli tasarlanmıştır.  
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Uygulama bölümünde, geliştirilen çözüm yaklaşımı Türkiye’nin önemli ihracat 

limanlarından olmasının yanı sıra karayolu, demiryolu ve denizyolu bağlantısı 

bulunan Đzmir Limanı ve en önemli 15 yük merkezi için uygulanmıştır. Şekil 1.1’de 

tez planı görülmektedir. 

 

Şekil 1.1 : Tez Planı. 
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Taşıma sistemleri ve maliyet modelleri, her ne kadar dolu ihraç kotenyer taşımacılığı 

için geliştirilmiş olsa da, ülke ekonomisi açısından en uygun maliyetli taşıma 

sistemlerinin kullanılması ile birlikte aynı zamanda dolu ithalat konteyner 

taşımacılığı için de önemli derecede fayda sağlanabileceği tahmin edilmektedir. 

Özellikle taşıma sistemlerinde konteynerin boş olarak konteyner deposundan teslim 

alındığı kabulü göz önünde bulundurulduğunda, limandan gelen ithal dolu 

konteynerin boşlatılıp, ihracat amaçlı kullanılması durumunda ülke ekonomisine 

kayda değer bir tasarruf sağlanabileceği öngörülmektedir. 

Dünya ticaretinde küreselleşmenin etkileri gün geçtikçe daha çok ortaya çıkmaktadır. 

Geçmiş yıllarda daha çok bölgesel ticaretten söz edilirken, günümüzde artık 

kıtalararası ticaret ön plana çıkmaktadır. Dünya Ticareti 2008 yılı sonu itibari ile bir 

önceki yıla göre yüzde 2.9 oranında artarak 13.619 trilyon ABD Doları değerine 

ulaşmış olup, bu değerin yüzde 81’i mal ticareti, kalan yüzde 19’lık payı ise hizmet 

ticaretinden oluşmaktadır (WTO, 2008). Ancak 2008’in sonunda başlayan kriz 

nedeniyle, 2009 yılında dünya ticaretinin küçüleceği öngörülmektedir. Dünya 

coğrafyasının yaklaşık yüzde 75’inin denizlerle kaplı olması, deniz taşımacılığının 

uluslararası ticaretin vazgeçilmez bir unsuru olmasına neden olmaktadır. Günümüzde 

uluslararası piyasalarda alınıp satılan ürünlerin birçoğu, üreticiden tüketiciye 

genellikle denizyolu ile taşınmaktadır. Ayrıca sanayide kullanılan kömür, demir 

cevheri, ham petrol ve türevleri, tahıl, pirinç, çelik, kereste, boksit, fosfat vb. 

hammaddeler, denizyoluyla taşınmaktadır. Denizyolu taşımacılığı, güvenli, ucuz 

olması nedeniyle genellikle diğer taşıma türlerine oranla daha çok tercih 

edilmektedir. 2007 yılında denizyolu ile taşınan yük miktarı yaklaşık 8 milyar ton’a 

ulaşmıştır (UNCTAD, 2008).  

Günümüzde dünyadaki denizyolu taşımacılığının önemli bir bölümünde konteyner 

taşımacılığı kullanılmaktadır. Konteyner, “çeşitli eşyaları taşımak için uluslararası 

standartlara göre yapılmış büyük sandık” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2008). 

Ticarete konu olan her çeşit kuru yük, yirminci yüzyılın başına kadar parça yük 

(break bulk) taşıması olarak da tanımlanan geleneksel denizyolu taşımacılığı 

kullanılarak taşınmaktaydı. Geleneksel denizyolu taşımacılığı, günümüzdeki 

denizyolu konteyner taşımacılığına kıyasla gemilerin ve elleçleme teçhizatlarının 

farklı ve hasarlanma riskinin yüksek olduğu; elleçleme işlemlerinin uzun sürdüğü bir 

ortamda gerçekleşmekteydi. Bu koşullar, başta yük sahipleri olmak üzere, liman ve 

gemi işletmecileri açısından taşımacılığı verimi düşük ve maliyeti yüksek bir hale 
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getirmekteydi. Düzensiz sistemler kullanılarak taşınan yükler, kolayca 

hasarlanabiliyor, bu nedenle mal (emtia) sigorta primleri yüksek meblağlara 

ulaşabiliyordu. 26 Nisan 1956 tarihinde ABD’nin New Jersey Limanı’nda 

alüminyumdan imal edilmiş 58 adet metal kutu, “M/T Ideal X” isimli eski bir 

geminin güvertesine rıhtım vinci ile yüklendi (Levinson, 2006). Malcolm McLean’in 

hayata geçirdiği bu proje zaman içinde deniz taşımacılığında bir devrimi 

gerçekleştirmiştir. Daha sonra “konteyner taşımacılığı” adı verilecek bu yeni 

taşımacılık türü, zaman içinde gelişerek, günümüzde deniz taşımacılığı için 

vazgeçilmez taşıma araçlarından birisi olmuştur.  

Konteyner taşımacılığının hızlı bir şekilde gelişmesinin ve benimsenmesinin en 

önemli nedeni, bu taşıma türünün, deniz taşımacılığına bir standart getirerek, taşıma 

maliyetlerinde ciddi bir oranda azalma sağlamış olmasıdır. Yüklerin konteynerler 

içinde taşınması, hem yük sahipleri hem de taşıyanlar açısından çok daha verimli ve 

ekonomik bir dönemin başlamasını sağlamıştır. Konteyner taşımacılığıyla birlikte bir 

standardizasyon sağlanmış ve “birim yük”  kavramı ortaya çıkmıştır. Uluslararası 

ticarette kullanılan konteynerler genellikle 20’lik ve 40’lık olarak tanımlanan 

yaklaşık 6 ve 12 metre boyunda üretilmiş olan konteynerlerdir. Konteyner türlerine 

ait ölçüler Çizelge 1.1’de görülmektedir.  

Çizelge 1.1 : Konteyner ölçüleri (Url-1). 

Ölçüler (metre) 

Dış  Đç  Kapı  

Boyut Tür Boy En Yükseklik Boy En Yükseklik En Yükseklik 
Hacim 
(m3) 

20' 
Standart 

(DV) 6.058 2.44 2.591 5.898 2.4 2.386 2.34 2.28 33.1 

40' 
Standart 

(DV) 12.19 2.44 2.591 12.03 2.4 2.394 2.34 2.278 67.7 

40' 
Yüksek 

(HC) 12.19 2.44 2.896 12.03 2.4 2.691 2.34 2.585 76.1 

Konteyner taşımacılığında birim yük esas olduğu için, genellikle ölçü birimi olarak 

TEU (Twenty Feet Equilivant Unit) terimi kullanılmaktadır. Bu terim yaklaşık 6 

metre boyundaki 20’lik konteyneri ifade etmekte olup, bir adet 40’lık konteyner 2 

TEU’ya denk gelmektedir. Konteyner taşımacılığının sağladığı avantajları aşağıdaki 

gibi sıralamak mümkündür (Kendall and Buckley, 2001): 

i. Birim yük kavramı ortaya çıkmıştır, 
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ii. Başta gemiler olmak üzere, liman vinçleri, kamyonlar, vagonlar gibi taşıma 

sürecindeki tüm araçlar ve teçhizatlar, konteyner taşımacılığına uygun hale 

getirilmek için yeniden tasarlanmış ve standardizasyon sağlanmıştır. 

iii. Taşıma ve elleçleme süreci kısalmış, limanların ve terminallerin daha verimli 

çalışmaları sağlanmıştır. 

iv. Gemi ambarları konteyner taşımacılığına uygun hale getirilmiş, istifleme 

işlemi kolaylaşmış, verimli bir hale gelmiştir. Konteyner taşımacılığı sayesinde 

gemilerin güverteleri her türlü hava ve deniz şartında yük taşınmaya uygun 

hale gelmiş ve bunun sonucunda da gemi başına taşınan yük miktarı artmıştır.  

v. Deniz taşımacılığı maliyetleri azalmış olduğundan yük sahiplerine yansıyan 

deniz navlunları ucuzlamıştır. 

vi. Denizyolu konteyner taşımacılığında, geleneksel denizyolu taşımacılığına 

kıyasla, aynı yük daha az liman işçisi ve teçhizat kullanılarak elleçlenmekte, 

doalyısıyla liman ve terminal elleçleme maliyetlerinde öenmli derecede bir 

azalma sağlanmıştır. 

vii. Yüklerin daha güvenli bir şekilde taşınması ve elleçlenmesi sağlanmıştır. 

Konteyner taşımacılığı sayesinde, neme ve sıcaklık değişimine karşı hassas 

yükler kapalı bir ortamda korunmakta, dolayısıyla her türlü hava şartında 

elleçlenebilmekte ve taşınabilmektedir. Ayrıca soğuk hava konteynerleri 

sayesinde sebze, meyve, et gibi yükler, ayarlanabilen iç ortam sıcaklığında 

rahatça taşınabilmektedir. 

viii. Taşıma sigortası primlerinde ciddi bir azalma sağlanmıştır. Yük, konteyner 

içine istiflendikten sonra mühürlenip kapalı ortamda korunduğundan, yükün, 

kırılma, ıslanma, ezilme, yanma gibi hasar risklerine maruz kalma olasılığı en 

aza indirgenmiştir.  

ix. Taşımacılıkta birim yük kavramıyla birlikte, kapıdan kapıya taşımacılık (door 

to door) kavramı ortaya çıkmıştır. Yükler artık ihracatçının fabrikasından 

alınıp, alıcının deposuna kadar aynı konteyner içinde, tek bir taşıma senedi ve 

birden fazla taşıma sistemi kullanılarak taşınabilmektedir. Böylece, yük 

sahiplerinin, taşıma sürecinde hizmet veren birçok hizmet tedarikçisi ile 

muhatap olmasına gerek kalmamıştır. Konşimentoyu veren taşıma şirketi, 

taşıma zincirinin tümünden sorumlu olmaktadır.  
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x. Yüklerin ilgili şahıs ve kurumlar tarafından taşıma sürecinde takip edilmesi 

kolaylaşmıştır. Günümüzde konteyner taşımacılığında EDI  (Electronic Data 

Interchange) adı verilen elektronik veri alışveriş sistemi kullanılarak 

konteynerin dolayısıyla içindeki yükün takibi yapılabilmektedir. Yükün taşıma 

sürecinin hangi aşamasında olduğu izlenebildiğinden yükün çalınma, 

kaybolma riskleri azalmıştır. Bu risklerin azalmasına bağlı olarak da sigorta 

primleri ucuzlamıştır. 

xi. Konteyner aynı zamanda bir paket/ambalaj görevi gördüğünden, yüklerin 

ambalajlama/paketleme masrafları önemli derecede azalmıştır  

xii. Sıvı yükler bile artık “tank konteyner” adı verilen özel konteyner türleri ile 

taşınabilmekte, böylece konteyner taşımacılığı, sadece kuru yükler için değil 

aynı zamanda sıvı yükler için de bir taşıma yöntemi alternatifi olmuştur. 

Deniz taşımacılığında çoğunlukla çelik sacdan yapılmış konteynerler 

kullanılmaktadır. Konteynerlerin taşınan yüke göre de birçok çeşidi bulunmaktadır. 

En çok kullanılan standart konteynerlerin aksine üstü açık, katlanabilir, soğutmalı, 

kuru dökme yük, tank, açılabilir tavanlı konteyner türleri de bulunmaktadır. Standart 

(dry) konteynerler isminden de anlaşılabileceği gibi herhangi bir özelliği bulunmayan 

ve konteyner taşımacılığında en çok tercih edilen konteyner türüdür (Şekil 1.2).  

 

Şekil 1.2 : 20’lik standart bir konteynere ait resim (Url-1). 
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Dünyadaki konteyner taşımacılığı incelendiğinde 2007 yılındaki toplam konteyner 

elleçlemesinin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 12 artarak 485 milyon TEU’ya 

ulaştığı görülmektedir (UNCTAD, 2008). Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait konteyner 

limanları yüzde 28.4 pay ile dünyadaki konteyner elleçlemesinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Dünyadaki konteyner hacmini oluşturan limanlar incelendiğinde ise 

Singapur Limanı’nın yaklaşık 28 milyon TEU ve yüzde 6 pay ile en büyük limandır 

(UNCTAD, 2008).  

Türkiye’deki konteyner limanlarında ise 2008 yılında toplam 5,191,747 konteyner 

(dolu ve boş) elleçlenmiş olup, bunun yaklaşık yüzde 47’si ihracat, yüzde 48’i 

ithalat, kalan yüzde 3’ü kabotaj, kalan yüzde 2’si ise transit konteyner olup, yıllara 

göre değişim Çizelge 1.2’de görülmektedir.   

Çizelge 1.2 : Türkiye’deki limanlarda elleçlenen konteyner (dolu ve boş) adetlerinin    
ticaret rejimine göre değişimi (TC Ulaştırma Bakanlığı, 2009)..  

YÜKLEME BOŞALTMA 

YIL Kabotaj Đhracat Toplam Kabotaj Đthalat Toplam TRANSĐT 
GENEL 

TOPLAM 

2003 58,766 1,174,016 1,232,782 39,072 1,110,670 1,149,742 110,226 2,492,750 

2004 20,682 1,490,066 1,510,748 13,334 1,409,945 1,423,279 176,271 3,110,298 

2005 6,579 1,598,450 1,605,029 8,167 1,577,932 1,586,099 173,138 3,364,266 

2006 14,008 1,809,433 1,823,441 6,913 1,840,649 1,847,562 184,921 3,855,924 

2007 34,005 2,152,014 2,186,019 27,128 2,224,653 2,251,781 120,427 4,558,227 

2008 86,867 2,429,820 2,516,687 82,934 2,474,773 2,557,707 117,353 5,191,747 

Türkiye’deki limanlar 2008 yılında ihraç edilen dolu konteyner adetleri bakımından 

incelendiğinde, Ambarlı bölgesindeki özel sermayeli limanların yüzde 36.8 pay ile 

en fazla ihracat dolu konteynerin yüklendiği limanlar olduğu, özelleştirme süreci 

halen devam eden TCDD Đzmir Alsancak Limanı’nın ise yüzde 21.9 pay ile ikinci 

sırada yer aldığı görülmektedir (Çizelge 1.3). 
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Çizelge 1.3 : Türkiye’deki limanlardan 2008 yılında ihraç edilen dolu konteyner 
adetlerinin yükleme limanı bazında dağılımı (TC Ulaştırma Bakanlığı, 

2009).  

Sıra No Liman 20'lik 40'lık TEU Pay (%) 

1 Ambarlı 229,537 227,014 683,565 36.8 

2 Đzmir 177,059 114,827 406,713 21.9 

3 Mersin 144,347 98,076 340,499 18.3 

4 Gemlik 72,362 68,117 208,596 11.2 

5 Haydarpaşa 33,490 28,617 90,724 4.9 

6 Đzmit 8,000 35,162 78,324 4.2 

7 Antalya 29,911 769 31,449 1.7 

8 Tekirdağ 4,977 3,692 12,361 0.7 

9 Trabzon 4,986 118 5,222 0.3 

  TOPLAM 704,669 576,392 1,857,453 100.0 

2008 yılında ithal edilen dolu konteyner adetleri incelendiğinde ise, yine Ambarlı 

Bölgesi’ndeki limanların yüzde 48.1 pay ile ilk sırada olduğu görülmektedir. 

Özelleştirilen Mersin limanı yüzde 17.4’lük, TCDD Đzmir Alsancak Limanı ise 

yüzde 11.5’luk paya sahiptir (Çizelge 1.4). 

Çizelge 1.4 : 2008 yılında Türkiye’deki limanlara ithal edilen dolu konteyner 
adetlerinin tahliye limanı bazında dağılımı (TC Ulaştırma Bakanlığı, 

2009).  

Sıra No Liman 20'lik 40'lık TEU Pay (%) 

1 Ambarlı 280,321 305,323 890,967 48.1 

2 Mersin 89,456 116,003 321,462 17.4 

3 Đzmir 62,701 70,091 202,883 11.5 

4 Haydarpaşa 69,408 46,421 162,250 8.8 

5 Gemlik 39,415 40,658 120,731 6.7 

6 Đzmit 23,046 45,879 114,804 6.2 

7 Tekirdağ 4,803 3,075 10,953 0.6 

8 Antalya 4,086 3,066 10,218 0.6 

9 Trabzon 841 38 917 0.1 

  TOPLAM 574,077 630,554 1,835,185 100.0 

Şekil 1.3’te ise 2008 yılında Türkiye’deki konteyner limanlarının elleçlenen dolu 

ihraç ve ithal konteyner bakımından karşılaştırılması görülmektedir. Ambarlı 

Bölgesi’ndeki limanların ilk sırada olduğu, Đzmir ve Mersin limanlarının ise ikinci ve 

üçüncü sırada olduğu görülmektedir. 
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Şekil 1.3 : Türkiye’de elleçlenen dolu ihracat ve ithalat konteynerlerinin 
liman bazında karşılaştırılması (2008). 

Tüm bu bilgiler ışığında konteyner taşımacılığının önemi anlaşılmıştır. Ayrıca yıllık 

elleçlenen dolu ve boş konteyner adedi açısından Türkiye’nin ikinci büyük limanı 

olmasının yanı sıra, mevcut karayolu ve demiryolu bağlantılarından dolayı Đzmir 

Limanı’nın önemi ortaya çıkmış ve bu nedenle çalışmada geliştirilen çözüm 

yaklaşımı bu liman ve bağlı yük merkezleri üzerine uygulanmıştır. 
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2.  SORUNUN TANIMLANMASI 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yük merkezi ile liman arasındaki ihracata konu 

olan yük taşımacılığının akılcı ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ülke 

ekonomisi açısından en uygun taşıma sisteminin belirlenebilmesi ve yük 

sahiplerinin karar verici olarak taşıma sistemi seçimlerinde bu yönde 

davranabilmesi için gerekliliklerin ortaya konulabilmesidir. Bu amaca ulaşmak 

için öncelikle sorunun her yönüyle detaylı bir şekilde tanımlanması 

gerekmektedir.  

2.1 Sorunla Đlgili Genel Görünüm 

Türkiye’nin son yıllarda gerçekleşen dış ticaret hacmi incelendiğinde 2008 

yılındaki dış ticaret hacminin, 2000 yılına göre yaklaşık yüzde 305 oranında bir 

artış kaydederek yaklaşık 334 milyar ABD doları değerine ulaştığı görülmektedir 

(Çizelge 2.1). Ancak son dönemde dış ticaret hacmindeki bu önemli büyümeye 

karşılık, dış ticaret dengesinin ithalat yönünde yaklaşık 70 milyar ABD doları 

değerine ulaşması düşünülmesi gereken bir durumdur.  

2008 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 23.1 oranında artarak yaklaşık 132 

milyar ABD doları, ithalat ise yaklaşık yüzde 18.8 oranında artarak 277 milyar 

ABD doları olmuştur (TÜĐK, 2009a). Đhracatın artışı ülke ekonomisi açısından iyi 

bir gösterge olsa da, ithalatın artış oranının ve ihracatın ithalatı karşılama oranının 

da dikkate alınması gerekmektedir. Đhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2008 

yılında yüzde 65.4 olmuştur (Çizelge 2.1). 
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Çizelge 2.1 : Türkiye’nin yıllara göre dış ticareti (TÜĐK,2009a) 

Đhracat Đthalat 

Yıllar 
Değer 

(milyar $) 
Değişim  

(%) 
Değer 

(milyar $) 
Değişim  

(%) 

Dış Ticaret 
Hacmi 

(milyar $) 

Dış Ticaret 
Dengesi 
(milyar $) 

Đhracatın 
Đthalatı 

Karşılama 
Oranı (%) 

2000 27.775 4.5 54.503 34.0 82.278 -26.728 51.0 

2001 31.334 12.8 41.399 -24.0 72.733 -10.065 75.7 

2002 36.059 15.1 51.554 24.5 87.613 -15.495 70.0 

2003 47.253 31.0 69.34 34.5 116.593 -22.087 68.2 

2004 63.167 33.7 97.54 40.7 160.707 -34.373 64.8 

2005 73.476 16.3 116.774 19.7 190.251 -43.298 62.9 

2006 85.535 16.4 139.576 19.5 225.111 -54.041 61.3 

2007 107.272 25.4 170.062 21.8 277.335 -62.790 63.1 

2008 132.027 23.1 201.964 18.8 333.991 -69.937 65.4 

Türkiye’nin 2008 yılındaki dış ticareti ekonomik faaliyetlere göre incelendiğinde 

ise imalat sanayisinin ithalat ve ihracatta en önemli orana sahip olduğu 

görülmektedir (Çizelge 2.2). Đhracatta diğer önemli faaliyetler tarım ve ormancılık, 

madencilik ve taş ocakçılığı iken, ithalatta madencilik ve taş ocakçılığı, toptan ve 

perakende ticaret, tarım ve ormancılık ön plana çıkmaktadır. 

Çizelge 2.2 : Türkiye’nin 2008 yılındaki dış ticaretinin ekonomik 
faaliyetlere göre dağılımı (TÜĐK,2009a). 

Ana Faaliyet Grubu 
Đhracat 

(milyar $) 
Đthalat   

(milyar $) 

Đmalat 125.187 150.252 

Tarım ve Ormancılık 3.936 6.392 

Madencilik ve Taş ocakçılığı 2.156 35.650 

Toptan ve Perakende Ticaret 0.431 9.579 

Balıkçılık 0.241 0.000 

Elektrik, Gaz ve Su 0.074 0.073 

Gayrimenkul, Kiralama ve Đş faaliyetleri 0.001 0.010 

Diğer Sosyal Toplumsal ve Kişisel Hizmet 0.001 0.007 

TOPLAM 132.027 201.963 

Türkiye’nin 2008 yılındaki dış ticaretinin yaklaşık yüzde 57’si denizyolu, yüzde 

28’si karayolu, yüzde 8’i havayolu, yüzde 1’i demiryolu, kalan yüzde 6’sı ile diğer 

yollar kullanılarak yapılmaktadır. Denizyolu taşımacılığının hem ihracatta hem de 

ithalatta en çok tercih edilen taşıma yolu olduğu, demiryolu taşımacılığının ise en 

az tercih edilen taşıma yolu olduğu görülmektedir. Bunun nedeni Türkiye’nin dış 

ticaretine konu olan ülkelere çoğunlukla denizyolu ile bağlantı sağlanabildiği ve 

demiryolu ağının yeterince kullanılmaması olduğu tahmin edilmektedir. 2008 

yılında denizyolu ile yaklaşık 66 milyar ABD doları değerinde mal ihraç edilmiş, 

buna karşılık 191 milyar dolar değerinde mal ithal edilmiştir (Çizelge 2.3).  
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Çizelge 2.3 : Türkiye’nin 2008 yılındaki dış ticaretinin taşıma yollarına 
göre dağılımı (TÜĐK, 2009a). 

Đhracat Đthalat TOPLAM 

  
Değer                  

(ABD Doları) 
Oran              
(%) 

Değer                  
(ABD Doları) 

Oran              
(%) 

Değer                  
(ABD Doları) 

Oran              
(%) 

Denizyolu 66,443,247,079 50.3 124,248,358,148 61.5 190,691,605,227 57.1 

Karayolu 50,902,433,029 38.6 41,296,214,912 20.5 92,198,647,941 27.6 

Havayolu 10,435,258,619 7.9 16,898,465,879 8.4 27,333,724,498 8.2 

Diğer 2,986,117,297 2.2 16,946,750,266 8.3 19,932,867,563 6.0 

Demiryolu 1,260,202,000 1.0 2,573,768,569 1.3 3,833,970,569 1.1 

Toplam 132,027,258,024 100.00 201,963,557,774 100.00 333,990,815,798 100.00 

Denizyolu ile taşınan ihracat, ithalat, kabotaj ve transit yükler toplamı ton bazında 

Çizelge 2.4’te listelenmiştir. 2008 yılında toplam elleçlenen yük ağırlığı bir önceki 

yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarak yaklaşık 315 milyon ton değerine ulaşmıştır. 

(T.C. Ulaştırma Bakanlığı, 2009). 

Çizelge 2.4 : Türkiye’de denizyolu ile taşınan yük miktarının yıllara göre 
değişimi (T.C. Ulaştırma Bakanlığı, 2009). 

Yıllar Yükleme   (ton) Boşaltma (ton) 
Toplam           

(ton) 

2003 60.374.184 118.315.371 189.906.753 

2004 71.664.612 135.634.571 207.299.183 

2005 68.410.065 138.327.061 206.737.126 

2006 77.987.625 158.881.798 236.869.423 

2007 91.222.995 171.859.818 263.082.813 

2008 142.213.110 172.397.818 314.610.928 

Dış ticaretin büyük bir bölümünün deniz yolu ile yapılmasına rağmen, yurtiçi yük 

taşımacılığında durum çok farklıdır. Karayolu taşımacılığının toplam yük 

taşımacılığı içindeki payı yüzde 92 iken, demiryolu taşımacılığı yüzde 5, 

denizyolu taşımacılığı ise sadece yüzde 3 orana sahiptir (Şekil 2.1).  

Karayolu
92%

Havayolu
0%

Demiryolu
5%

Denizyolu
3%

 

Şekil 2.1 : Türkiye’deki yük taşımacılığının taşıma türlerine göre ton-km bazında 
dağılımı – 2003 (TÜĐK, 2009d).  
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Türkiye’deki yük taşımacılığının ulaştırma türüne göre dağılımı TÜĐK tarafından 

tam olarak tespit edilememektedir. Bunun nedeni olarak Deniz Nakliyat A.Ş.’nin 3 

Mart 2000 tarihinde özelleştirilmesi nedeniyle denizyoluna ait, Türk Hava 

Yolları'nın Mayıs 2006 tarihinde özelleştirilmesi nedeniyle de havayoluna ait 

taşıma  verisinin TÜĐK tarafından temin edilememesi gösterilmektedir (TÜĐK, 

2009d). Ülkedeki her türlü veriye erişim yetkisi bulunan TÜĐK’in denizyolu ve 

havayolu yük taşımacılığına ait taşıma verisini elde edememesi, bu alanda yapılan 

çalışmaları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi 

gerekmektedir. TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nda 2008 yılına ait 

kabotaj deniz ticaret istatistikleri bulunmaktadır ancak bu veri ton biriminden 

olduğundan ton-km biriminden sağlanan diğer taşıma türü değerleriyle 

karşılaştırılması mümkün olmamaktadır. Bu eksiklik göz önünde bulundurularak, 

eldeki en son sağlıklı veri olan 2003 yılına ait taşıma türleri dağılımı dikkate 

alınmıştır. Avrupa Birliği düzeyinde taşıma türlerinin kullanım oranı 

incelendiğinde ise çok daha dengeli bir dağılımın olduğu anlaşılmaktadır. (Şekil 

2.2). Karayolu taşımacılığı yüzde 46 pay ile en çok tercih edilen taşıma türü iken, 

denizyolu taşımacılığı yüzde yaklaşık yüzde 41 pay ile ikinci, demiryolu 

taşımacılığı yaklaşık yüzde 10 pay ile üçüncü, nehiryolu taşımacılığı ise yüzde 3.4 

pay ile en az kullanılan taşıma türüdür. Taşıma türü dağılımında ülke ulaştırma 

politikalarının etkisi çok büyüktür ancak burada dikkat edilmesi gereken bir diğer 

husus da ülkenin içinde bulunduğu coğrafi koşullardır. Örneğin nehiryolu 

taşımacılığı Avrupa Birliği’nde kullanılan taşıma türüyken, akarsuların coğrafi 

yapısından dolayı Türkiye’de yük taşımacılığında kullanılamamaktadır. 

 

Şekil 2.2 : AB ülkelerinde 2005 yılında yapılan yük taşımasının taşıma türlerine 
göre dağılımı (Holland Intermodal, 2008). 
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Türkiye’de 1950 yılına kadar ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık 

verilmişken, sistem daha sonra altüst olmuştur. Ulaştırma türleri arasındaki 

dengenin bozulmasının nedenlerinden biri yatırım programları ve uygulamalarıdır 

(Evren, 2005). Türkiye’de yük ve dolayısıyla konteyner taşımacılığı sağlıklı ve 

akılcı bir şekilde yapılamamaktadır. Bu durumun ülke ekonomisine ağır 

maliyetleri vardır. Türkiye’nin nüfus büyüklüğü ve ülkedeki ekonomik 

toplulukların yerleşimi dikkate alındığında, ciddi ulaştırma çözümlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin önemli bir sahil şeridi olmasına rağmen, 

denizyolu taşımacılığının kullanımı yok denecek kadar azdır. Demiryolu ve 

denizyolu taşımacılığı ülkeye maliyeti çok daha düşük olan taşıma türlerinin 

kullanım oranının arttırılması gerekmektedir. 

2.2 Türlerarası Taşımacılık 

Deniz ticaretinde konteyner taşımacılığına geçilmesiyle birlikte, taşıma ve 

elleçleme maliyetlerinde ve taşıma süresinde kayda değer bir düşüş sağlanmış 

ancak bu yeterli görülmemiştir. Bu durum, konteyner taşımacılığının yarattığı 

standartlaşma baz alınarak, birden fazla taşıma sisteminin kullanılması ile tüm 

taşıma zincirini ekonomik ve verimli bir sisteme dönüştürme fikrini bir başka 

deyişle, türlerarası (intermodal) konteyner taşımacılığının yaygınlaşmasına yol 

açmıştır. Birden fazla taşıma türünün kullanıldığı taşıma sistemlerinin 

tanımlanmasında, çoktürlü (multimodal), birleşik (combined) ve türlerarası 

taşımacılık gibi birden fazla terim kullanılmaktadır. Çoktürlü taşımacılıkta en az 

iki adet taşıma türü kullanılırken, birleşik taşımacılıkta genellikle iki adet taşıma 

türünden bahsedilmektedir. Türlerarası taşımacılık ise malların yük merkezinden 

son varış yerine kadar iki ya da daha fazla uygun taşıma türünün birleşimi ile 

taşınmasını ifade eden bir taşıma zinciridir (Lowe, 2005). Bu süreçte, bir yandan 

işletimsel verimliliğin arttırılması ve taşıma maliyetinin azaltılması hedeflenirken, 

aynı zamanda sürecin çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.  
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Türlerarası taşımacılığın gelişmesindeki en büyük unsur şüphesiz ki konteyner 

taşımacılığının ortaya çıkmasıdır. Konteyner taşımacılığı ve türlerarası taşımacılık 

birbirinden ayrılmaz iki kavramdır. Her ne kadar günümüzde yükler çekici-yarı 

römork sistemi, demiryolu vagonu gibi başka taşıma araçlarının da türlerarası 

taşımacılık adı altında iki ya daha fazla taşıma türü kullanılarak taşınmasına 

rağmen, türlerarası taşımacılık genelde konteyner taşımacılığı ile birlikte 

anılmaktadır. Türlerarası birim yük taşımacılığının avantajlarını aşağıda sıralamak 

mümkündür (Lowe, 2005): 

i. Uzun taşıma süreçlerine ait taşıma maliyetlerinde kayda değer azalma 

sağlanmıştır, 

ii. Belirli taşıma süreçlerinde yükün taşıma süresinde azalma sağlanmıştır, 

iii. Diğer taşıma türlerinin kullanılması sonucu önemli dışsal maliyet 

unsurlarından olan karayolu sıkışıklığında azalma sağlanmıştır  

iv. Sıkışıklık maliyetinde olduğu gibi gürültü, kaza, karbon gazı salınımı gibi 

dışsal maliyetlerin azalması sağlanmıştır. 

v. Özellikle uzun karayolu taşıma süreçlerindeki yakıt tüketiminde ciddi oranda 

bir tasarruf sağlanmıştır. 

vi. Malların daha güvenli bir şekilde taşınması sağlanmıştır. 

Günümüzde taşıma sistemlerinde kullanılan araçlar ve teçhizatlar konteyner 

taşımacılığına uygun bir biçimde tasarlanmıştır, dolayısıyla konteyner, bir taşıma 

sisteminden diğerine aktarılırken herhangi bir teknik sorun yaşanmamaktadır. Bu 

nedenle konteyner taşımacılığı, türlerarası taşıma sistemi için en uygun taşıma 

türüdür. Yük, çıkış noktasında bir konteyner içine istif edilir, konteyner kilitlenir, 

özel durumlar hariç, varış noktasına kadar açılmaz ve burada alıcı tarafından 

boşaltılır ve yük teslim edilir. Türlerarası taşımacılığın temel amacı, yük 

sahiplerine en hızlı ve en ekonomik taşıma sürecini sağlayabilmektir.  

Karayolu taşımacılığından kullanılan çekici-yarı römork sistemi ile tek seferde 

sadece 1 TEU taşınabilirken, demiryolu taşımacılığında kullanılan konteyner blok 

treni ile 80 TEU, nehiryolu taşımacılığında kullanılan konteyner gemileri ile 32-

470 TEU arasında, denizyolu taşımacılığında kullanılan konteyner gemileriyle de 

340-1,036 TEU arasında dolu konteyner taşınabilmektedir (Holland Intermodal, 
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2008). Birim yük başına maliyetin, toplam maliyetin taşıma kapasitesine oranı 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda havayolu taşımacılığının en yüksek, 

denizyolu taşımacılığının ise en düşük birim maliyetli taşıma türü olduğu açıkça 

anlaşılabilmektedir. Şekil 2.3’te konteyner taşımacılığında kullanılan araçların 

kapasiteleri karşılaştırılmaktadır. Karayolu taşımacılığının tek seferde taşıma 

kapasitesi her ne kadar demiryolu ve denizyolu ve nehiryolu taşımacılığına göre 

bir hayli düşük olsa da, nehiryolu, denizyolu ve demiryolu taşımacığı 

yapılabilmesi için uygun bir altyapı oluşturulması, dolayısıyla ciddi bir yatırım 

yapılması gerekmekte iken karayolu taşımacılığı her yere kolayca 

ulaşabilmektedir. Dolayısıyla diğer taşıma türlerinin karayolu taşımacılığının 

yerine kullanılması mümkün değildir ancak karayolu ile birleştirilerek bir 

alternatif taşıma sistemi oluşturulabilir. 

 

Şekil 2.3 : Taşıma türlerinde kullanılan araçların kapasitelerinin karşılaştırılması 
(Holland Intermodal, 2008).. 

Taşıma türleri enerji tüketimi açısından incelendiğinde ise karayolu 

taşımacılığının 1.61 Mj/ton-km değeri ile demiryolu, denizyolu ve nehiryolu 

taşımacılıklarına göre çok yüksek bir seviyede olduğu Şekil 2.4’te açıkça 

görülmektedir. 
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Şekil 2.4 : Taşıma türlerinin enerji tüketimi açısından karşılaştırılması (Holland 
Intermodal, 2008). 

Avrupa Birliği düzeyinde türlerarası taşımaya verilen önem, Eylül 2001’de kabul 

edilen Beyaz Kitap (White Paper) üzerinden irdelenebilir. Bu belge Avrupa Birliği 

genelinde, demiryolu, denizyolu ve nehiryolu taşımacılığının canlandırılması ve 

bunlar arasında bağlantı kurularak 2010 yılına kadar ulaştırma türleri arasındaki 

dengenin sağlanması amaçlanmıştır (European Commission, 2001). Beyaz kitapta, 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için ulaştırma stratejilerinin esasları 

aşağıda belirtilmektedir (Evren, 2005): 

i. Dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi ve özellikle çevresel dışsallıkların altyapı 

fiyatlandırılmasına katılması, 

ii. Avrupa Birliği’nin ulaştırmadaki tıkanıklıktan kurtulmasında, yük 

taşımacılığında demiryolunun son şansını kullanabilmesi amacıyla 

düzenlenmiş rekabet koşullarına özen gösterilmesi, 

Türlerarası taşıma sürecine verilebilecek en uygun örnek, bir yükün çıkış noktası 

olan fabrikadan varış noktası olan depoya kadar taşınmasıdır. Yük, fabrikada 

konteyner içine istiflendikten sonra bir tır ile demiryolu terminaline getirmekte ve 

buradan da özel elleçleme araçları yardımıyla platforma yüklenerek demiryolu ile 

aktarma limanına taşınmaktadır. Aktarma limanından, besleyici (feeder) sınıfı 

küçük tonajlı, genellikle en fazla 1,000 TEU kapasiteli konteyner gemileri ile ana 

yükleme limanına götürülmekte ve buradan ana gemi (mother vessel) olarak 

tanımlanan, 1,000 TEU ve üzeri kapasiteli kıtalar arası çalışan gemilere 

yüklenmektedir. Ana gemiden tahliye olan konteyner, bir TIR’a yüklenerek 
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alıcının fabrikasına taşınmakta ve burada alıcıya teslim edilmektedir. Bu örnekte 

konteyner, dolayısıyla yük, karayolu, demiryolu ve denizyolu olmak üzere üç 

farklı taşıma türü kullanılarak dört kez aktarılmak suretiyle yükleyiciden alıcıya 

kadar ulaştırılmaktadır. Konteynerler taşıma sistemleri arasında aktarılırken hiçbir 

teknik zorluk yaşanmamaktadır çünkü aktarma işlemini sağlayan elleçleme 

araçları konteyner taşımacılığı için özel tasarlanmıştır. Daha önce de belirtildiği 

gibi konteyner taşımacılığında birden fazla taşıma sisteminin birleştirilmesi 

mümkün olabilmektedir. Ancak buna karar vermeden önce ilgili yük çıkış, varış 

merkezleri ile limanın konumunun ve mevcut taşıma sistemlerinin maliyetinin 

incelenmesi gerekmektedir. Fabrika ve liman arası uzaklığın belirli bir mesafeden 

kısa olduğu durumlarda, karayolu ve denizyolu entegrasyonu, bu mesafenin uzun 

olduğu durumlarda, karayolu-demiryolu-denizyolu ya da coğrafi koşulların uygun 

olması durumunda ise karayolu-iç deniz/nehiryolu-denizyolu sistemleri 

kullanılabilmektedir (Şekil 2.5).  

 

Şekil 2.5 : Türlerarası taşıma sistemi. 

Đhracat amacıyla fabrikada dolumu yapılan konteynerler, karayolu ile limana 

taşınabileceği gibi, bir kara terminaline de getirilebilmektedir. Konteyner burada, 

tarifeli yük trenine yükleneceği zamana kadar bekletilmekte ve buradan bu tren ile 
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ya ikinci bir kara terminaline ya da doğrudan yükleme limana taşınabilmektedir. 

Ancak küçük sanayi bölgelerinin yük giriş ve çıkışlarının yapıldığı limanlara 

okyanus hattı gemileri genellikle uğramamaktadır. Bu durumda en yakın liman 

aktarma limanı olmakta ve konteyner buradan bir aktarma gemisi vasıtasıyla esas 

yükleme limanına taşınabilmektedir. Burada dikkat edilecek en önemli konu, her 

bölge için en uygun taşıma sisteminin ya da türlerarası taşıma sisteminin bilimsel 

yöntemler kullanılarak ilgili makamlar tarafından tespit edilmesidir. Örneğin 

demiryolu ve denizyolu taşımacılığının genel çerçevede karayolu taşımacılığından 

hem ekonomik hem de çevresel açıdan daha avantajlı olduğu bilinse de, her bölge 

için aynı sonucu vermeyebilmektedir. Bu durumda coğrafi şartlar, yük çıkış, varış 

noktaları ve kara terminallerin yeri gibi konular stratejik ulaştırma kararlarında ön 

plana çıkmaktadır.  

Bir konteynerin boş olarak konteyner hattına ait depodan alınıp, varış limanında 

boş olarak yine konteyner hattına ait başka bir depoya teslim edilmesi süreci 

birçok aşamadan meydana gelmektedir ve bu döngü konteynerin ekonomik hayatı 

boyunca hasarlanmadan dolayı kaybedilen zaman hariç devam etmektedir. Boş 

konteyner deposundan alınan konteyner, yükün dolumu için ya ihracatçının 

fabrikasına ya da limana taşınmaktadır. Yükün konteyner içine istiflenmesi 

ihracatçıya ait fabrikada yapılıyorsa bu işlem sonrası fabrikadan limana dolu ve 

mühürlü olarak taşınması gerekir. Eğer yük limanda konteyner içine istif 

ediliyorsa, geminin gelişine kadar burada bekletilebilir. Gemiye yüklenene kadar 

dolu olarak istif sahasında bekletilen konteyner, geminin gelmesiyle birlikte 

limanın yükleme programına uygun olarak istif sahasından rıhtıma taşınarak, 

rıhtım vinçleri ile daha önceden belirlenmiş pozisyona yüklenmektedir. Bazı 

durumlarda konteynerin fabrikadan gelişi ya da limanda dolumu geminin limanda 

işlem yapacağı günde gerçekleşebilir, bu durumda konteyner limanda 

bekletilmeden doğrudan gemiye yüklenebilir. Düzenli hatlara ait konteyner 

gemilerine yüklenen konteynerler, denizyolu ile tahliye limanına kadar taşındıktan 

sonra, eğer limanda boşlatılacak ise bu işlem limandaki CFS’de (Container 

Freight Station) gerçekleşir ve buradan hatta ait konteyner deposuna çekilir. Eğer 

alıcının deposuna teslim edilecek ise, konteyner limandan dolu olarak alıcının 

deposuna nakledilir ve burada mühürü kırılarak içindeki mal ithalatçıya teslim 

edilir. Konteyner daha sonra boş olarak depoya geri dönüp, bir sonraki yükleme 
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için burada bekletilmekte ve eğer hasar var ise onarılmaktadır. Bu çevrim, 

karayolu ve denizyolu taşıma sistemleri birleştirilmiş bir türlerarası konteyner 

taşımacılığına örnek olabilir (Şekil 2.6). 

 

Şekil 2.6 : Konteyner çevrimi. 

Boş konteynerlerin istiflendiği depoların konumu, taşıma maliyetlerinin en aza 

indirgenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Đhracatçıların fabrika yerine 

limanda dolumu, ithalatçıların ise limanda boşaltımı tercih ettiği bölgelerde, 

konteyner depolarının mümkün olduğu kadar limana yakın hatta liman içinde 

bulundurulması önem taşımaktadır. Böylelikle boş konteyner tedarik masrafları, 

depo ile liman arası mesafenin kısaltılmasına paralel olarak azaltılabilecektir. 

Bunun aksine, ihracatçıların konteyner dolumlarını liman yerine genellikle 

fabrikalarında, ithalatçıların ise konteynerleri genellikle depolarında boşalttığı 

bölgelerde,  konteyner depolarının mümkün olduğunca bu fabrika ve depolara 

yakın konumlandırılması gerekmektedir.  

Bu bağlamda, lojistik köyleri türlerarası konteyner taşımacılığı açısından önem 

taşımaktadır. Lojistik ve taşımacılık şirketleri ile ilgili resmi kurumların içinde yer 

aldığı, her ulaştırma türüne etkin bağlantıları olan, depolama, bakım-onarım, 

yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, yükleri bölme, birleştirme, paketleme v.b. 
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faaliyetlerini gerçekleştirme olanakları bulunan ve taşıma türleri arasında düşük 

maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alan ve donanımlarına sahip bölgelerdir (TCDD, 

2009c). Lojistik köyleri ve kara terminalleri arasındaki ayrımı belirleyici en 

önemli özellik, taşımaya konu olan yük ile ilgili gümrükleme, paketleme, posta, 

bankacılık hizmetlerinin yanı sıra müşteri ofis alanlarının kara terminallerinde 

bulunmamasıdır. Lojistik köylerinde bulunabilecek tesisler aşağıda listelenmiştir 

(TCDD, 2009c): 

i. Konteyner yükleme boşaltma ve stok alanları, 

ii. Tren teşkil kabul ve sevk yolları, 

iii. Gümrüklü sahalar; acenteler, gümrük müşavirlikleri, her türlü gümrük 

hizmetleri, 

iv. Depolar ve antrepolar, 

v. Tehlikeli ve özel eşya yükleme, boşaltma, stok alanları. 

vi. Dökme yük boşaltma alanları, 

vii. Sosyal ve idari tesisler, 

viii.Müşteri ofisleri, otopark, tır parkı, yönetim merkezleri, 

ix. Bankalar, restoranlar, oteller, bakım onarım ve yıkama tesisleri, akaryakıt 

istasyonları gibi genel hizmet tesisleri. 

2.3 Türlerarası Konteyner Taşımacılığının Örgüt Yapısı 

Türlerarası taşımacılık birden fazla taşıma türünün birleşiminden oluştuğu için bu 

örgüt yapısında da normal bir taşımacılık sistemine göre daha fazla kurum 

bulunmaktadır. Başta yük sahipleri olmak üzere devlet, taşımacılık ve elleçleme 

hizmetlerini veren taşımacılık şirketleri, limanlar ve kara terminalleri bu örgütün 

önemli kurumlarıdır. Türlerarası taşımacılığa ait örgüt yapısında bulunan tüm 

kurumları aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür: 

i. Konteyner limanları: Liman, denizyolu taşıma sisteminin demiryolu ve 

karayolu taşıma sistemleri ile birleştiği yerdir. Konteyner Limanlarında 

yükleme, tahliye ve depolama ağırlıklı olmak üzere konteynerler ile ilgili 

birçok hizmet verilmektedir. 

ii. Konteyner kara terminalleri: Kara terminali, demiryolu ve karayolu taşıma 

sistemlerinin birleştiği yerdir. Konteynerler, terminalde bir taşıma 

sisteminden diğerine aktarılabilmekte ve burada depolanabilmektedir 
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iii. Konteyner depoları: Konteyner depoları, konteyner hatlarına ait boş 

konteynerlerin depolandığı yerlerdir. Depolama hizmeti dışında burada 

konteynerlere ait bakım, onarım, temizleme hizmetleri de verilmektedir. 

iv. Demiryolu taşıma şirketleri: Yükler ya vagon ya da konteyner içinde 

demiryolu ile taşınabilmektedir. Demiryolu Taşıma Şirketleri bu hizmeti 

ücret tarifesi esasıyla vermektedir. Blok tren uygulaması yük treni 

işletmeciliğinde kullanılan bir yöntemdir. 

v. Denizyolu konteyner hatları: Konteyner hatları en az iki liman arasında 

düzenli konteyner taşımacılığı hizmeti veren kuruluşlardır. Gemilerin 

mülkiyeti kendilerinde olabileceği gibi, gemileri kiralık olarak da 

kullanabilmektedir. Konteyner Hatlarının uğradığı her limanda bir acentesi 

bulunmaktadır. 

vi. Konteyner gemisi sahipleri: Konteyner gemilerinin mülkiyetini ellerinde 

bulunduran şirketlerdir. Bu şirketler konteyner hatlarını kendileri 

işletebileceği gibi, kira sözleşmeleri (charter party) imzalayarak, gemilerin 

işletme hakkını belirli bir sefer ya da süre için devredebilmektedir.  

vii. Konteyner hattı acenteleri: Konteyner hatlarını ve aksi belirtilmedikçe 

gemileri de ilgili ülkede, limanda temsil eden kuruluşlardır. Acenteler aynı 

zamanda ihracat ve ithalat yüklerinin pazarlanmasından sorumludur. Đhracat 

yükleri için konşimento (bill of lading) , ithalat yükleri için ise ordino 

(delivery order) veren şirketlerdir. Acenteler genellikle FCL (Full Container 

Load) olarak tanımlanan tam konteyner taşıma hizmeti pazarlamakta, böylece 

bir konteynere birden fazla yükleyicinin ya da alıcının yükü kabul 

edilmemektedir. 

viii.Aracı şirketler: Bu tür şirketler yük sahipleri ve gemi acenteleri arasında 

ticari ilişkide bulunmaktadır. Yük sahipleri gemi acenteleri ile doğrudan 

temasa geçebileceği ve hizmet alabileceği gibi aracı şirketler (forwarder) 

vasıtasıyla da yüklerini taşıtabilmektedirler. Aracı şirketler genellikle LCL 

(Less than Container Load) olarak tanımlanan, bir konteynerin içini tek 

başına dolduramayacak hacimdeki yüklerin taşınmasında rol oynamaktadır. 

Hattın acentesinin hazırladığı konşimentoya ilave olarak birden fazla 

yükleyici ya da alıcısı olan konteyner yüklerinde her müşteri için konşimento 

hazırlamaktadırlar. Ancak bu konşimentodaki taraflar müşteri ve aracı şirket 
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olmakta, konteyner hattı ya da acentesi gibi üçüncü şahıslar için bağlayıcı 

olmamaktadır. 

ix. Yük sahipleri:  Đhracatçı Firmalar, yüklerini genellikle denizyolu ile 

konteyner taşımacılığı kullanarak yurtdışına ihraç eden firmalardır. Đthalatçı 

firmalar ise yüklerini denizyolu ile konteyner taşımacılığı kullanılarak 

yurtdışından ithal eden kuruluşlardır. 

x. Gümrükleme şirketleri: Gümrük şirketleri, dış ticarete konu olan ve 

konteyner içinde taşınan yüklerin gümrük işlemlerine aracılık eden 

kuruluşlardır. Yükler ile ilgili gümrük beyannamesi hazırlanması, gerekli 

gümrük harçlarının yatırılması ve diğer işlemleri dış ticaret firması adına 

yapan ve bu işten komisyon alan şirketlerdir. 

xi. Karayolu taşıma şirketleri: Geleneksel ve konteyner karayolu taşımacılığı 

hizmeti veren şirketlerdir. Karayolu Taşıma Şirketleri genellikle taşıma 

kooperatiflerine üyedir ve bu kooperatifler kendilerine gelen taşıma 

taleplerini üyelerine aktarmaktadır. Bu hizmet kapsamında yükler çekici-yarı 

römork sistemi kullanılarak bir konteyner içinde taşınabileceği gibi, 

geleneksel karayolu taşımacılığı kullanılarak da taşınabilmektedir. 

xii. Konteyner filosu sahipleri: Konteynerlerin mülkiyetini ellerinde bulunduran 

firmalardır. Bu firmalar konteynerlerini kiraya vererek, işletme haklarını 

belirli bir süre için konteyner hatlarına devretmektedirler. Konteyner hatları 

da bu süre boyunca bu firmalara günlük kira ödemektedir ve konteynerleri 

temiz ve hasarsız kullanmakla mükelleftir. Bir Konteyner, konteyner 

hatlarına teslim edilirken ve hattan geri alınırken fiziksel durumları 

denetlenmekte ve değişim (interchange) belgesi düzenlenmektedir. 

Konteyner sahipleri ayrı firmalar olabileceği gibi, konteyner hatlarına ya da 

yük sahiplerine de ait olabilir. 

xiii.Konteyner üreticileri: Bu firmalar konteyner üretimi üzerine uzmanlaşmış 

kuruluşlardır. Bir fabrikanın konteyner üretebilmesi ve ürettiği konteynerlerin 

taşımacılıkta kullanılabilmesi için belirli bir belgeye sahip olunması 

gerekmekte, bu belgenin alınabilmesi için de Dünya Denizcilik Örgütü’nün 

belirlediği CSC (Convention For Safe Containers),  standartlarını karşılaması 

gerekmektedir.  Başta Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore olmak üzere Uzakdoğu 

ülkeleri bu konuda önemli paya sahiptir. Ülkemizde ise Đzmir’de konteyner 

üretimi yapılmaktadır. 
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xiv. Uluslararası örgütler: Her sektörde olduğu gibi konteyner taşımacılığı 

sektöründe de faaliyette bulunan şirketler uluslararası denizcilik ve 

taşımacılık örgütlerinin belirlemiş olduğu kurallara uymakla mükelleftir. 

Konteyner Taşımacılığının en önemli ayaklarından biri olan deniz 

taşımacılığının çevreyi kirletmeden ve güvenli bir biçimde yapılabilmesi için 

Dünya Denizcilik Örgütü’nün belirlemiş olduğu bir dizi kurallara uyulması 

gerekmektedir. Bunun dışında uluslararası ticaret ve hukuk ile ilgili kuralların 

da dikkate alınması önem taşımaktadır. 

xv. Devlet: (Denizcilik Müsteşarlığı, Gümrük Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları 

ve diğer ilgili kuruluşlar) Konteyner taşımacılığında kural koyan ve 

uygulayan uluslararası kurumların yanı sıra ticaret yapılan ülkelerin ulusal 

kurallarına da uyulması gerekmektedir. Ülkemizde konteyner taşımacılığı ile 

ilgili iki önemli kurum öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi Türkiye’deki 

tüm denizcilik faaliyetleri düzenleyen ve gözeten TC Başbakanlık Denizcilik 

Müsteşarlığı, diğeri ise yük ve konteyner hareketini denetleyen TC 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’dır. 

xvi.Diğer kurumlar: Bu gruba yukarıda belirtilen gruplara dahil olmayan tüm 

firmalar dahil edilmektedir. Gümrük Müşavirliği Şirketleri, Dış Ticaret 

Şirketleri, konteyner içi istifleme, konteyner tamir ve temizleme, gözetim 

şirketleri bu grubun içinde sayılabilir. 

2.4 Türlerarası Konteyner Taşımacılığı 

Türlerarası konteyner taşımacılığı, kullanılan taşıma yoluna bağlı olarak, karayolu, 

demiryolu ve denizyolu konteyner taşımacılığı türlerinden oluşmaktadır. Karayolu 

konteyner taşımacılığında çekici-yarı römork sistemi, demiryolu konteyner 

taşımacılığında konteyner blok trenleri, denizyolu konteyner taşımacılığında ise 

konteyner gemileri kullanılmaktadır.  

Taşıma maliyetleri taşıma türlerine göre incelendiğinde ise taşıma maliyetine ek 

olarak liman, aktarma terminali maliyetlerinin de taşıma maliyetlerini belirleyici 

kalemler olduğu bilinmektedir. Bir örnek olması açısından, Çizelge 2.5’te 

Rotterdam Limanı’ndan Heidelberg’e taşınacak konteynerlere ait taşıma 

maliyetinin taşıma türlerine göre dağılımı görülmektedir. 
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Çizelge 2.5 : Rotterdam Limanı ve Heidelberg arası taşıma maliyetlerinin 
karşılaştırılması (Drewry Shipping Consultants Ltd., 1998). 

Konteyner Başına Taşıma Maliyetleri  (ABD doları) Sistem 1 Sistem 2 Sistem 3 

Taşıma Türleri Karayolu 
Karayolu ve 
demiryolu 

Karayolu ve 
nehiryolu 

Liman Maliyeti 48 48 63 

Liman - Kara Terminali arası  taşıma maliyeti 515 360 160 

Kara Terminali maliyeti - 53 53 

Kara Terminali - Yükün varış yeri arası taşıma maliyeti - 141 140 

Toplam Maliyet 563 602 416 

Karayolu, demiryolu ve nehiryolu taşıma türlerinin bu taşıma için karşılaştırılması 

sonucunda en düşük maliyetli taşıma türünün nehiryolu taşımacılığı, en yüksek 

maliyetli taşıma türünün ise demiryolu olduğu görülmektedir. Demiryolu 

taşımacılığının kullanıldığı taşıma sisteminin, karayolu taşımacılığının kullanıldığı 

taşıma sistemine göre daha maliyetli olmasının nedeni, demiryolu taşımacılığının 

kullanıldığı taşıma sisteminde oluşan ilave kara terminali elleçleme maliyetleridir. 

Demiryolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığına göre daha düşük maliyetli bir 

taşıma türü olsa da, yükün veya konteynerin kara terminali üzerinden demiryoluna 

aktarılması nedeniyle oluşan ilave terminal maliyetleri nedeniyle demiryolu 

taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemleri, limana yakın yük merkezleri için bir 

çözüm olmamaktadır. Nehiryolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma sisteminde de 

karayoluna göre ilave terminal elleçleme maliyetler oluşmaktadır, ancak nehiryolu 

taşımacılığının diğer taşıma türlerine kıyasla önemli derecede ucuz olması 

nedeniyle nakliyeden kazanılan avantaj, ilave terminal elleçleme masraflarını da 

karşılamaktadır. 

2.4.1 Karayolu konteyner taşımacılığı 

Karayolu Taşımacılığı, türlerarası taşımacılık için vazgeçilmez taşıma 

sistemlerinden birisidir. Karayolu Taşımacılığı içermeyen bir türlerarası taşıma 

neredeyse yok denecek kadar azdır. Özellikle diğer alternatif taşıma sistemlerinin 

gelişmediği ya da coğrafi, ekonomik açıdan tercih edilmediği ülkelerde karayolu 

taşımacılığı ön plana çıkmaktadır. Bu durum konteyner taşımacılığı için de 

geçerlidir. Bir konteyner, demiryolu platformunda taşınmadan önce bir kamyonun 

arkasında taşınabileceği gibi, gemiden tahliye olduktan sonra varış yerine yine 

karayolu ile taşınabilmektedir.  
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Karayolu taşımacılığında konteynerler, genellikle şasi (chassis) ya da yarı-römork 

adı verilen tekerlekler üzerindeki bir metal iskelete oturtularak, bir çekici 

vasıtasıyla taşınmaktadır. Konteyner şasiye oturtulduktan sonra yolda 

devrilmesinin engellemek için demir kollar vasıtasıyla alt köşe deliklerinden 

çekici üzerine kilitlenip sabitlenmektedir. Şasiler, 20’lik ve 40’lık konteyner 

boyuna uygun olarak iki ayrı boyda olabileceği gibi bazı şasiler, teleskopik kayıcı 

bir sistem sayesinde boyuna ayarlanabilmekte, böylece 20’lik ya da 40’lık 

konteynerler aynı şasi kullanılarak kolayca taşınabilmektedir. Bir 40’lık konteyner 

şasisinde tek başına 40’lık bir konteyner taşınabileceği gibi aynı zamanda iki adet 

20’lik konteyner sırt sırta taşınabilmektedir (Şekil 2.7). Ancak ülkemizde 20’lik 

konteynerin taşınması için konteyner taşımacılığı açısından uygun olmayan 

kamyon taşımacılığı da kullanılabilmektedir. 

 

Şekil 2.7 : Đki adet 20’lik konteyneri taşıyan bir çekici (Url-2) 

Kamyonlar, karayolu yük taşımacılığında en çok tercih edilen araçlardır. Diğer 

taşıma türlerinden farklı olarak, karayolu taşımacılığı, yükü taşıyan kamyon 

şoförüne talimat verebilmek, ani karar değişiklikleri yapabilmek ve alternatif 

çözümler yaratabilmek açısından daha avantajlıdır. Bir tren makinistine ya da bir 

gemi kaptanına sadece tek bir yük için güzergah değişikliği yaptırabilme olasılığı 

o yükün o taşınan toplam yük içindeki payı göz önünde bulundurulduğunda bir 

hayli düşüktür. Ancak karayolu taşımacılığında olası sorunlarda alternatif 

çözümler daha kolay üretilebilmektedir.  
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Karayolu yük taşımacılığı her ne kadar bu açıdan avantajlı görünse de, ülke 

ekonomisine verdiği zarar diğer taşıma türleri ile kıyaslandığında oldukça fazladır. 

Đlk olarak taşınan yükün birim ağırlığına düşen enerji tüketimi sıralamasında ilk 

sıradadır. Bir gemi ya da tren ile taşınan yük miktarı kamyon ile taşınan yüke göre 

ciddi oranda fazladır. Dolayısıyla ağırlık başına enerji tüketimi en düşükten en 

yükseğe denizyolu, demiryolu, karayolu olarak sıralanabilmektedir. Ton başına 

yakıt tüketiminin en yüksek olduğu taşıma türü olan karayolu taşımacılığı aynı 

zamanda egzoz gazı salınımı, gürültü kirliliği, trafik kazaları açısından da diğer 

taşıma türlerine oranla en yüksek seviyededir. 

2.4.2 Demiryolu konteyner taşımacılığı 

Demiryolu yük taşımacılığı genellikle orta ve uzun mesafeli taşımacılıkta tercih 

edilen bir taşıma türüdür. Demiryolu taşımacılığının diğer taşıma türlerine göre 

üstün ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Demiryolu taşımacılığının temel üstün 

yönleri aşağıda listelenmiştir: 

i. Taşıma kapasitesi yüksektir. Gerek yolcu, gerekse yük taşımacılığı yönünden 

en elverişli ulaşım sistemidir. Harekete karşı direnç az olduğunda, ağır yükler 

küçük çekim yükleri ve az personel istihdam edilerek taşınabilmektedir. 

ii. Enerji tüketimi daha azdır. Tonlarca yük, tek bir lokomotif ile 

çekilebildiğinden enerji tüketiminin yanı sıra karbon gazı salınımı, gürültü 

kirliliği açısından yük ağırlığı başına düşük değerlere sahiptir. 

iii. Taşıma son derece modern trenler ile yüksek hızda yapılabilmektedir. Taşıma 

hızı daha yüksek olduğundan, aynı mesafe, diğer taşıma türlerine göre daha 

kısa sürede kat edilmektedir. Özellikle karayolu taşımacılığı ile 

karşılaştırıldığında bu fark iyice ortaya çıkmaktadır. 

iv. Ulaştırma istatistiklerine göre demiryolu taşımacılığı en güvenli taşıma 

türüdür. Karayolu taşımacılığına göre yaşanan kaza oranı oldukça düşüktür. 

v. Trafik sıkışıklığı ihmal edilebilecek düzeydedir. Standart yük treni tarifeleri 

uygulanması sonucunda yükler belirli zamanlarda toplu olarak taşınmakta ve 

karayolu taşımacılığında ön plana çıkan trafik sıkışıklığı, demiryolu 

taşımacılığında en aza indirilebilmektedir. 
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Demiryolu taşımacılığının diğer taşımacılık türlerine göre en temel zayıflıkları ise 

ilk yatırım maliyetinin yüksek olması ve demiryollarının rijitliğidir (Evren, 2002). 

Demiryolu yük taşımacılığının etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için 

yüklerin düzenli ve mümkün olan en fazla kapasite ile bir yerden başka bir yere 

taşınabilmesi gerekmektedir. Bunun için de kullanılan yöntem blok tren 

uygulamasıdır. Bu uygulamada yükler vagon ya da konteyner ile haftalık düzenli 

bir tarife ile toplu halde taşınmaktadır. Blok tren taşımaları yolcu taşımacılığına 

engel olmamak ve trafik yoğunluğunu arttırmamak için genellikle yolcu 

taşımacılığının seyrek olduğu saatlerde yapılmaktadır.  

Blok tren uygulamasının diğer özellikleri de mümkün olduğu kadar az terminale 

uğraması, yükleme-tahliye yapması ve mümkün olan en kısa sürede varış 

terminaline ulaşmasıdır. Blok tren uygulamasında, çıkış ve varış yeri olarak tam 

tren yüküne bakılmakta ancak tren yükünün tek bir yük sahibine ait olma şartı 

aranmamaktadır. Yükler, trene yüklendikten sonra bölünmeden ve lokomotif 

değiştirilmeden varış noktasına sevk edilmektedir. Ayrıca tren, güzergah 

üzerindeki ara gar ve istasyonlarda durmamakta, manevra yapmamaktadır. Belirli 

lokomotif ve vagonlar sadece blok tren yüklerine tahsis edilmekte ve böylece etkin 

kullanımları sağlanmaktadır.  

Blok tren işletmeciliği sayesinde aşağıdaki sonuçların elde edilmesi 

hedeflenmektedir (UTĐKAD, 2007): 

i. Daha az sefer ile daha fazla miktarda yük taşınması, 

ii. Mevcut lokomotif ve vagonların etkin bir şekilde kullanılması,  

iii. Daha güçlü lokomotifler ve uygun vagonlar kullanılarak taşıma hızının 

arttırılması, 

iv. Güzergah üzerindeki istasyonlara uğramayarak,  taşıma süresinin kısaltılması, 

v. Đhtiyaç duyulan personel miktarının azaltılması, 

vi. Lokomotif ve vagon çevriminin kısaltılması, 

vii. Yük taşımalarındaki hizmet kalitesinin yükseltilmesi, 

viii.Manevra personeli ve maliyetlerinin azaltılması 
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Blok tren uygulaması konteyner taşımacılığında genellikle iki doğrultuda 

yapılmaktadır. Bunlarda ilki ihracat yüklerini limana ulaştırmak için kara 

terminalleri ve yükleme limanı arasında yapılmaktadır, ikincisi ise ithalat yükleri 

için kullanılmakta olup, tahliye limanı ve kara terminalleri arasında 

gerçekleşmektedir. Blok trenler durdukları terminallerde mümkün olduğu kadar 

kısa süre kaldıklarından toplam taşıma süresinde ciddi bir kısalma sağlanmaktadır. 

Şekil 2.8’de konteyner blok trenine ait bir resim görülmektedir. 

 

Şekil 2.8 : Konteyner blok trenine ait bir resim (Url-3). 

Demiryolu konteyner taşımacılığında konteynerler için özel olarak üretilmiş 

otoray (railcar) adı verilen platformlar kullanılmaktadır. Orta Avrupa Demiryolu 

Yönetmeliği’ne göre dolu ya da boş konteyner taşıyan vagonların yaklaşık 120 

km/saat hızında çekilmesi gerekmektedir (Beth, 2008). Daha yüksek hızlarda da 

taşıma mümkün olabilir ancak yüksek hız, tren zaman tarifelerini olumsuz yönde 

etkileyebilir. Ayrıca yük trenlerinin genellikle gece sefer yaptığı göz önünde 

bulundurulduğunda, hızlı trenlerin gece kullanılması zor ve tehlikeli olabilir (Beth, 

2008). Yine aynı yönetmeliğe gire bir yük treninin boyu en fazla 700 metre, 

taşıma kapasitesi ise 1,600 ton olabilmektedir ki bu yaklaşık 20 ton eşit ağırlıktaki 

80 adet 20’lik dolu konteynerin tek seferde taşınabilmesine olanak sağlamaktadır. 

Konteyner taşımacılığı için kullanılan platform vagonların ise darası 25 ton ile 38 

ton arasında değişmekte olup, türleri ve özellikleri Çizelge 2.6’da listelenmiştir 

(Beth, 2008): 
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Çizelge 2.6 : Avrupa Birliği’nde demiryolunda kullanılan vagonların 
karşılaştırılması (Beth, 2008). 

Vagon Modeli 
Dingil 
sayısı 

Yaklaşık 
Boy 

(metre) 

Taşıma 
Kapasitesi 

(ton) 
Model 1 2 12.00 28.50 
Model 2 4 18.00 70.00 
Model 3 6 30.00 100.00 
Model 4 8 33.50 110.00 

Kuzey Amerika demiryolu ile konteyner taşımacılığında kullanılan teçhizatlar ise, 

ölçülerin ve işletmesel uygulamanın farklı olması nedeniyle ile Avrupa’dakilerden 

farklı olmaktadır. Coğrafi ve teknik şartlar nedeniyle Kuzey Amerika’da 

demiryolu hatlarının sadece bazılarında iki konteyner üst üste otoraya yüklenerek 

taşınabilmektedir (Şekil 2.8). 

 

Şekil 2.9 : Demiryolunda yüklenmiş konteynerlere ait bir resim (Url-4). 

Bu uygulamaya olanak sağlayan hatların bazılarında iki standart konteyner üst 

üste, bazılarında ise iki yüksek küp konteyner üstü üste taşınabilmektedir. 

Otoraylarda sadece konteyner taşınabileceği gibi aynı zamanda konteyner, 

kendisini taşıyan çekici ile birlikte de demiryolunda taşınabilmektedir. Bu özel 

sisteme RO-LA taşımacılığı adı verilmektedir. Bu sistemde bir TIR ya da 

konteyner, karayolunda kendisini taşıyan çekici ile birlikte demiryolunda 

taşınmakta ve böylelikle elleçleme ve araç tedarikinde oluşacak gecikmelerin ve 

ilave maliyetlerin önüne geçilebilmektedir.  

2.4.3 Denizyolu konteyner taşımacılığı 

Konteyner taşımacılığının yaygınlaşması sonucunda taşımacılığın daha verimli 

yapılabilmesi için geleneksel kuru yük gemileri yerine yeni bir gemi türü ihtiyacı 

doğmuştur. Konteyner taşımacılığına uygun olarak tasarlanmış konteyner 

gemilerinin kullanılmasıyla birlikte eskiden sadece ambarda taşınabilen 
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konteynerler, artık güvertede de taşınabilir hale geldi. Konteyner gemileri, kuru 

yük gemilerine göre daha narin bir su altı formuna sahip olmakta, bunun 

sonucunda denge açısından güverte ambar içinden daha fazla konteyner 

alabilmekte ve ıslak satıh alanının azalması nedeniyle, daha hızlı olabilmektedir 

(Şekil 2.10). Ayrıca gemilerin ambar bölümleri de çift perdeli inşa edilerek, ambar 

içinde konteyner istiflenmesi kolaylaşmıştır. 

 

Şekil 2.10 : Bir konteyner gemisine ait resim (Url-5). 

Konteyner taşımacılığı düzenli hat işletmeciliği gerektiren bir taşımacılık 

olduğundan, kullanılan gemiler haftalık sefer yapabilmek için güçlü sevk 

sistemleri ile donatılmakta ve yüksek hızda taşıma yapabilmektedir. Konteyner 

gemileri taşıma kapasitelerine göre sınıflandırılmıştır. Taşıma kapasitesi 0-499 

TEU aralığında olan gemiler en düşük kapasiteli sınıf olup, besleyici (feeder) 

sınıfı olarak tanımlanmaktadır. En yüksek kapasiteli konteyner gemi sınıfı ise 

post-panamax olup, 4,000 TEU ve üzeri taşıma kapasitesine sahiptir. Çizelge 

2.7’de konteyner gemilerinin sınıfları ve teknik özellikleri listelenmiştir.  

Çizelge 2.7 : Konteyner gemisi türleri (Stopford, 2002). 

Gemi Türü 
Kapasite    

Aralığı (TEU) 

Ortalama 
DWT 
(ton) 

Ortalama                  
Tam Boy 

(m) 

Ortalama            
Genişlik 

(m) 

Ortalama 
Su Çekimi 

(m) 

Ortalama                      
Hız (knots) 

Ortalama 
Yakıt 

Tüketimi 
(ton/gün) 

Feeder 0-499 5,700 119.68 10.80 6.30 13.80 16.80 

Feedermax 500-999 13,600 150.61 15.00 8.60 16.40 32.40 

Handy 1,000-1,999 22,400 168.67 18.60 10.20 18.50 60.90 

Sub-Panamax 2,000-2,999 34,500 177.74 23.70 11.70 20.80 93.10 

Panamax 3,000-3,999 52,000 217.69 27.30 12.50 22.20 108.20 

Post-Panamax  4,000 ve üzeri 60,000 230.39 28.40 13.10 24.00 155.60 
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Konteyner gemilerinin kapasiteleri yine TEU biriminden ifade edilmektedir. 

Konteyner gemilerinin azami kapasitesi, gemiye yüklenebilecek 20’lik boş 

konteyner adedi ile belirtilmektedir. Ancak aynı geminin dolu konteyner taşıma 

kapasitesi ise toplam yük ağırlığı, denge gibi birçok ölçüte bağlı olmaktadır. Bu 

nedenle gemi kapasiteleri telaffuz edilirken genel kabul,  konteynerlerin eşit 

ağırlıktaki, örn. 12 ton ağırlığında kaç TEU konteyner taşıyabileceğidir. 

Dünyadaki denizyolu taşımacılığında kullanılan konteyner gemisi filosunun 2008 

yılındaki toplam taşıma kapasitesi yaklaşık 10,759,000 TEU’dur. Bu filonun 

ülkeler açısından dağılımı incelendiğinde ise Almanya’nın yüzde 35.8 pay ile en 

büyük konteyner gemisi filosuna sahip olduğu, Türkiye’nin ise yaklaşık yüzde 1 

paya sahip olduğu Çizelge 2.4’de görülmektedir (IMEAK Deniz Ticaret Odası, 

2008). Türkiye’nin konteyner gemisi filosunun taşıma kapasitesi ise 54,000 TEU, 

gemilerin yaş ortalaması ise 10.2’dir (Çizelge 2.8). 

Çizelge 2.8 : 2008 yılı Dünya konteyner gemisi filosunun dağılımı                       
(IMEAK Deniz Ticaret Odası, 2008). 

ULUSAL BAYRAK 
YABANCI 
BAYRAK TOPLAM 

Sıra 
No Ülke   

Kapasite 
(1000 
TEU) Yaş Ort. 

Kapasite 
(1000 
TEU) 

Yaş 
Ort. 

Kapasite 
(1000 
TEU) 

Yaş 
Ort. 

Pay         
(%) 

1 Almanya 1,014 7.5 2,841 6.7 3,855 6.8 35.8 

2 Japonya 27 18.0 941 8.1 968 8.4 9.0 

3 Danimarka 443 7.9 384 8.9 827 8.5 7.7 

4 Tayvan 37 13.6 551 10 588 10.4 5.5 

5 Yunanistan 208 13.9 372 20.7 580 19.2 5.4 

6 Çin Halk Cum. 284 14.5 281 11.5 565 13.1 5.3 

7 Đngiltere 172 6.0 152 9.9 324 8.2 3.0 

8 Fransa 135 3.4 160 10.4 295 8.6 2.7 

9 Singapur 229 10.9 51 9.9 280 10.7 2.6 

10 Kore 92 13.3 135 9.2 227 11.9 2.1 

11 Amerika 146 22.3 77 16 224 19.8 2.1 

12 Hong Kong 133 9.6 15 14.3 148 11.1 1.4 

13 Kanada 1 19.6 142 4.7 143 5.6 1.3 

14 Đsrail 61 10 75 15.3 136 13.4 1.3 

15 Malezya 58 16.2 5 11.2 63 15.6 0.6 

16 Kuveyt 15 20 46 17.5 62 18.2 0.6 

17 Türkiye 33 9 21 11.9 54 10.2 0.5 

18 Norveç 13 20.8 34 12.3 47 14.2 0.4 

19 Kıbrıs 22 5.1 22 7.7 44 6.4 0.4 

20 Vietnam 23 11.5 19 11.6 42 11.5 0.4 

TOPLAM  10,759 17.1 100.0 
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Đç denizlerde yapılan taşımalar ise “Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı” olarak 

tanımlanmaktadır. Kısa mesafeli denizyolu taşımacılığının sağladığı avantajları 

aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (ĐMEAK Deniz ticaret Odası, 2007): 

i. Düşük altyapı maliyetleri, 

ii. Alternatif servis (hat) çeşitliliği, 

iii. Çevre dostu ve düşük enerji tüketimi, 

iv. Sınırsız kapasite kullanımı, 

v. Diğer taşıma türlerine göre daha güvenli olması, 

vi. Uygun hizmet ücreti, 

vii. Sıkışıklığın ihmal edilebilecek bir düzeyde olması, 

viii.Azami seyir hızı ve en kısa transit sürenin sağlanmasıdır. 

Nehiryolu taşıma sistemi uygun coğrafi şartların sağlanması durumunda hem 

karayoluna hem de demiryoluna alternatif olabilecek potansiyeldedir. Nehiryolu 

taşımacılığında konteyner gemileri ya da römorkörler ile çekilen mavnalar 

kullanılmaktadır ancak taşıma tatlı su ortamında ve daha kısıtlı bir seyir 

güzergahında gerçekleştiği için alçak su çekimli, narin ve küçük nehir gemileri 

tercih edilmektedir (Şekil 2.11).  

 

Şekil 2.11 : Nehiryolunda kullanılan bir konteyner gemisi (Url-6). 

Bu taşıma sisteminde her ne kadar aktarma terminallerinde ve limanlarda ilave 

elleçleme maliyetleri ortaya çıksa da, taşıma maliyetindeki ciddi farklardan dolayı 

nehiryolu taşıma sistemi, tercih edilebilen bir taşıma sistemi olmuştur. Konteyner 

taşımacılığının verimli bir hale getirilmesi için birden fazla taşıma sisteminin 

bütünleşmesinin gerekliliği kabul edilmekte ve günümüzde konteyner taşımacılığı 
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ile türlerarası taşıma sistemi birlikte anılmakta ve coğrafi açıdan uygun ülkelerde 

kullanılabilmektedir. Ancak Türkiye’de coğrafi şartlardan dolayı nehiryolu 

taşımacılığının konteyner taşımacılığı için uygun olmadığı bilinmektedir.  

2.5 Konteyner Limanları 

Konteyner limanları,  konteyner gemilerinin yanaştığı, konteynerlerin gemilerden 

tahliye edildiği, gemilere yüklendiği, istiflendiği, elleçlendiği, depolandığı ve ilgili 

diğer hizmetlerin verildiği yerlerdir. Dünyada çoğu konteyner limanında rıhtım 

kullanımı ve konteyner hareketi açısından genellikle sıkışıklık gözlenmektedir. Bu 

sıkışıklığın başlıca nedenleri liman içindeki konteyner hareketlerinin ve 

beklemelerinin yoğunluğu ve sınırlı sayıdaki rıhtıma yanaşan düzenli konteyner 

hatlarına ait gemilerin uğraklarıdır. Liman yönetimleri, gemiler açısından 

limanlarındaki sıkışıklığın giderilebilmesi amacıyla uygun bir rıhtım yanaşma 

planı hazırlamaktadır. Limana uğrayacak konteyner gemilerinin bir haftalık, bir 

aylık hatta yıllık olarak kaç adet konteyner yükleyeceği/tahliye edeceği 

hesaplanmakta ve elde edilen bu adetlerden de her geminin limanda ortalama ne 

kadar kalacağı belirlenmektedir. Gemilerin limanda kalış sürelerine göre her 

rıhtım için bir gemi planı çıkartılmakta ve belirli aralıklarla bu planlar 

güncellenmektedir. Böylece gemiler limanlarda konteyner işlemleri haricinde 

gereksiz yere barınmamakta ve bunun sonucunda da hem gemi işletmecisi hem de 

liman işletmecisi açısından zaman kaybı en aza indirgenmektedir.  

Konteyner limanları hem devlet hem de özel sektör tarafından işletilebilmektedir. 

Limanda konteyner ile ilgili verilen hizmetleri, Rıhtım, Saha, CFS, Kapı ve diğer 

işlemler olarak 5 ana grupta toplamak mümkündür: 

i. Rıhtım işlemleri: Rıhtımda limana yanaşan gemilerden ithalata konu olan 

dolu ve boş konteynerler tahliye edilmekte, ihracata konu olan dolu ve boş 

konteynerler ise gemilere yüklenmektedir. Bunun dışında transit ve kabotaj 

konteynerleri de yine rıhtımda elleçlenmektedir. Konteynerler, köprü vinci 

(gantry crane) sistemi ile rıhtımdan gemiye ya da gemiden rıhtıma 

elleçlenebilmektedir. Bu sistemin başlıca avantajları kara alanlarının 

ekonomik olarak kullanılabilmesidir; ancak straddle carrier teçhizatlara göre 

elastikiyet zayıftır, genellikle bir ray üzerinde tek hatta gidip gelir 

(Altınçubuk, 2000). Rıhtım vinçleri için ortalama kapasite 25 TEU/saat’tir 
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(Yüksel ve Çevik, 2006). Bu vinçler iki ayaklı olup ya raylar ya da kendi 

tekerlekleri üzerinde hareket edebilmektedir (Şekil 2.12). Konteyner 

limanlarında genellikle birkaç rıhtım bulunmakta ve her rıhtımda elleçleme 

kapasitesi 40 ton olan birden fazla vinç hizmet vermektedir (Stopford, 2002). 

 

Şekil 2.12 : Rıhtım konteyner vinci (Url-7). 

ii. Saha işlemleri: Konteyner sahası (container yard), konteynerin gemi ve kapı 

arasında bekletildiği ve elleçlendiği yerdir. Konteyner sahaları genellikle 

konteynerin dolu ya da boş olmasına, ihraç ya da ithal edilmesine bağlı olarak 

planlanmaktadır. Örneğin gemiye yüklenecek dolu konteyner, kapıdan giriş 

yaptıktan sonra konteyner sahasına taşınmakta, geminin işlem saatine bağlı 

olarak belirli bir süre konteyner sahasındaki, dolu ihraç konteyner istifinde 

bekletildikten sonra, gemiye yükleme planına bağlı olarak konteyner 

sahasından rıhtıma taşınmakta ve buradan da köprü vinç sistemi ile gemiye 

yüklenebilmektedir. Konteyner sahasında, rıhtımdan farklı olarak çatallı istif 

aracı (forklift), elleçleme teçhizatı (reach stacker) ve yandan yükleyici 

teçhizatlar elleçleme için kullanılabilmektedir.   

iii. CFS işlemleri: Konteyner Yük Đstasyonları, konteyner limanlarında ihraç 

yüklerinin konteynerlerin içine istif edildiği, ithal yüklerin ise 

konteynerlerden çıkartıldığı özel bir alandır. Đhracatçıların açık yük olarak 

getirdikleri yükler, burada konteyner yüküne, ithalat yolu ile gelen konteyner 

yükleri de alıcılara teslim edilirken açık yük şekline dönüştürülmektedir. 

Ayrıca bir konteyneri tam olarak dolduramayacak miktar ve hacimdeki ihraç 

edilecek LCL yükler yine burada birleştirilerek tek bir konteyner içine istif 

edilmektedir. Đthalat yolu ile gelen LCL yükler ise, konteyner içinden 

çıkartıldıktan sonra her bir alıcıya teslim edilmektedir. Burada genellikle 
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kaldırma kapasitesi 3-9 ton arasında bulunan çatallı istif aracı 

kullanılmaktadır (Erdal, 2008). 

iv. Kapı işlemleri: Limana ihracat için gelen konteynerin limana giriş yaptığı, 

ithalat yolu ile limana gelen konteynerlerin ise çıkış yaptığı geçittir. Kabul ve 

teslim işlemlerinde terminal kapısı (gate) ve değişim (interchange) sahası ön 

plana çıkmaktadır. Konteynerler genellikle çekici-yarı römork sistemi 

kullanılarak limana gelmekte ya da limandan çıkmaktadır. Demiryolu ile 

gelen konteyner için ilave bir kapı hareketi olmamaktadır ancak konteynerin 

vagondan indirilmesi işlemi bulunmaktadır. 

v. Diğer işlemler: Bu işlemler, yükün gümrük işlemleri, ihracat için konşimento, 

ithalat için ise ordino ve diğer evrak işlemlerini de kapsamaktadır. Gümrük 

işlemleri başta gümrük beyannamesi, satış faturası, menşei şehadetnamesi ve 

diğer dış ticaret belgelerine ilaveten ihracatçı firmanın geminin acentesinden 

ya da aracı şirketten aldığı konşimento ile ithalatçı firmanın ise ciro edilmiş 

konşimentosu ve ordinosu ile gerçekleşmektedir. 

2.6 Konteyner Kara Terminalleri 

Konteyner kara terminalleri, konteyner taşımacılığı kullanılarak terminale gelen 

yüklerin birbirinden farklı taşıma türleri arasında aktarıldığı yerlerdir. Dünya 

üzerinde karayolu taşımacılığı, diğer taşıma türlerine göre taleplere daha esnek 

karşılık verebilmesi ve taşıma ücretlerinin düşük olması nedeniyle türlerarası 

taşımacılıkta önemli bir yere sahiptir (Drewry Shipping Consultants Ltd., 1998). 

Ayrıca coğrafi koşullardan dolayı birçok bölgede yükün varış ya da çıkış noktası 

ile kara terminali arasındaki bağlantı sadece karayolu ile sağlanabilmektedir. Bu 

nedenle konteyner kara terminallerinin öncelikle karayolu ile bağlantısı olması 

gerekmektedir. Kara terminallerinde karayolu ile gelecek ya da gidecek 

konteynerler kadar demiryolu veya nehiryolu taşımacılığı kullanılarak gelen ve 

giden yüklere de hizmet verilmektedir.  

Konteyner kara terminalleri, taşıma türleri arasındaki bağlantıyı sağlayan noktalar 

olmakla birlikte aynı zamanda boş konteynerlerin depolandığı yerlerdir. Liman 

yönetimleri, konteyner hareketlerinden kaynaklanan sıkışıklığın çözümü olarak 

gemilerden tahliye olan ya da gemilere yüklenecek olan konteynerleri mümkün 

olduğu kadar liman dışında tutmayı öngörmüştür. Bu düşünce, konteyner 
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depolarının kurulması için en önemli nedendir. Depoların yeri belirlenirken 

coğrafi koşullar kadar karayolu ve demiryolu ile hatta denizyolu ile bağlantı 

durumu da dikkate alınmaktadır. Gemiden tahliye edilen dolu konteyner, depoya 

taşındıktan sonra burada içindeki yük alıcılar tarafından boşaltılmakta ya da son 

varış noktasına ulaştırılmak üzere buradan bir başka taşıma aracına aktarılmaktadır 

(Şekil 2.13). 

 

Şekil 2.13 : Đthalat yükünün konteyner kara terminali üzerinden son varış yerine 
aktarılması.  

Tam tersi yönde ise konteyner içinde ihraç edilecek yük, konteyner deposuna 

gelerek, ilgili konteyner içine istiflenmekte, gümrük işlemleri yapılmakta ve daha 

sonra limana ulaştırılmak üzere buradan ilgili taşıma aracına yüklenebilmektedir 

(Şekil 2.14). 

  

Şekil 2.14 : Đhracat yükünün konteyner kara terminali üzerinden yükleme 
limanına aktarılması. 

Bu depolar, konteyner taşımacılığının tüm avantajlarını kullanarak müşterilerine 

hizmet vermektedir. Konteyner depoları, konteynere ait gemiden tahliye ve 

gemiye yükleme dışındaki limandaki tüm hizmetlerin birebir sağlanabildiği bir 

alandır.  Limandaki ithalat konteynerinin boşaltılması, ihracat konteynerinin 

doldurulması, gümrük işlemleri, yükün bir antrepoda bekletilmesi, dolu ya da boş 
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konteynerin bekletilmesi, konteynerlerin içinin ihracat için temizlenmesi, hasarlı 

konteynerlerin tamir edilmesi ve benzeri birçok hizmetin konteyner depolarına 

aktarılması sonucu limandaki konteyner hareketlerinden kaynaklanan sıkışıklıklar 

önemli derecede engellenmektedir. Konteyner kara terminallerinde verilen 

hizmetleri aşağıdaki dört ana başlıkta toplamak mümkündür: 

i. Konteynerlerin ve yüklerin elleçlenmesi: Limandan gelen ithalat 

konteynerlerinin ilgili taşıma aracından indirilmesi, konteynerin içindeki 

yükün boşaltılması, boşalan konteynerin konteyner istif sahasına taşınması, 

ihracat yükü için kullanılacak boş konteynerin yük ile doldurulması, dolu 

konteynerin, limana aktaracak taşıma aracına yüklenmesi gibi konteynerlere 

ve yüklere ait tüm elleçleme hareketleri bu grupta bulunmaktadır. 

ii.  Konteynerlerin ve yüklerin geçici olarak depolanması: Limandan gelen 

ithalat konteynerlerinden boşaltılan yüklerin, ithalatçıya ait depoya aktarılana 

ve gümrük işlemleri yapılana kadar bekletilmesi, ihraç edilecek yüklerin 

konteyner içine istif edilene kadar bekletilmesi, boş ve dolu konteynerin 

sahada bekletilmesi ve benzeri hizmetler bu başlıkta toplanmıştır. 

iii. Konteynerler ve yükler ile ilgili gümrük işlemlerinin yapılması: Đhracata ve 

ithalata konu olan yükler taşımanın belirli bir aşamasında kara terminali 

üzerinden geçmektedir. Limanlarda yaşanan sıkışıklıkların en önemli 

nedenlerinden birisi de yüklerin gümrük işlemleridir. Gümrük Müdürlüğüne 

gümrük beyannamesi, konşimento, ordino, satış faturası v.b. dış ticaret 

belgelerinin ibraz edilmesi, yüklerin denetlenmesi, gerekli ödemelerin 

yapılması gibi birçok işlemden bu ana başlıkta bulunmaktadır.  

iv. Konteynerlerle ve yüklerle ilgili diğer hizmetler: Konteynerlerin içinin 

süpürülmesi, yıkanması, hasarlanan konteynerlerin tamir edilmesi, konteyner 

içine istif edilen yüklerin sabitlenmesi, gerekiyorsa özel yük sağlamlaştırma 

(lashing) işlemlerinin yapılması, soğutmalı konteynerlerin ihracat yüküne 

hazır hale getirilmesi, test edilmesi ve diğer tüm hizmetler bu grupta 

toplanmaktadır.  

 Gümrük işlemlerinden dolayı yük ve konteyner hareketleri yavaşlamakta ve 

günde binlerce hareketin yapıldığı konteyner limanlarında ciddi bir 

sıkışıklığa neden olmaktadır. Bu nedenle gümrük işlemlerinin limanlar 
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üzerinden konteyner kara terminallerine kaydırılması limanlardaki sıkışıklık 

sorunun önemli derecede çözebilen bir uygulama olmaktadır.  

Konteynerlerin kara terminallerindeki hareketlerini gerçekleşen yer açısından 

incelendiğinde ise hareketleri aşağıdaki üç ana grupta toplamak mümkündür: 

i. Konteyner Saha Hareketleri: Konteynerler dolu ya da boş olsun terminalde 

depolama ve elleçleme hareketlerinden en az biri gerçekleşmektedir. 

Limandan gelen dolu konteyner taşıma aracından indirdikten sonra dolu 

konteyner bekleme sahasına taşınmakta, burada yükün gümrük işlemleri 

ithalatçı tarafından yapılıncaya kadar durmakta, daha sonra boşaltım için 

ilgili sahaya gönderilmektedir. Konteyner boşaltıldıktan sonra, boş konteyner 

bekleme sahasına taşınmakta ve bir sonraki ihracat yükü için burada 

depolanmaktadır. Konteyner, ihracat yükü terminale geldikten ve gümrük 

işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili dolum sahasına aktarılmakta ve buradan 

yük dolum işlemi yapılmasından, limana taşıyacak araç gelene kadar dolu 

konteyner istif sahasında bekletilmektedir, aracın terminale gelmesinin 

akabinde ilgili araca yüklenmekte ve terminali terk etmektedir. Đşte tüm bu 

konteyner elleçleme ve depolama hareketleri bu grup altında toplanmaktadır. 

Konteynerler sahada dolu ya da boş olsun genellikle alanın verimli 

kullanılması amacıyla üst üste istiflenmektedir. Dolu konteynerler içindeki 

yükün de ağırlığı dikkate alınarak en fazla 3 sıra üst üste istiflenebilirken, boş 

konteynerlerde bu sayı 5’e hatta 6’ya çıkabilmektedir. Bu rakamlar, 

terminalde kullanılan elleçleme cihazının kapasitesine bağlı olarak değişebilir  

ii. Konteyner ve yük kabul ve teslim işlemleri: Konteyner içinde limana 

gönderilecek yüklerin terminale girişi kabul işlemi, limandan konteyner 

içinde gelmiş yüklerin son alıcısına iletilmesi ise teslim işlemi olarak 

tanımlanmaktadır. Kabul ve teslim işlemlerinde terminal kapısı (gate) ve 

değişim (interchange) sahası ön plana çıkmaktadır. 

 Bu işlemler, yükün gümrük işlemleri, ihracat için konşimento, ithalat için ise 

ordino ve diğer evrak işlemlerini de kapsamaktadır. Gümrük işlemleri başta 

gümrük beyannamesi, satış faturası, menşei şehadetnamaesi ve diğer dış 

ticaret belgelerine ilaveten ihracatçı firma’nın geminin acentesinden ya da 

aracı şirketten aldığı konşimento ile ithalatçı firmanın ise ciro edilmiş 

konşimentosu ve ordinosu ile gerçekleşmektedir. 
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iii. Konteyner Yük Đstasyonu (CFS) Đşlemleri: Konteyner Yük Đstasyonları 

(CFS), ihraç yüklerinin konteynerlerin içine istif edildiği, ithal yüklerin ise 

konteynerlerden çıkartıldığı özel bir alandır. Đhracatçıların açık yük olarak 

getirdikleri yükler, burada konteyner yüküne, ithalat yolu ile gelen konteyner 

yükler de alıcılarına teslim edilirken açık yük şekline dönüştürülmektedir. 

Ayrıca bir konteyneri tam olarak dolduramayacak miktar ve hacimdeki ihraç 

edilecek parça yükler de (LCL) yine burada birleştirilerek tek bir konteyner 

içine istif edilmektedir. Đthalat yolu ile gelen LCL yükler ise, konteyner 

içinden çıkartıldıktan sonra her bir alıcıya teslim edilmektedir. Burada dikkat 

edilmesi gereken her LCL yük için ayrı bir gümrük ve ordino işleminin 

bulunmasıdır. 

2.7 Konteyner Taşımacılığına Đlişkin Mevzuat 

Konteyner taşımacılığına ilişkin mevzuatı iki ayrı açıdan değerlendirmek 

gerekmektedir. Öncelikle konteyner ile ilgili gümrük mevzuatı incelenmiş, daha 

sonra ise konteyner içindeki yükün hasarlanması durumundaki hukuksal süreç 

özetlenmiştir. 

2.7.1 Konteyner taşımacılığına ilişkin gümrük mevzuatı 

Konteyner her ne kadar bir taşıma kabı da olsa, gümrük mevzuatı açısından tam 

olarak bu şekilde değerlendirilmemekte ve ülkeye geçici olarak kabul 

edilmektedir.  

Konteyner taşımacılığına ilişkin geçerli olan aşağıdaki iki sözleşme ve bir 

yönetmelik bulunmaktadır (TC Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, 2009): 

i. 1972 Konteynerlerle Đlgili Gümrük Sözleşmesi (02.06.1994 tarihli ve 21948 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış), 

ii. Geçici Đthalat Sözleşmesi (21.10.2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanmış), 

iii. 1972 Konteynerlerle Đlgili Gümrük Sözleşmesinin Ve Geçici Đthalat 

Sözleşmesinin Konteynerlerle Đlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair 

Yönetmelik (16.04.2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış). 
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Uygulamada Türkiye’ye girişi yapılacak konteynerin temsilcileri tarafından Giriş 

Konteyner Kayıt ve Takip Formunun doldurularak giriş gümrüğüne ibraz 

edilmekte ve evrakların tescilinden itibaren konteynerin 6 ay içerisinde yeniden 

ihracı zorunlu olmaktadır.  

Geçici ithalat yoluyla yurda girişine izin verilen konteynerlerin en yakın güzergahı 

takip etmek koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere ülke içinde taşınmasına izin 

verilmektedir. Ancak, izin verilen konteynerleri yurtiçinde taşıyan veya çeken 

araçlar, mutlaka Türk plakalı ya da bayraklı olmak zorundadır. Belirli süre 

zarfında yurtdışına çıkarılamayan konteyner ile ilgili olarak da ilgili gümrük 

müdürlüğü konteynerin temsilcisine sürenin dolduğuna dair tebligatta 

bulunulmakta ve 30 gün içinde konteynerin yurtdışına çıkartılması talep 

edilmektedir. Ancak konteyner bu süre zarfında da yurtdışına çıkarılmaz ise, 

gümrük cezası oluşmakta ve konteyner yakalanıp gümrük müdürlüğüne teslim 

edilmektedir. Oluşan cezanın karşılanmaması durumunda ceza bedeli karşılığı 

olarak konteyner ve içindeki yük ihaleye çıkartılmaktadır.  Ayrıca geçici olarak 

çıkarılacak konteynerlerin yurt dışında kalma süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir (TC 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, 2009). 

2.7.2 Konteyner taşımacılığında yük hasarlanmasına ilişkin mevzuat 

Hukuksal açıdan konteynerin bir ambalaj, geminin bir kısmı veya bir taşıma aracı 

olup olmadığının belirlenmesi önem taşımaktadır. Konteyner farklı teçhizatlara ait 

çeşitli araçlarla taşınmaya uygundur ancak bu durum konteynere taşıma aracı 

özelliği kazandırmamaktadır. Konteyner her ne kadar ambalajlama masrafları 

açısından bir tasarruf sağlasa da, bir ambalaj değildir. Bu durumda doktrindeki 

hakim fikir, konteynerlerin gördükleri iş açısından geminin yük bölümleri 

olduğudur (Deniz, 1982). 

Daha önce belirtildiği üzere türlerarası yük taşımacılığının birçok faydası 

bulunmaktadır. Ancak birden fazla taşıma türünün birlikte kullanıldığı taşıma 

sürecinde yükün hasarlanması, çalınması gibi durumların hukuksal açıdan 

çözümlenmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Yükün hasarlanması durumunda, 

öncelikle yükün taşımanın hangi aşamasında hasarlandığının belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu tespit yapıldıktan sonra, taşımanın ilgili sürecine ait mevzuat 
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devreye alınmaktadır. Türlerarası taşımacılıkta yükün hasarlanmasına ilişkin hangi 

taşımacılık türünde hangi mevzuatın geçerli olacağı Çizelge 2.8’de görülmektedir. 

Çizelge 2.9 : Taşıma türüne göre geçerli olan mevzuat (Lowe, 2005). 

Taşıma Türü Geçerli Mevzuat 
Karayolu CMR  
Demiryolu CIM 
Denizyolu Lahey/Visby Kuralları  

Geleneksel yük taşımacılığında yükün hasarlanması taşıma sırasında dışarıdan 

kolayca fark edilebilmektedir ve dolayısıyla hasarla ilgili tutanak anında 

tutulabilmektedir. Ancak konteyner taşımacılığında hasarın hangi evrede 

gerçekleştiğini tespit etmek pek de kolay değildir. Yük konteyner içinde kapalı bir 

ortamda taşındığı için, olası bir yük hasarı durumunda yükün hasar tespiti ancak 

konteynerin kapısının yükün alıcısı tarafından açılmasıyla ortaya çıkmaktadır. 

Konteyner taşımacılığında yükün hangi aşamada hasarlandığının belirlenmesi için 

dikkate alınan en önemli belge konteynerin bir taşıma türünden diğerine 

aktarıldığı sırada tutulan değişim (interchange) raporudur. Ayrıca yükün 

taşınmasına dair hazırlanmış olan konşimento, malın değerini ifade eden satış 

faturası gibi diğer evraklar da önemli belge niteliğindedir. Yükün ıslanması gibi 

bir hasar çeşidi ile karşı karşıya kalınmışsa, yükün deniz suyu ile ıslanıp 

ıslanmadığı anlamak için kimyasal bir test olan deniz suyu testi yapılabilmektedir. 

Eğer test sonucu olumlu çıkarsa, bu durumda yükün denizyolu taşıması sırasında 

hasarlandığı kanıtlanabilecek ve Lahey/Visby Kuralları geçerli olacaktır. Deniz 

hukukunda genel kabul görmüş, 100’den fazla ülke tarafından imzalanmış olan 

Lahey/Visby Kuralları’nın yanı sıra, 1978’de sadece 31 ülke tarafından 

imzalanmış olan Hamburg Kuralları Antlaşması bulunmaktadır. Hamburg 

Kuralları, taşıyıcının sorumluluğu, kusur, ispat külfeti vb. hükümleri nedeniyle 

fazla benimsenmemiştir. Hamburg Kuralları’na göre taşıyıcı sadece zararın kendi 

kusuru sonucu oluşmadığını ispatlamakla yükümlüdür. Lahey/Visby Kuralları’na 

göre taşıyıcı, yükün korunması ile yükümlüdür (Yavuz, 2006). Lahey/Visby 

Kuralları ve Hamburg Kuralları arasında bir uyum sağlanamadığından dolayı 

yakın zamanda yeni bir çalışma yapılarak 23 Eylül 2009 tarihinde Rotterdam 

Kuralları  imzaya açılmıştır. Rotterdam Kuralları, uluslar arası deniz taşımacılığı 

ile birlikte bu ulaşım türünün öncesinde ya da sonrasında, ya da arasında diğer 

ulaşım türlerinin de dahil olduğu çok türlü taşımayı kapsamakta ve bu anlamda da 
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denizyolu ile birlikte karayolu, demiryolu, içsuyolu ve havayolu taşımacılığı dahil 

olmak üzere çok türlü bir taşımaya özgü olmaktadır (Şişmanyazıcı, 2009). Ayrıca 

Rotterdam Kuralları, hasar ve eksikliğin belirlenmesi konusunda “ortak tespit” 

mekanizması öngörmekte, zaman aşımı konusunda da Hamburg Kuralları’na 

benzer biçimde 2 yıllık zaman aşımı esasını getirmiştir (Akten, 2009). 

Bu bölümde çalışmaya konu olan sorun açık bir şekilde ifade edildikten sonra,  

türlerarası konteyner taşımacılığı konusu ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir.  
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3.  LĐTERATÜR ÖZETĐ 

Bu bölümde türlerarası taşımacılık, taşıma maliyetleri ve taşıma sistemi seçimi 

alanında yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda 

türlerarası taşımacılık ile ilgili yapılmış çalışmalarda özellikle aktarma noktaları için 

en uygun yerin belirlenmesine ve türlerarası taşımacılığın işletmesel verimliliğinin 

arttırılmasına yönelik çözüm yaklaşımlarının geliştirildiği anlaşılmıştır. Taşıma 

maliyetlerine yönelik çalışmalarda ise çoğunlukla maliyetler ülke ekonomisi 

açısından incelenmiş ve özellikle karbon gazı salınımı, gürültü, sıkışıklık gibi dışsal 

maliyetlerin en aza indirgenmesine yönelik çözüm yaklaşımları geliştirilmiştir. 

Taşıma sistemi seçimi alanında yapılmış çalışmalarda ise yük sahipleri, konteyner 

işletmecileri gibi karar vericiler açısından en uygun taşıma sisteminin seçimine 

yönelik çözüm yaklaşımları geliştirilmiştir.  

Literatürdeki yapılmış olan çalışmaların ışığında, bu çalışmada geliştirilen çözüm 

yaklaşımının özellikle yük sahiplerine yanıysan maliyet modelinin oluşturulması ve 

yük sahiplerinin taşıma sistemi seçimlerini ülke ekonomisine uygun olarak 

yapabilmeleri amacıyla getirilen çözüm önerileri açısından literatürdeki boşluğu 

doldurabileceği düşünülmektedir. 

3.1 Türlerarası Taşımacılık Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Xie (2009) büyük hacimlerdeki yüklerin taşınması için kullanılan türlerarası taşıma 

sistemlerinin verimini arttırmak amacıyla mevcut yük taşıma sistemlerini araştırmış 

ve bu taşıma sistemlerini sistematik olarak analiz etmiştir. Yapılan analiz sonucunda, 

yüklerin demiryolu taşımacılığından denizyolu taşımacılığına aktarılması sırasında 

bir darboğaz oluştuğu ve bu sorunun türlerarası taşıma sisteminin verimini 

düşürdüğü belirlenmiştir. Sorunun çözümlenmesi amacıyla, çift-ray (double-rail 

track) sisteminin kullanılması düşünülmüş, denizyolu ve demiryolu taşımacılığının 

birlikte kullanıldığı bir taşıma sistemi çözümü geliştirilmiştir.  
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Limbourg ve Jourquin (2009) Avrupa Birliği’nin ulaştırma politikasının, türlerarası 

taşımacılığın önemli bir aktör olduğu sürdürülebilir taşıma çözümleri üzerine 

odaklandığını, ancak belirtilen çözümlerin veriminin türlerarası konteyner 

terminalinin yerine bağlı olduğunu ifade etmiştir. Çalışmada tahmini terminal yerleri, 

belirli sayıda elleçlenen konteynere ait terminal aktarma maliyetinin dikkate alındığı 

p-hub medyan problemine bağlı tekrarlı süreç yönteminin girdisi olarak 

kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak aktarma terminallerinin en uygun 

yerleri belirlenmiştir. Arnold vd. (2004) yük taşımacılığı için demiryolu ve karayolu 

taşımacılığının birleştiği türlerarası taşıma terminallerinin en uygun yerleşim yeri 

seçimi problemi üzerinde durmuştur. Çalışmada, çok ürün tipli ve sınırlı yükün 

bulunduğu ağ tasarımı sorunlarına dayanan alternatif bir hesaplama kullanılmıştır. 

Bhamidipati ve Demetsky (2009), türlerarası terminallerin taşıma sistemi üzerindeki 

etkilerinin belirlenmesine yönelik kullanılan yöntemleri araştırmış ve bu yöntemleri 

ABD’deki Virginia Eyaleti otoyol sistemine uygulamıştır. Çalışmada karayolu 

sistemine olan etkilerin değerlendirilmesindeki ve Virginia Eyaleti’ndeki türlerarası 

terminallerin bölgesel planlamasındaki temel aşamalar belirlenmiştir. Kara terminali 

alanında Racunica ve Wynter (2005), türlerarası yük terminalleri için en uygun yerin 

seçimi ile ilgili olarak bir iyileştirme modeli geliştirmiş ve ana terminal veya aktarma 

terminali içeren demiryolu ağ bağlantıları kullanılarak demiryolu taşımacılığının 

türlerarası taşımacılık içindeki payının arttırılması gerektiğini düşünmüştür. 

Modelde, esas olarak ana terminal yerinin belirlenmesi problemi tanımlanmıştır. 

Model oluşturulduktan sonra Avrupa’daki Alpler Bölgesi örneği için bilgisayar 

programı kullanılarak benzetim yapılıp, en uygun ana terminal seçimi yapılmıştır. 

Yamada vd. (2009), türlerarası kara terminali yerinin belirlenmesine ve stratejik 

ulaştırma planlamasına yönelik bir model geliştirmiştir. Modelde olası yük 

hareketleri içinden seçilmiş uygun yük hareketlerinden oluşan bir veri setinin dikkate 

alındığı çoktürlü kullanıcı trafik atama yöntemi kullanılmış, mevcut terminallerin 

iyileştirilmesi, yeni karayolu, demiryolu, denizyolu bağlantıları ve kara 

terminallerinin inşa edilmesi gibi çözümler üzerinde durulmuştur. Elde edilen 

deneysel sonuçlar büyük ölçekli bir türlerarası yük taşıma ağı üzerinde kullanılmış, 

genetik yerel araştırma yönteminin, genetik algoritma temelli yöntemlere göre daha 

iyi sonuç verdiği anlaşılmıştır. Tasarlanan model, Filipinlerdeki yük ulaştırma ağı 

planı üzerinde başarıyla uygulanmış, uygulama sonucunda yük ulaştırma ağının 

gelişebilmesi için karayolu taşımacılığı dışındaki diğer taşıma türlerinin kullanım 
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oranının arttırılması gerektiği belirlenmiştir. Jencek ve Twrdy (2008), belirli bir 

terminal yeri için performans indeksinin belirlenmesini sağlayacak bir grup 

parametre, ölçüt ve göstergeler ışığında bölgesel türlerarası lojistik terminallerinin 

ulaştırma lojistiği analizini yapmaya yardımcı bir yöntemi sunmaktadır. Türlerarası 

taşıma terminalinin yerinin seçimi hem bölgesel lojistik sisteminin önemli bir 

bileşenini hem de yatırımcı ve yararlanıcılar açısından en öncelikli kararı teşkil 

etmektedir. Yatırımcı, yatırım kararı için önemli bir girdi olan terminal trafiği ve 

maliyetlere ilişkin gerçekçi tahminlere ihtiyaç duymaktadır. Politika yapıcılar ise 

farklı potansiyel terminallerin sürdürülebilirlik ve uzun erimli rekabetçilik açısından 

karşılaştırılabilmelerine imkan verecek şekilde türlerarası terminallerin çevreleri 

üzerindeki etkilerini irdeleyecek birtakım araçlara gereksinim duymaktadır. 

Bergqvist ve Tornberg (2008), ilgili aktörlerin kriterleri ışığında bir grup türlerarası 

terminal yerinin karşılaştırmalı değerlendirmesine imkan veren bir model 

sunmaktadır. Paydaşların ölçütleri ve menfaatleri, modele değerlendirme ölçütleri ile 

bütünleştirilmektedir. Bu yaklaşım genel anlamda bölgesel lojistik sistemlerinin 

planlama sürecini, özelde de iktisadi ve çevresel etmenler ışığında tüm paydaşların 

menfaatini dikkate alarak türlerarası terminal yerleşimlerinin değerlendirme sürecini 

kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.  Türlerarası taşıma karayolu altyapısının yükünü 

azaltma potansiyeline sahiptir. Teknolojik gelişmeler ile rekabetçi olması ve 

maliyetlerin kontrol edilmesi sağlanır. Değişen koşullara, imkanlara ve gerekliliklere 

göre hızlı cevap verebilmesi ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Öte yandan, alternatif 

taşıma modelleri kullanarak bütünleşmiş lojistik zinciri kurmak zincirin idaresi ile 

ilgili çeşitli aktörler arasında güven ve etkileşim gerektirmektedir. Bu karmaşık 

yapıyla başa çıkmak için geliştirilen FREIGHTWISE, ticari aktörler ve kamu 

aktörlerinin dahil olduğu çeşitli görsel örneklemelerden oluşan bir çerçeve yapı 

sunmaktadır. Vitoşoğlu ve Evren (2008), demiryolu taşımacılığının birleşik yük 

taşımacılığında ağırlıklı kullanılabilmesi olanaklarının araştırılması amacıyla bir ağ 

modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modelde farklı mal gruplarından oluşan yüklerin 

karayolu ile demiryolu içeren bir ağ üzerinde taşınması düşünülmüştür. Modelin 

uygulanması sonucunda hangi demiryolu bağlantılarında sıkışıklık oluşacağı 

belirlenmiş, elde edilen sonuçlar doğrultusunda Türkiye’de birleşik yük 

taşımacılığının yaygınlaşabilmesi için gerekli işlemler tartışılmıştır. Çalışma hatların 

kapasitelerinin düşük olması, çeken ve çekilen araçlarla birlikte personel eksikliği, 

pazarlamada yaşanan sorunlar, organizasyon ve işletmede yaşanan aksaklıklar ve 
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daha birçok nedenden dolayı demiryollarının yük taşımacılığında hak ettiği rolü 

oynayamadığı üzerinde durulmuştur. Bu nedenle, sıkışıklık olan hatların 

kapasitesinin arttırılması, çeken ve çekilen araçların yanında personel eksikliğinin 

giderilmesi, yeni konteyner kara terminallerinin kurulması gibi çözümler 

önerilmiştir. Wardrop (2009), Avustralya’daki demiryolu sisteminin planlama, 

mühendislik ve işletmesel işleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik dört ayrı 

analiz bölümü içeren bir çalışma yapmıştır. Çalışmada Avustralya’daki demiryolu 

taşımacılığının banliyö yolcu taşımacılığı, uzun mesafeli türlerarası yük taşımacılığı 

ve bölgesel dökme yük taşımacılığından oluştuğuna değinilmiş, demiryolu 

taşımacılığının dahil edildiği türlerarası yük taşımacılığının kullanım oranının 

arttırılmasına yönelik analitik yöntemlerden hangilerinin uygulanabileceği 

araştırılmıştır. Alicke (2002) türlerarası taşımacılığın esnekliğini arttırmak ve daha 

çekici bir hale getirmek için farklı terminal kavramları ve üretim formları 

geliştirilmiştir. Çalışmada 32 adet terminal incelenmiş, türlerarası terminal kavramı 

büyük aktarım merkezi olarak adlandırılarak ve terminal çok aşamalı aktarma 

problemi olarak modellenmiştir. Karar verici, terminal ve türlerarası taşımacılık 

işletmecisidir ve kısıtlı iyileştirme modelinden faydalanılmıştır. Berkowitz ve 

Younes (2009) Dubai’deki yük taşımacılığının verimli ve güvenli bir biçimde 

yapılabilmesi için bir türlerarası taşıma sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirlemiş, 

bunun gerçekleştirilebilmesi için ise belirli ulaştırma politikaları ve uygulama 

programlarının belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Çalışmada türlerarası aktarma 

noktalarındaki ve taşıma türleri arasındaki işlemlere ait ana noktalar ve en uygun 

uygulama örnekleri üzerinde durulmuştur. Alattar (2003) liman terminalindeki 

taşıma türleri arasındaki taşıma ve işlemler üzerine bir çalışma yapmıştır. 

Terminaldeki konteynerlerin taşınması, çekici-yarı römork, tren ve gemi ile 

yapılmaktadır. Konteyner terminal işlemlerinin iyileştirilebilmesi için çok amaçlı 

iyileştirme ve kesikli matematik yaklaşımları kullanarak tamsayılı bir program 

geliştirmiştir. Burada iki amaç fonksiyonu vardır. Bunlar, gemilerin bekleme 

sürelerinin ve konteynerlerin bekleme maliyetlerinin en aza indirgenmesidir. 

Buradaki hedef, en uygun rıhtıma yanaşma stratejisini kullanarak, amaç 

fonksiyonlarının minimize edilmesidir. Regan ve Golob (2000) Kaliforniya 

Limanı’ndaki türlerarası taşıma terminallerin, bu terminalleri tercih eden ve karayolu 

taşımacılığı hizmeti veren firmaların açısından bakmak amacıyla bu firmaların 

işletmesel verimliliklerini bir anket çalışması yaparak araştırmıştır. Araştırma 
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sonucunda liman ve yük merkezleri arasındaki yük hareketinde limandaki sıkışıklık 

sorununun çözümlenmesi gereken en önemli sorun olduğu anlaşılmıştır. Tapiador vd. 

(2009) türlerarası taşımacılıkta kullanılan yüksek hızlı trenlerin uğradığı istasyonları 

tanımlamak amacıyla niceleyici bir yöntem geliştirmiştir. Yöntemde iki aşama 

bulunmakta ve iki amaca hizmet etmektedir. Bunlardan ilki, istasyonların 

birbirleriyle karşılaştırılması, diğeri ise istasyonların işletmesel performansının 

arttırılmasıdır. Çalışmadan Avrupa Birliği sınırları içinde kullanılan 27 adet 

istasyondan elde edilen veri kullanılmış ve bu verinin Avrupa Birliği’ndeki tüm 

demiryolu istasyonları için istatistiksel açıdan örneklenebileceği kabul edilmiştir. 

Çalışma sonucunda istasyonlar arasında sistem içinde bulundukları konumdan dolayı 

kolayca gözlenebilen bir hiyerarşinin olduğu ve bu istasyonların birer türlerarası 

terminal olarak verimli bir şekilde işletilebilmesinin mevcut koşullar altında zor 

olabileceği anlaşılmıştır. Pourakbar vd. (2009) hareketli stok dağılımı kavramının, 

türlerarası taşımacılıkta konteynerlerin perakendecilerin talebi doğrultusunda tedarik 

zincirinde önceden konuşlandırılmasını gerektirdiğini ve bunun sonucunda yük 

sahiplerinden gelen talebe karşılık verme süresinin azalacağı, dolayısıyla depolama 

masraflarının azalacağı üzerinde durmuştur. Çalışmada bu uygulamanın analiz 

edilmesi amacıyla iki matematiksel model tasarlamıştır. Đlk modelin amacı boş 

konteynerlerin türlerarası terminale taşınma süresinin iyileştirilmesi iken ikinci 

modelde terminalde depolanan ve hareket halinde bulunan konteyner adedinin 

azaltılması amaçlanmaktadır. Duan (2006) türlerarası ağdaki karmaşık etkileşimleri 

modellemek için bir çerçeve geliştirmiştir. Bu çerçeve, kamyon sevkiyat modeli, 

taşıma atama modeli ve terminal benzetim modeli olmak üzere üç alt modeli 

içermektedir. Zhang vd. (2008) geniş ölçekli türlerarası demiryolu ağında 

uygulanmak üzere dinamik bir türlerarası yük ağı benzetim-atama modeli 

geliştirmiştir. Modelde dinamik mikro atama yöntemi kullanılarak yük sahiplerine ait 

kararlar (taşıma türü, taşıyıcı seçimi) tek taşıma seviyesine indirgenmiştir. 

Çalışmada, geliştirilen modelin hem uygulamaya yönelik hem de karar destekleyici 

bir yöntem olarak önemini örneklerle kanıtlanmaktadır. Kelleher vd. (2003) 

türlerarası taşımacılıkta belgelendirme, depo yönetimi, güzergah belirleme ve trafik 

iyileştirmesi gibi faaliyetlerin işlevselliğini destekleyen internet tabanlı bir veri 

tabanı sisteminin özelliklerini tanıtmış ve bazı problemlerin çözümünde 

kullanmışlardır. Wang ve Rong (2008) türlerarası yük taşımacılığının veriminin, 

kapıdan kapıya taşıma zincirindeki farklı aktörler arasındaki koordinasyona bağlı 
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olduğunu belirterek, türlerarası yük taşımacılığının örgütlenmesinde aracıların rolünü 

irdelemektedir. Çalışmaya göre, türlerarası taşımanın ekonomik yapısını 

düzenlerken, çok sayıda aracının varlığı bir yandan işlem maliyetlerini ciddi anlamda 

düşürürken diğer yandan piyasa sözleşmesini daha cazip ve mümkün kılmaktadır. 

Tsamboulas ve Dimitropoulos (1999) lojistik köylerine yapılması gereken 

yatırımların değerlendirilmesinde kullanılan tahmin yöntemlerini belirlemiş ve 

kıyaslamıştır. Bir anket çalışması yapılmış, anket verileri istatistiksel yöntemler 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada karar verici, terminal işletmecisi 

firmalardır. Trafik sıkışıklığı, çevre kirliliği ve ulaşım güvenliği konularındaki 

sorunlar nedeniyle türlerarası yük taşımacılığı çözümlerine olan ilgi son yıllarda 

oldukça artmıştır. Taşımacılıkta her geçen gün hız kavramının öneminin artması 

nedeniyle, geleneksel taşımacılık türleri değerini yitirmektedir. Caris vd. (2008) 

bilimsel literatürde önerilen türlerarası yük taşımacılığı ve çözüm yöntemlerinin 

planlanmasıyla ilgili genel bir çalışma yapılmıştır. Planlama sorunlarının karar verici 

türüne ve karar seviyesine bağlı olduğu belirtilmektedir. Cory ve Kozan (2008), blok 

tren zaman tarifesi ve kapasitesiyle ilgili bir çalışma yapmış ve tren planlama konusu 

üzerinde durmuştur. Tren planlaması temelde taşınacak konteynerlerin hangi 

vagonlar üzerinde taşınacağının planlanması olarak da ifade edilebilir. Tren 

planlamasının, konteynerlerin taşınması ve elleçlenmesi sırasında harcanan enerji ve 

zaman üzerine etkisinin önemli derecede olduğu belirtilmektedir. Çalışmada,  

kullanılacak vagon ve elleçleme teçhizatının en aza indirgenebilmesi amacıyla tam 

sayılı programlama modelinin kullanılmasını önermektedir. Palsaitis ve Cole (2007) 

Litvanya’da türlerarası taşımanın gelişmesine yönelik politika önlemlerini 

tartışmaktadır. Türlerarası terminallerinin altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi 

ve yenilikçi teknolojilerin kullanılmasını da içeren bu önlemler ışığında kamu 

kurumlarına türlerarası taşımacılığın gelişmesine yönelik öneriler sunulmaktadır. 

Gambardella vd. (2002) türlerarası taşımacılık terminallerinin iç bölgelerde bulunan 

terminaller arasındaki akışlarının benzetimi için bir model geliştirmiştir. Bu modelde 

karar verici, terminal ve türlerarası taşımacılık işletmecileridir. Türlerarası yük 

taşımacılığı trafik sıkışıklığı, çevresel etkileri ve trafik güvenliği sorunları nedeniyle 

daha fazla tercih edilir hale gelmiştir. Tedarik zinciri açısından hızın artan stratejik 

öneminin dikkate alınması, firmaların geleneksel lojistik hizmetlerini yeniden 

değerlendirmelerine neden olmuştur. Bunun sonucunda türlerarası yük taşıma 

sorunlarına ilişkin araştırmalar da artmaktadır. Meidute (2007) kamu ve özel 
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yatırımlarla finanse edilecek yeni bir lojistik köyünün finansal uygulanabilirliğini 

değerlendirmeye yönelik bir yöntem önermektedir. Finansal değerlendirme modeli 

dört aşamadan oluşmaktadır: (a) yer seçimi ve trafik tahminleri, (b) sunulacak 

hizmetlerin tanımlanması ve tasarlanması, (c) yatırım ve işletme maliyetlerin tahmini 

ve (d) yatırımların değerlendirilmesi. Model, kamu ve özel fonların değişik oranlarda 

kullanımı üzerinden farklı finansman senaryoları da üretmektedir. Jarzemskis (2008), 

küçük ölçekteki yükler için türlerarası yaklaşıma alternatif getirmeyi amaçlamaktadır 

Đki büyük türlerarası terminal arasında çalışan blok tren uygulamasında türlerarası 

taşıma birimlerinin hat üzerinde birikimi göz önünde bulundurularak, hat üzerindeki 

konteynerler ve taşıma ağının yapısı arasındaki işlevsel ilişkiler irdelenmektedir. 

Berlin-Baltık türlerarası hattında bu tip küçük ölçekli türlerarası taşıma varsayımı 

uygulanmıştır. Zelenika vd. (2007), çoktürlü taşıma ağ problemlerinin modellenmesi 

ve çözümü konusunda bilgisayar programlarının tasarımı ve işleyişine ilişkin 

konulara odaklanmaktadır. Doğrusal taşıma ağlarının aksine çok türlü taşıma ağları 

çok karmaşık biçimler alabilir, dolayısıyla bütünleşik bir yaklaşım ile kurgulanmış 

bir çok türlü ağ modeli bu taşıma sistemi içindeki tüm taşıma problemlerine 

uygulanabilir. Choong vd. (2002) türlerarası taşımacılık ağında boş konteyner 

yönetiminin kısa ve orta vadedeki planlamaya etkisinin sayısal bir analizi üzerinde 

durmuştur. Çalışmada kullanılan model, dolu konteyner hareketi gereksinimlerinin 

karşılanmasıyla ilgili olarak boş konteyner hareketlerine ait toplam maliyeti en aza 

indirgemeye çalışan tamsayılı bir program kullanılmıştır. Mahmassani vd. (2007), 

çoklu ürünlü türlerarası yük taşıma sistemlerinin analizi için dinamik yük ağı 

benzetim platformu geliştirmiştir. Çok türlü yük taşıma ağlarında taşıma türü ve 

güzergah seçimi sorunlarına yönelik model çerçevesi platformun temelini 

oluşturmaktadır. Bu çerçevenin üç temel bileşeni bulunmaktadır: çok türlü yük ağı 

benzetim bileşeni, çok türlü yük atama bileşeni ve çoklu ürün türlerarası kısayol 

yöntemi. Benzetim bileşeni türlerarası aktarma terminalleri, sınıflama bölgeleri ve 

limanlardaki yüklemeler için aktarma rötarlarını değerlendirmeye yönelik bekleme 

modelini kapsamaktadır. Atama bileşeni, benzetim bileşeninden gelen bağlantı 

maliyetleri ve aktarma rötarlarına bağlı olarak çoklu ürün türlerarası kısayol yöntemi 

ile taşıma türü-güzergah alternatif kümesi içinden uygun ağ akış biçimini 

belirlemektedir. Cisowski ve Stoklosa (2008), kısa ve orta mesafeler için 

standartlaşmış yükleme birimleri olarak tanımlanan 150-500 km’den daha uzak 

mesafeler için demiryolu ve karayolu taşıma imkanlarını tartışmaktadır. Makalede, 
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özellikle 500 km’den daha uzak mesafeler için taşıma verimliliğini etkileyerek hem 

karayolu hem demiryolu taşımacılığının maliyetini artıran etmenler 

tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, daha kısa mesafelerde kombine taşımacılık ile 

yük taşınması durumunda dikkate alınması gereken etmenleri belirterek, belirli yük 

grupları için standart konteynerlerin yatay aktarmalarını sağlayan ACTS’nin (Abroll 

Container Transport System)  kullanımını önermektedir. Yük taşımacılığı konusunda 

yapılan çalışmalarda genellikle türlerarası taşımacılık çözümleri üzerinde 

durulmaktadır. Ancak bu çözümlerden verim alınabilmesi için konteyner kara 

terminallerinin en uygun yerlerde bulunması gerekmektedir. Soriguera vd. (2007), 

konteyner transferleri için tekerlekli elleçleme teçhizatlarının kullanıldığı kıyıdaki bir 

konteyner terminali için içsel taşıma döngüsünün iyileştirmesini yapmıştır. Bu 

iyileştirme, kara tarafındaki taşıma, liman alanında konteyner istiflemesi ve 

rıhtımdaki taşıma alt sistemleri kullanılarak yapılmıştır. Bu üç alt sistemdeki 

işlemlerden kaynaklanan sorunlar ve kararlar irdelenerek iyileştirme algoritmaları 

üretilmiştir. Buna ek olarak algoritmaları test etmek, farklı işletim sistemlerini ve 

farklı ölçülerdeki elleçleme teçhizatlarını karşılaştırmak amacıyla Đspanya-Barselona 

konteyner terminali üzerine bir benzetim uygulanmıştır. Janic (2008), makalesinde 

yeni konteyner blok trenlerin, halihazırda işletilmekte olan geleneksel türlerarası yük 

trenlerinin ve bunların karayolu alternatiflerinin performansını değerlendirmeye 

yönelik analitik modeller geliştirmiştir. Ölçülen performans, konteynerlerin, yarı-

römorkun kapıdan kapıya taşıma sistemlerindeki tüm içsel ve dışsal maliyetleri 

kapsamaktadır. Đçsel maliyetler taşıma (hem demiryolu hem karayolu) ve türlerarası 

terminal hizmetlerinin işletme maliyetlerini, dışsal maliyetler ise kapıdan kapıya 

taşıma sisteminin toplum ve çevre üzerindeki, gürültü, çevre kirliliği, kazalar ve 

trafik sıkışıklığı gibi etkilerine ilişkin maliyetleri içermektedir. Rodrigue (2008), 

“Thruport” adını verdiği, yüksek miktardaki türlerarası aktarılan demiryolu yükleri 

için tasarlanmış bir tesisi irdelemektedir. Thruport, ciddi anlamda finansal, zaman, 

enerji ve çevre kazanımları sağlayabilecek şekilde demiryolu yük dağıtımında zaman 

ve akışı uzlaştırabilme potansiyeline sahiptir. Çalışmada, Thurport’un karasal taşıma 

sistemlerinin türlerarası taşıma ve konteyner kullanımı yönünde değişmesi için bir 

basamak olduğu öne sürülmektedir. Yük taşımasının ekonomi, toplum ve çevre 

üzerindeki etkileri Avrupa bütünleşmesi için önemli addedilmiştir. Yük taşımasının 

oranının artması kentsel yollardaki trafiğin yoğunluğunu artırarak kentlerdeki trafik 

akışı, sıkışıklık, sürdürülebilirlik ve çevre kirliliğini körüklemiştir. Kentlerdeki trafik 
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sıkışıklığını çözmeye yönelik geçmişte yürütülen araştırmalar temelde ulaştırma 

sisteminin tamamını geliştirmeye yönelik yaklaşımları baz almaktaydı. Ciddi bir 

miktar yükün karayolundan diğer ulaştırma birimlerine kaydırılmasının bir yolu, 

karayolundaki ağır yük taşıyan araçların sayısını azaltmak suretiyle çevreye daha 

duyarlı olan ve hem kent içi hem de banliyölerdeki trafiğin daha kolay 

düzenlenmesini sağlayan türlerarası taşımacılığa geçiştir. Brnjac vd. (2007), taşıma 

zinciri boyunca yükün kesintisiz akışının sağlanmasının önemine ve trafik 

altyapısının farklı taşıma tiplerinin gereksinimlerini gerçekleştirebilecek düzeyde 

olması gerektiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, birleşik taşımacılığın başarıyla 

işletilmesi taşıma zincirinin tamamının lojistik anlamda yönetimini, yük kontrolünü 

ve yük güvenliğini gerektirmektedir. ABD’de özellikle türlerarası ve kömür için 

demiryolu yük taşımacılığına yönelik talep artışı bazı önemli hatlar için kapasite 

kısıtlarına işaret etmektedir. Buna yönelik olarak yeni demiryollarının inşası 

maliyetlidir, sektör de kapasite artırımı için başka sonuç arayışındadır. Yeni Positive 

Train Control (PTC) sistemleri ile birlikte elektronik pnömatik Electronically 

Controlled Pneumatic (ECP) frenleme hem mevcut çift demiryolu hatlarındaki trafik 

yoğunluğunu iki katına çıkarabilme hem de ortalama ağ hızlarını artırma 

potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda Kull (2007), ECP ve PTC’nin uygulamasının 

karayolları, yük sahipleri, federal karayolları ve demiryolları arasında daha sıkı bir 

işbirliği gerektireceğini öngörmektedir. Karayolu taşımasının karbon gazı salınımları 

1990 yılından beri tüm dünyada hızla artmaktadır ve çoğu Avrupa ülkesi için toplam 

karbon gazı salınımının dörtte birine tekabül etmektedir. Kyoto Protokolü ve Ulusal 

Karbon Gazı Salınımı Hadleri Yönergesi ışığında karbon gazı salınımı hadlerine 

uyum göz önüne alındığında bu durum karayolu taşımasının önemine işaret 

etmektedir. Lumbreras vd. (2009), geliştirdikleri yöntem ile ulaştırma gazı salınımını 

etkiyen en önemli değişkenler ve aralarındaki ilişkileri irdelemekte, bu bağlamda 

karbon gazı azaltıcı önlemlerin tasarlanmasına yönelik bir politika aracı olarak öne 

sürmektedir. Karbon gazı salınımı tahmini için teknik ve teknik olmayan tüm 

değişikliklerin etkisini ölçmeyi sağlayacak bütünsel bir model geliştirilmiştir. 

EmiTRANS adı verilen bu model, karar sürecine bilimsel bilginin bütünleşmesini 

sağlayarak karbon gazı salınımını esnek ve tutarlı biçimde tahmin etmektedir. 

Makalede, bu yöntem çeşitli senaryolar altında 2020 yılına dek Đspanya’daki 

karayolu taşımacılığına ilişkin karbon gazı salınım kestirimleri için kullanılmış ve 

tutarlı sonuçlar elde edilmiştir. Türlerarası kara terminallerinde, ihracatçı firmalardan 
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ön taşıma yoluyla gelen yükler teslim alınırken, son taşıma ile ithalatçı firmalara 

gönderilecek yükler teslim edilmektedir. Türlerarası taşımacılığın daha çok tercih 

edilebilmesi için taşıma zincirindeki karayolu taşımacılığının daha verimli bir şekilde 

yönetilmesi gerektiği düşünülmektedir. Caris ve Janssens, (2009) ise konteynerlerin 

kara terminallerinden karayolu ile yük merkezlerine taşınması sürecinde yükün 

teslim alınması ve teslim edilmesi aşamasını modellemiş, yaşanan gecikme 

sorunlarını zaman penceresi (FTPDPTW) yöntemi kullanılarak çözmeye çalışılmış, 

böylece gecikmeden oluşacak ilave maliyetlerin engellenmesi amaçlanmıştır. Janic 

(2008), Avrupa yük taşıma sektöründen elde ettiği verileri kullanarak modelleri 

türlerarası ve karayolu yük taşıma sistemlerinin basitleştirilmiş bir sürümüne 

uygulamaktadır. Buna ek olarak, makalede Avrupa Birliği ulaştırma politikalarının 

dışsallıkların üstesinden gelecek şekilde dönüştürülmesinin olası etkileri de 

değerlendirilmektedir. Türlerarası taşımacılığı ve ilgili diğer hizmetleri yürütecek 

bölgesel lojistik terminalinin kurulum ve işletim süreçlerine ilişkin kararlar öncül 

analiz sonuçlarına dayanmalıdır. Bölgesel lojistik terminali için uygun yer seçimi 

hem doğrudan ya da dolaylı olarak ilk yatırım maliyetleri, çevresel ve mekansal 

konular üzerindeki etkileri hem de terminal işletme maliyetleri ve ticari açıdan 

sürdürülebilirliği bağlamında önem arz etmektedir. Türlerarası terminalin yeri ya da 

belirli bir yerde yeni bir bölgesel türlerarası terminalinin inşasına ilişkin karar verme 

sürecinde detaylı bir ulaştırma lojistiği analizi uygulanmalıdır. Holm vd. (2008), 

FREIGHTWISE’in temel amaçlarını tartışarak, Kuzey-Doğu örneğini Estonya-

Finlandiya taşıma zinciri için uygulanmakta olan Logistiikkainfo mal taşıma hizmet 

ağ bilgi sistemi üzerinden irdelemektedir. 

3.2 Taşıma Maliyetleri Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Taşıma maliyetleri alanında detaylı olarak ele alınan ilk çalışma ĐTÜ (1986) 

tarafından T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD Genel Müdürlüğü için hazırlanmış 

olan Konteyner Taşımacılığı Fizibilite Etüdü’dür. Çalışmada, karayolu ve demiryolu 

konteyner taşımacılığına ait işletme maliyetleri, konteyner kara terminaline ait 

yatırım ve işletme maliyetleri modellenmiştir. Karayolu taşımacılığına ait işletme 

maliyetleri motorin, yağ, lastik, bakım-onarım ve personel maliyetlerinden; 

demiryolu taşımacılığına ait işletme maliyetleri ise lokomotifin enerji, manevra, 

personel, bakım-onarım, servise hazırlama maliyetlerinden oluşmaktadır.  
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Janic (2007), türlerarası taşımacılık ve karayolu taşımacılığı ulaştırma ağındaki içsel 

ve dışsal maliyetlerin hesaplanması için bir model geliştirmiştir. Đçsel maliyetler, 

taşıma ve aktarma terminallerinde oluşan işletme maliyetlerini ve taşıma süresi 

boyunca oluşan zaman maliyetini ifade etmektedir. Dışsal maliyetler ise her iki 

ulaştırma ağının da çevreye ve topluma olan etkiden kaynaklanan maliyetleri temsil 

etmekte olup, yerel ve küresel hava kirliliği, sıkışıklık, gürültü kirliliği ve trafik 

kazası maliyetleri bu grupta toplanmaktadır. Bu çalışmada, her iki ulaştırma ağının 

kullanılması durumunda Avrupa Birliği ekonomisi üzerindeki etkisi araştırılmış ve 

birbirleri aralarındaki rekabet toplumsal ve çevresel açıdan irdelenmiştir. Çalışmada, 

maliyet modelleri tasarlanmadan önce, türlerarası ve karayolu taşımacılığının 

kullanıldığı ulaştırma ağları modellenmiştir. Maliyet modellemesinde içsel 

maliyetler, türlerarası taşıma ağındaki işletme maliyeti, sigorta, bakım, onarım, 

işçilik, enerji maliyetleri ve vergilerden oluşmaktadır. Burada tüm elleçleme cihazları 

ve taşıma araçlarının mevcut olduğu kabul edilerek, yatırım maliyetleri toplam içsel 

maliyet içine dahil edilmemiştir. Dışsal maliyetler ise taşımanın topluma ve çevreye 

olan etkisinden kaynaklanan hava kirliliği, sıkışıklık, gürültü kirliliği ve trafik kazası 

maliyetlerinden oluşmaktadır. Taşıma maliyeti modelinin geliştirilmesi işlemi, tüm 

değişkenleri ve birbirleriyle olan ilişkileri içermektedir. Gorman (2008), karayolu ve 

demiryolu taşımacılığının yatırım ve dışsal maliyetleri üzerine bir çalışma yapmış, 

ABD’de yük taşıma araçlarının işletilmesi için yılda yaklaşık 18.7 miyar ABD dolar 

değer harcandığını, bu maliyetin yüzde 24’ünün devlet tarafından karşılandığını 

ancak devletin demiryolu taşımacılığına yapacağı yatırımın ülke ekonomisi açısından 

çok daha fayda sağlayacağı sonuçlarını elde etmiştir.   Jakop vd. (2006), içsel ve 

dışsal ulaştırma maliyetleri üzerine bir çalışma yapmıştır. Çalışmada Auckland’daki 

kamu ve özel sektörü ulaştırma maliyetlerinin hesaplanması üzerinde durulmuştur. 

Dışsal maliyetlerin toplam gayri safi milli hasılanın yüzde 2.23’ü olduğu, özel 

sektörde yapılan taşımaların kamuya göre 28 kat daha fazla dışsal maliyetlere neden 

olduğuv anlaşılmıştır. Kim ve Van Wee (2009) daha önceki çalışmalarda, demiryolu 

taşımacılığı içeren yük taşıma sistemlerinin, sadece karayolu taşımacılığının 

kullanıldığı taşıma sistemlerine göre özellikle uzun mesafeli taşımalarda 

karbondioksit salınımı açısından genellikle daha çevre dostu olduğunun kabul 

edildiğini belirtmiştir. Ancak bu çalışmalarda taşıma sistemleri arasında 

karbondioksit salınımı açısından ciddi anlamda bir karşılaştırmanın yapılmadığı 

belirlemiş, bu nedenle türlerarası taşıma sistemlerinin sadece karayolu 
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taşımacılığının kullanıldığı taşıma türlerine göre gerçekten daha az karbondioksit 

salınımına sahip olup olmadığı araştırmıştır. Çalışmada yarı zamanlı çevrim 

değerleme yöntemi kullanılarak demiryolu taşımacılığı içeren türlerarası taşıma 

sistemlerinin, kullanılan lokomotifin cinsine bağlı olmaksızın her koşulda sadece 

karayolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemlerine göre daha düşük değerde 

karbondioksit salgıladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bjorner (1999),yük taşımacılığında 

dışsal maliyetlerin hesaplanmasına yönelik bir çalışma yapmış ve dışsal maliyetler 

açısından kilometre başına bir kamyonun maliyetinin bir hususi binek araca göre 

yaklaşık 4 kat daha yüksek olduğu sonucunu elde etmiştir.Ang-Olson ve Facanha 

(2008), güney Kaliforniya’da türlerarası mal hareketlerine ilişkin karbon gazı 

salınımlarını dolayısıyla  ciddi ölçüde azaltabilecek başlıca 5 altyapı projesini 

değerlendirmektedir: limanın demiryolu bağlantısının geliştirilmesi, limana yakın 

demiryolu hatlarının genişletilmesi, demiryolu ana hattın kapasitesinin 

genişletilmesi, Alameda hattının elektrikli sisteme geçirilmesi ve bölgedeki tüm ana 

demiryolu hatlarının elektrikli sisteme geçirilmesidir. Güney Kaliforniya’nın 

uluslararası ticaretteki önemi, bölgedeki mal hareketlerinin kapasitesinin artırılması 

ihtiyacı ve mal hareketlerinin bölgenin hava kirliliği koşulları üzerindeki etkileri 

dikkate alındığında mal hareketlerine ilişkin altyapı projelerinin karbon gazı salınımı 

etkilerinin irdelenmesi önem arzetmektedir. Makale, bu adı geçen beş altyapı 

projesinin başta ana demiryolu hattının elektriklendirilmesi olmak üzere karbon gazı  

salınımlarını ciddi miktarda azaltacağını öngörmektedir. Lai vd. (2008) türlerarası 

yük taşımacılığında kullanılan trenler için, yakıt verimini artırmaya yönelik olarak 

terminal yöneticilerinin kullanması için tamdeğer-programlama temelli aerodinamik 

yükleme ataması yapacak bir model geliştirmektedir. Bu model, aerodinamik ve 

demiryolu türlerarası trenlerin enerji verimliliği için iyileştirme modellemesinin 

kullanıldığı ilk çalışmadır. Demiryolu teçhizatlarının kullanımı, hizmetler ve 

politikalara yönelik yakıt verimliliğini artıracak ve türlerarası taşımanın karbon gazı 

salınımını azaltacak çeşitli öneriler sunulmaktadır. Winebrake vd. (2008), yük 

taşımacılığının dışsal etkilerinin belirlenmesi amacıyla enerji ve çevre ağı analiz 

modeli geliştirilmiştir Çalışmada, sadece zaman ve mesafeden kaynaklanan 

maliyetler değil, aynı zamanda enerji, karbon gazı salınımı maliyetleri de dikkate 

alınmaktadır. Karar vericilerin, bu modeli kullanarak alternatif türlerarası çözümler 

üretebileceği öngörülmektedir. Newman ve Yano (2000) demiryolu taşımacılığı için 

blok trenlerin ve bu trenlere yüklenecek konteynerlerin belirlenmesi ve 
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çizelgelenmesi sorununu araştırmıştır. Çalışmanın amacı, talebi gecikmeden 

karşılayabilecek sabit ve değişken taşıma ve işletim maliyetlerini en aza indirmek 

olup, karar verici olarak türlerarası taşımacılık işletmecisidir. Modelin 

uygulanmasında tam sayılı programlama ve ayrıştırma yaklaşımlarından 

faydalanılmıştır. Taşıma maliyetleri ile ilgili bir başka çalışmada tüm ulaştırma 

türleri için genelleştirilmiş ve kolaylıkla uygulanabilecek bir maliyet hesap yönetimi 

geliştirilmiştir (ĐTÜ Ulaştırma UYG-AR Merkezi, 2005). Burada birim yük başına 

toplam maliyet, yatırım, işletme-bakım, yakıt, yağlama yağı ve dışsal maliyetlerden 

oluşmaktadır. Toplam maliyet, taşıtın işletmeye başlama tarihindeki yatırım bedeline, 

kredi faiz oranına, iskonto oranına, taşıtın ekonomik ömrüne, yakıt ve yağlama yağı 

fiyatlarına ve tüketimine, işletmeye başlama tarihindeki yıllık işletme-bakım 

masraflarına, yol/hat uzunluğuna, taşıt hızına, sefer arası bekleme süresine, yıllık 

bakım-tutum süresine, yıllık işletme dışı kalım süresine, yük/yolcu kapasitesine, 

yıllık ortalama doluluk oranına, yıllık ortalama araç doluluk oranına bağlıdır. Fung 

vd. (2003) limandaki terminal elleçleme hizmetleri ait maliyetlerinin toplam taşıma 

maliyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesi ile ilgili olarak deneysel bir çalışma 

yapmıştır. Çalışmada deniz taşımacılığı ücretinin limandan limana yapılan taşımada 

sadece deniz taşımacılığı bölümündeki maliyeti ifade ettiğini ancak yükleme ve 

tahliye limanlarında birbirinden farklı terminal elleçleme hizmetleri ücret tarifesinin 

uygulandığı üzerinde durulmuştur. Her ne kadar konteyner hatlarının ortaklaşa karar 

verdikleri konferanslar sonucunda uygulanan ücretlerle ilgili genel bir tarife 

belirlenmiş ise de, terminal elleçleme hizmetlerine ait ücretlerin karayolu mesafesi, 

taşımacılık hizmetleri ve taşınan yükün cinsi gibi birden fazla ölçüte bağlı olarak 

limandan limana farklı olabileceği belirtilmiştir. Ampirik çalışma, Hong Kong 

Limanı üzerinde gerçekleştirilmiş ve terminal elleçleme hizmetlerine ait ücret 

tarifesinin uygulanması sonucundan toplam taşıma maliyetinin ve konteyner 

hatlarının kar oranlarının arttığı ve bu farkın yük sahiplerine yansıtıldığı ortaya 

çıkmıştır. Arnold vd. (2004) ise yük taşımacılığı için demiryolu/karayolu terminali 

için en uygun yerin seçimi için doğrusal bir program yazmış ve bulgusal (heuristic) 

yaklaşım ile çözüm aramıştır. Bu model, Đber Yarımadası’ndaki demiryolu ve 

karayolu taşıma sistemi üzerinde demiryolu taşıma maliyetinde değişiklik yapılması, 

aktarma maliyetinde değişiklik yapılması, Đber Yarımadası ve Batı Avrupa arasındaki 

ray genişliği uyumsuzluğundan kaynaklanan aktarma maliyetlerinde değişiklik 

yapılması, yeni karayolu veya demiryolu terminallerinin kurulması, mevcut kara 
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terminallerinin konumunun iyileştirilmesi gibi senaryolar üzerinden uygulanmıştır. 

Çalışma sonucunda taşıma türü dağılımının demiryolu taşıma maliyetine ve Đspanya 

sınırındaki ray değişimine duyarlı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca terminal yerinin, 

kombine taşımacılığın pazar payına bir etkisi olmadığı ancak Avrupa terminal yeri 

değişiminin taşımacılık sistemi üzerinde etkisi olacağı sonuçları elde edilmiştir. 

Wang vd. (2009) Myanmar-Çin uluslararası karayolu bağlantısının Şanghay 

konteyner limanına olan etkisini hesaplamak amacıyla, limana yük sağlayan piyasa 

koşullarını dikkate alan olasılık esaslı yeni bir yöntem geliştirmiştir. Bu çalışmada, 

türlerarası yük taşıma yollarına ait maliyet ve sürenin normal dağılımlı rastsal 

değişken olduğu varsayımı altında bir limanın hizmet verdiği alan belirlenmektedir.  

3.3 Taşıma Türü Seçimi Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Shinghal ve Fowkes (2002), Hindistan’daki yük taşımalarında taşıma türü seçimini 

belirleyici faktörler için deneysel bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada, Delhi – 

Bombay hattı üzerindeki ana anket çalışması için “Leeds Adaptive Stated Preference 

(LASP)” yazılımı kullanılmıştır. Ampirik sonuçlar, hizmetin frekansının taşıma türü 

seçiminde önemli bir belirleyici faktör olduğunu göstermektedir. Güvenilirlik 

ölçütünün, beklendiğinden daha düşük bir oranda belirleyici bir faktör olduğu ve 

zaman değerinin, ürünün türüne bağlı olmadığı belirlenmiştir. Anket sonuçlarının 

ampirik analizi sonucunda, demiryolu taşımacılığının mevcut şartlarda tercih 

edilmediği ve demiryolu taşıma ücretlerinde %15-30 arasında bir indirim sağlansa 

bile, demiryolu taşımacılığının karayolu taşımacılığının kalitesine ulaşamayacağı 

yönündedir. Elektrik, elektronik ve gıda ihracatı yapan firmaların türlerarası 

konteyner taşımacılığına sıcak baktığı ve verilen hizmetin sıklığının üretim 

sektöründe faaliyette bulunan firmalar için önemli bir seçim ölçütü olduğu 

anlaşılmıştır. Haftada üç sefer verilen hizmetin bazı sektörlerde faaliyette bulunan 

şirketlerce kabul edilebileceği ancak çoğu şirket için haftada tek seferin yetersiz 

olduğu sonuçları elde edilmiştir. Taşıma süresi ölçütünün özellikle ihracatçılar ve 

otomotiv yedek parçası ithal eden firmalar için taşıma türü seçiminde önemli bir 

ölçüt olduğu belirlenmiş ancak bazı firmaların taşıma ücretinde yaklaşık yüzde 12 

oranında bir indirim yapılırsa, daha uzun süren bir taşımayı tercih edebileceği 

anlaşılmıştır.  
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Sonuçlar özetlendiğinde, türlerarası konteyner taşımacılığın, değerli ve son ürünler 

için tercih edebildiği ama bunun gerçekleşebilmesi için de sık, güvenilir ve hızlı bir 

türlerarası konteyner taşımacılık hizmetinin sağlanmasının gerektiği, öte yandan, 

demiryolu taşımacılığı az değerli dökme yükler için uygun olduğu belirlenmiştir. 

Gürsoy’un (2003) çalışmasında ise çoktürlü yük taşımacılığında taşıma türü 

seçiminde etkili olan faktörleri ortaya koymak ve bunlardan hareketle tür seçimi için 

bir karar destekleyici sistem modeli oluşturulmuştur. Çalışmada bir anket çalışması 

yapılarak, esas karar ölçütleri taşıma ücreti, taşıma süresi, sunulan güvenlik ve 

kapıdan kapıya taşımacılık hizmetlerinin erişilebilirliği alınmıştır. Alstadt ve 

Welsbrod (2009), ulaştırma projelerinin, ulaştırma uzmanları tarafından fayda-

maliyet analizi ya da ekonomik kalkınma etkisi analizi yöntemleri ile hesaplandığını 

ancak mevcut yöntemlerde genellikle yük hareketlerinin nicelik ve nitelik açısından 

değişimlerinin kullanıcıların doğrudan etkilerinin dikkate alındığını belirtmiştir. 

Ancak yapılan araştırmalarda ekonomik fayda ve ekonomik etki kavramlarının 

dikkate alındığı yöntemler arasında bir karışıklık olduğu üzerinde durulmuş, bu 

nedenle çalışmada yük ulaştırma ağına kullanıcıların doğrudan etkisinin 

belirlenmesine yönelik bir model geliştirmiştir. Yapılan çalışmanın kar ve etkiler 

arasındaki farkın anlaşılması yönünde yük sahiplerine ve taşıyanlara fayda 

sağlanacağı düşünülmüştür. Demir ve Gerçek (2006), ulaştırma türü seçiminde esnek 

hesaplama yöntemlerini irdelenmiştir. Çalışmada Eskişehir orta gelir gurubu için 

geleneksel ve yapay sinir ağları gibi esnek hesaplama yöntemleri kullanılarak 

geliştirilmiş ulaştırma türü seçim modelleri incelenmiş ve başarımları 

karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak esnek hesaplama yöntemlerinin tahmin modelleri 

olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. Mccalla vd. (2001) çalışmasında Kanada’daki 

türlerarası taşımacılık terminallerine yük sağlayan bölgeler üzerinde durmaktadır. 

Çalışmada bölgenin yapısı ve yük merkezlerinin terminaller ile olan yük trafiği 

incelenmektedir. Bu bağlamda, üç konteyner limanı, üç havalimanı ve iki demiryolu 

terminali üzerinde durulmuş,  yük sahiplerinin yer aldığı bir anket çalışması 

yapılarak, taşıma türü seçimindeki ölçütler irdelenmiştir. Hanaoka vd. (2009)  

türlerarası yük taşımacılığının lojistik performansının belirlenmesine yönelik, 

karmaşık zeminli bir yaklaşım olan karmaşık-AHP yönteminin kullanıldığı bir model 

geliştirmiştir. Modelde, taşıma şirketlerinin karar verme sürecindeki lojistik 

performansın değerlendirilmesi amaçlanmış, bu nedenle karmaşık-MCDM yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yeni yöntemin, performans ölçütlerinin öneminin belirlenmesine 
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yönelik alternatif bir yaklaşım sağladığı ve iyileştirilmiş bir yük ulaştırma sisteminin 

geliştirilmesine yönelik bir fayda sağladığı düşünülmektedir. Newman ve Araiyano 

(2000) çalışmasında, trenlerin doğrudan ya da aktarmalı olarak işletilmesi ve 

türlerarası taşımacılıktaki demiryolu taşımacılığı ayağı için konteynerlerin trenlere 

yüklenmesi konularını kapsayan bir araştırma yapmış, merkeziden merkezi olmayana 

doğru karar verme yaklaşımlarını incelemiştir. Bu çalışmada amaç, her tren için sabit 

bir maliyet belirledikten sonra, her konteyner için değişken taşıma ve elleçleme 

maliyetleri koşullarına bağlı olarak depolama maliyetlerinin en aza indirgenmesidir. 

Modelde, karar verici şebeke ve türlerarası taşıma operatörüdür ve varsayımlara 

dayalı bir uygulama yapılmıştır. Alberto (2000) çalışmasında üretim ve dağıtım 

birleşiminden oluşan tesislerin, yer seçimi problemine, çeşitli alternatiflerden en 

uygun maliyetli ve uzun vadede en karlı olan yerin belirlenmesi yoluyla çözüm 

aramıştır. Çözüm metodu olarak AHS tercih edilmiş ve bir Đtalyan şirketler grubuna 

uygulanmıştır. Modelde ağ operatörü karar verici konumundadır. Beuthe vd. (2001), 

karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımacılığına olan yük taşıma taleplerinin 

doğrudan ve çapraz esnekliğinin (elasticity) belirlenmesi amacıyla 10 farklı sınıftaki 

yük için Belçika çoktürlü yük taşımacılığı ağı üzerinde bir çalışma yapmıştır. 

Gambardella vd. (2001) bir türlerarası konteyner terminalindeki elleçleme 

işlemlerinin programlanması sorununa hiyerarşik bir model oluşturarak çözüm 

aramıştır. Bu modelde karar verici, türlerarası taşımacılık ve terminal işletmecisidir. 

Quebec- Winsdor hattı Kanada’da en işlek ve en önemli ticaret ve ulaşım hattıdır. 

Ülkede, aynı zamanda, ulaştırma sektörü ikinci en büyük karbon gazı salınımı 

kategorisini teşkil etmektedir. Patterson (2008), ana hat istasyonları arasında 

türlerarası hizmetler için olası talebi tahmin ederek yük taşıma sektörü için 

karbondioksit salınımlarındaki potansiyel düşüşleri hesaplamaktadır. Karbon gazı 

salınımındaki düşüş hesabının dayandığı talep tahmini, bu hattı kullanan yük 

sahiplerinin seçimlerine ilişkin anket çalışmasından elde edilmiştir. Anket verileri 

kullanılarak 18 kent çifti arasında 5 farklı yük grubu için taşıma tipi paylaşım 

modelleri geliştirilmiştir. Taşıma sistemi seçimine ilişkin tipik karar süreci taşıma 

tipi, çıkış zamanı ve güzergah olmak üzere üç ölçüt ile yapılmaktadır. Bajwa vd. 

(2008) bunlardan ilk ikisine odaklanarak taşıma tipi ve çıkış zamanı seçiminin farklı 

birleşimleri için model geliştirmektedir. Çıkış zamanına ilişkin alternatiflerin rötar ile 

ilişkili olduğunu test eden bu çalışmada, farklı alternatifler arasındaki ilgileşim, farklı 

kümeleme yapılarının irdelenmesi ile doğrulanmıştır. 
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4.  ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 

Bu bölümde tez çalışmaısna konu olan sorunun çözümüne yönelik geliştiren çözüm 

yaklaşımı açık bir şekilde ifade edilecektir.  

4.1 Çözüm Yaklaşımının Tanımlanması 

Çözüm yaklaşımı beş adet alt modelden oluşmaktadır. Đlk alt modelde, öncelikli 

olarak ihracata konu olan yüklerin yük merkezi ile liman arasında taşınmasında 

tercih edilebilecek karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımacılığı türlerinin 

kullanıldığı taşıma sistemleri oluşturulmuştur. Đkinci alt modelde ülke ekonomisi 

açısından maliyet modeli, üçüncü alt modelde ise yük sahipleri açısından maliyet 

modeli geliştirilmiştir. Dördüncü alt modelde AHP (Analytic Hierarchy Process) 

yöntemi kullanılarak yük sahipleri açısından en uygun taşıma sisteminin seçimi 

yapılmıştır. Beşinci alt modelde ise yük sahiplerinin, ülke ekonomisi açısından en 

uygun maliyetli taşıma sistemi doğrultusunda karar verebilmesi için gerekliliklerden 

biri olduğu düşünülen demiryolu konteyner taşımacılığının işletmesel verimliliğinin 

artması yönünde bir iyileştirme modeli geliştirilmiştir (Şekil 4.1). 

 

Şekil 4.1 : Çözüm yaklaşımına ait akış şeması. 
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4.2 Varsayımlar 

Çözüm yaklaşımının mümkün olduğu kadar Türkiye’deki yük taşımacılığının mevcut 

durumu üzerinde uygulanabilmesi için geliştirilen modellerin birtakım varsayımlar 

üzerine tasarlanması gerekmektedir. 

Öncelikle yük merkezinin, bir organize sanayi bölgesi içinde bulunduğu, yükün 

kamyon, TIR ve konteyner içine doldurulması gibi işlemler için tüm teçhizatın ve 

işgücünün hazır bulunduğu kabul edilmiştir. Yükün kapladığı hacme bağlı olarak, 

yükün bir kamyona veya bir 20’lik konteyner içine istiflenmesinin yaklaşık bir saat, 

bir TIR’a veya 40’lık konteyner içine istiflenmesinin ise iki saat sürdüğü kabul 

edilmiştir. Đstifleme işlemi için bir çatallı istif aracı operatörü ve bir istifleme 

görevlisi olmak üzere toplam iki işçinin çalıştığı kabul edilmiştir. 

Karayolu taşımacılığında kullanılacak araçların taşıma halinde çevrime başlamadığı, 

atıl bir şekilde araç garajında bekletildiği varsayılmış, bu nedenle taşıma maliyeti 

hesaplanırken sadece yüklü araca ait maliyet değil, aynı zamanda boş aracın 

hareketlerine ait maliyetler de dikkate alınmıştır. Karayolu taşıma maliyetinde araç 

olarak 5 akslı, çekici, yarı römork ve yük toplamı yaklaşık 40 ton olan bir araca ait 

dikkate alınmıştır. Taşıt işletme maliyeti belirlenirken motorin, yağ, lastik, bakım, 

yedek parça, işçilik, yıpranma payı ve sürücünün zaman maliyeti ve tahmin 

edilemeyen diğer giderler toplamı kapsanmıştır. Ayrıca, ortalama yol eğimi de yüzde 

5 kabul edilmiştir. Karayolu taşıma maliyeti belirlenirken, boş konteynerin 

taşınmasında konteynerin darası ihmal edilmiştir. Yük sahibinin kendisine ait işlettiği 

aracı olmadığı, bunun yerine bölgedeki taşımacılık piyasasındaki şirketlerden hizmet 

aldığı kabul edilmiştir. Karayolu taşımacılığındaki boş araç taşımasının, dolu araç 

taşıması ile aynı derecede kaza, gürültü, sıkışıklık ve hava kirliliği maliyetine neden 

olacağı varsayılmıştır. Dışsal maliyet kalemleri içinde atık motor yağı, ömrü 

tükenmiş lastik maliyeti gibi maliyetler bulunmamaktadır. 

Đçsel maliyetlerde sadece işletme maliyetleri dikkate alınmıştır, yatırım maliyetleri 

dikkate alınmamıştır. Geleneksel karayolu taşıma ücretinin, ağırlık ve mesafe 

değişkenlerine, karayolu konteyner taşıma ücretinin ise konteyner boyutu, ağırlık ve 

mesafe değişkenlerine bağlı olduğu kabul edilmiştir. Boş konteynerin, yükün 

limanda veya aktarma limanında konteyner içine doldurulduğu taşıma sistemlerinde 

limanda veya aktarma limanında, yük merkezinde doldurduğu sistemlerde ise 
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konteyner deposunda hazır bulunduğu kabul edilmiştir. Araç garajı ile yük merkezi, 

araç garajı ile konteyner deposu, araç garajı ile kara terminali, konteyner deposu ile 

yük merkezi, yük merkezi ile kara terminali (eğer yük merkezi sınırlarında kara 

terminali mevcut ise) arasındaki uzaklığının en fazal 50 km olabileceği kabul 

edilmiştir.  

Demiryolu taşıma maliyeti, lokomotif bakım-onarım ve servise hazırlama, lokomotif 

personeli, tren personeli, enerji, manevra, hat bakım ve onarım maliyetlerinden 

oluşmaktadır. Yükün kara terminalinde konteyner içine istiflendiği taşıma 

sistemlerinde boş konteynerin kara terminalinde hazır bulunduğu varsayılarak boş 

konteynerin limandan kara terminaline demiryoluyla taşınmasına ait maliyet dikkate 

alınmamıştır. Çalışmada kullanılan ideal bir yük treninin konteyner taşıma 

kapasitesinin 80 TEU, yük taşıma kapasitesinin 1,600 ton, hızının ise 60 km/saat ve 

olduğu varsayılmıştır. Demiryolu taşıma ücretinin, ağırlık ve mesafe değişkenine 

bağlı olduğu kabul edilmiştir. Demiryolu taşıma ücreti hesaplanırken, limanda 

vagonların ve konteyner platformlarının belirlenmiş süre (24 saat) dahilinde 

boşaltılacağı ve dolayısıyla tatili edevat (somaj) ücretinin oluşmayacağı 

varsayılmıştır. Trenin bir terminalde manevra ve konteyner elleçleme işlemleri için 

kalış süresinin en fazla 1 saat olduğu, limanda kalış süresinin ise 2 saat olduğu kabul 

edilmiştir. Blok tren uygulamasında bir terminalde indirilen dolu ithal ve boş 

konteynerlerin toplam adedi ile yüklenen dolu ihraç konteynerlerin toplam adedini 

eşit olduğu kabul edilmiştir. 

Geleneksel demiryolu taşıma ücreti hesaplamasında yükün TCDD’ye ait iki dingilli, 

25.5 ton yük kapasiteli, yaklaşık 13 metre boyunda ve 82 metreküp hacimli Gbs-w 

cinsi kapalı vagonlarla taşındığı varsayılmıştır. Demiryolu konteyner taşımacılığı 

ücreti hesaplamasında ise TÜDEMSAŞ (Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş.) 

tarafından üretilmiş olan 4 dingilli, 25 ton darası olan, yaklaşık 20 metre boyunda, 55 

ton yük kapasiteli, Sgs-w model platform konteyner vagonu kullanılması 

düşünülmüştür. Ayrıca taşıma ücreti hesabında, yükün ağırlığının 1-100 ton 

aralığında olduğu, dolayısıyla yükün blok tren ile taşınma ön koşulu olan en az 500 

ton ağırlık sınırına ulaşamadığı için yüzde 50 indirimden yararlanamadığı kabul 

edilmiştir.  

Denizyolu taşıma maliyeti, geminin ilk yatırım maliyeti dışındaki işletme, enerji, 

bakım-onarım, personel maliyetlerini de içermektedir.  
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Kara terminali işletme maliyeti, terminalde hizmet veren tüm teçhizatlara ait enerji 

ve yedek parça, işletme, bakım, onarım, ofis ve güvenlik gibi maliyetlerden 

oluşmaktadır. Kara terminalinde her türlü elleçleme teçhizatının bulunduğu kabul 

edilmiştir. Ayrıca terminalde limana taşınmak için bekleyen konteynerlerin için bir 

ardiye ücreti oluşmayacağı, ancak yükün terminalde bekletilmesinde 1 günlük yük 

ardiye ücreti oluşacağı kabul edilmiştir. Vagonların ve konteyner platformlarının 

belirlenmiş süre (24 saat) dahilinde doldurulacağı ve dolayısıyla tatili edevat (somaj) 

ücretinin oluşmayacağı varsayılmıştır. 

Liman işletme maliyeti, limandaki başta rıhtım vinci olmak üzere limandaki tüm 

teçhizatın enerji, yedek parça maliyeti ve limanda görevli tüm personel, bakım, 

onarım, ofis, güvenlik maliyetlerini içermektedir. Aktarma limanına ait işletme 

maliyetinin limana ait işletme maliyetine eşit olduğu varsayılmıştır. Limanda ihraç 

edilecek yük ve konteyner ardiye ücretinin oluşmadığı kabul edilmiştir. 

Yük merkezlerinden arz edilen ihracat dolu konteyner adetlerinin mevsimsel 

dağılımın da dikkate alınması gerekmektedir. Ancak çalışmada mevsimsel dağılıma 

bağlı olarak olası konteyner adedi değişimlerinde taşımacılık şirketlerinin taşıma 

aracı ve boş konteyner kapasitelerini planladığı kabul edilmiştir. Bu nedenle 

mevsimle dalgalanmalardan kaynaklanacak fazla konteyner taşıma hizmeti talebinin 

sağlanmasında sıkıntı olmayacağı varsayılmıştır. 1 Avro’nun yaklaşık 2.00 Türk 

Lirası, 1 ABD dolarının ise yaklaşık 1.50 Türk Lirası olduğu kabul edilmiştir. 

4.3 Taşıma Sistemleri 

Limandan ihraç edilecek bir yükün, yük merkezinden limana kadar taşınmasında 

tercih edilebilecek, ağırlıklı olarak demiryolu ve denizyolu taşımacılığının 

kullanıldığı 10 adet taşıma sistemi tasarlanmıştır. Taşıma sistemlerinin iyi bir şekilde 

anlaşılabilmesi için öncelikle sistemlerde kullanılan kavramların açıklanmasında 

fayda bulunmaktadır: 

i. Kamyon Garajı (B): Yükün taşınacağı kamyon, TIR veya çekici-yarı römork’un 

atıl olarak bekletildiği yerdir. Yükün konteyner içinde taşınmasından bağımsız 

olmak üzere, boş araçların bulunduğu kamyon garajının konumunun 

belirlenmesi önem taşımaktadır.  
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ii. Boş Konteyner Deposu (D): Boş konteynerlerin depolandığı yerdir. Boş 

konteyner ayrı bir depoda istiflenebileceği gibi kara terminalinde ya da limanda 

bekletilebilmektedir. Karayolu konteyner taşımacılığının kullanıldığı taşıma 

sistemlerinde, boş konteynerin bir çekici-yarı römork sistemi ile konteyner 

deposundan alınıp yük merkezine taşınması gerekmektedir.  

iii. Geleneksel Karayolu Taşımacılığı (NGK): Bu taşıma türü yükün bir kamyon ya 

da TIR ile konteyner kullanılmadan taşınmasını ifade etmektedir. Taşımanın 

geleneksel olarak nitelendirilmesinin nedeni, konteyner taşımacılığı gibi birim 

yük esasına dayanan standartlaştırılmış bir taşıma türünün kullanılmamasıdır. 

Geleneksel karayolu taşımacılığı, taşıma sistemlerinde hem dolu hem de boş 

kamyon taşımacılığını ifade etmektedir.  

iv. Yük Merkezi (YM): Yük merkezi yükün başlangıç noktasını temsil etmektedir. 

Yük merkezi üretim yapılan bir fabrika olabileceği gibi, son ürünlerin 

bekletildiği bir depo veya ambalajlamanın yapıldığı bir lojistik köyü olabilir.  

v. Karayolu Konteyner Taşımacılığı (NKK): Bu taşıma türünde yük bir konteyner 

içinde çekici-yarı römork sistemi kullanılarak bir yerden başka bir yere 

taşınmaktadır. Örneğin konteyner deposundan alınan boş konteyner yük 

merkezine kadar, dolu konteyner ise yük merkezinden limana kadar bu taşıma 

yöntemi kullanılarak taşınmaktadır. 

vi. Geleneksel Demiryolu Taşımacılığı (NGD): Geleneksel Demiryolu Taşımacılığı, 

yükün vagon içine istiflendikten sonra bir yük treni ile terminalden limana kadar 

taşınmasını ifade etmektedir. 

vii. Demiryolu Konteyner Taşımacılığı (NDK): Demiryolu konteyner taşımacılığı 

dolu konteynerin tarifeli bir tren ile taşınmasıdır. Burada yük geleneksel 

demiryolu taşımacılığından farklı olarak konteyner içine istif edildikten sonra, 

demiryolu konteyner vagonu üzerinde taşınmaktadır. 

viii.Denizyolu Konteyner Taşımacılığı (NZK): Dolu konteynerin bir limandan başka 

bir limana bir konteyner gemisi aracılığıyla taşınması, denizyolu konteyner 

taşımacılığı olarak tanımlanmaktadır.  
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ix. Kara Terminali (T): Kara Terminalleri karayolu taşımacılığı ile demiryolu 

taşımacılığının birleşme noktasıdır. Yük ya da konteyner, bir taşıma türünden 

bir diğerine kara terminalinde aktarılmaktadır. Geleneksel karayolu taşımacılığı 

veya karayolu konteyner taşımacılığı kullanılarak terminale getirilen bir yük, 

burada vagona ya da konteyner platform vagona yüklenmektedir.  

x. Liman (L): Liman, yük merkezi liman arasındaki taşıma zincirinin bitiş 

noktasıdır. Geleneksel karayolu taşımacılığı ya da geleneksel demiryolu 

taşımacılığı kullanılarak limana getirilen yükler burada konteyner içine 

istiflenmektedir. Karayolu konteyner taşımacılığı, demiryolu konteyner 

taşımacılığı ya da denizyolu konteyner taşımacılığı kullanılarak limana getirilen 

konteynerler ise ilgili gemiye yüklenmektedir 

xi. Aktarma Limanı (LA): Aktarma Limanı, denizyolu konteyner taşımacılığı ile 

ana limana götürülecek konteynerlerin aktarıldığı limandır. Geleneksel karayolu 

taşımacılığı ya da karayolu konteyner taşımacılığı kullanılarak aktarma limanına 

getirilen konteyner, burada aktarma gemisine yüklenmektedir. 

4.3.1 Taşıma sistemi no.1 

Limanda konteyner içine istif edilen yükün fabrika ile liman arasında taşınmasında 

sadece geleneksel karayolu taşımacılığı kullanılmaktadır. Sistemin başlangıç noktası 

boş kamyonun bulunduğu kamyon garajı, bitiş noktası ise konteynerin gemiye 

yüklendiği limandır. Şekil 4.2’de taşıma sistemi no.1’e ait yük akışı görülmektedir. 

 

Şekil 4.2 : Taşıma sistemi no:1. 
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Boş kamyon ya da TIR, başlangıç noktasından yük merkezine geldikten sonra ihracat 

için hazırlanmış olan yük genellikle ambalajlı ya da paletli olarak kamyona 

yüklenmekte ve kamyon ile yük merkezinden limana kadar taşınmaktadır. Limana 

ulaşan yük, kamyondan indirildikten sonra elleçleme teçhizatları yardımıyla 

konteynerin içine istiflenmektedir. Yük, konteyner içine CFS bölümünde istif 

edilmektedir. Eğer konteyner dolum için hazır değilse, yük liman içinde bir 

antrepoya götürülüp, bekletilmektedir. Konteyner içine istif edilecek yük için belirli 

gümrük işlemleri yapılması gerekmektedir. Yükün ihracat beyannamesinin 

hazırlanması, gerekli gümrük harçlarının ödenmesi, yükün kontrolünün gümrük 

görevlilerince yapılması bu işlemlerinden bazılarıdır. Konteyner doldurulduktan ve 

yükün gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra, konteynerin kapısı gümrük, liman ve 

acente yetkililerinin nezaretinde kapatılıp, mühürlenmektedir. Dolu konteyner, 

geminin limana geliş tarihine ve yükleme planına bağlı olarak, ya belirli bir süre 

limandaki konteyner istif sahasında bekletilmekte ya da doğrudan gemideki kendisi 

için ayrılmış yere yüklenmektedir (Çizelge 4.1). 

Çizelge 4.1 : Taşıma sistemi no:1. 

Yük/Konteyner Hareketi Hizmeti 
Veren 

Araç veya 
Teçhizat 

Gerçekleştiği 
Yer 

Başlangıç 
Noktası 

Bitiş 
Noktası 

Talimat alan boş kamyonun 
kamyon garajından yük 
merkezine gitmesi 

Nakliye 
Şirketi 

Kamyon Karayolu Kamyon 
Garajı 

Yük 
Merkezi 

Yükün kamyona 
yüklenmesi 

Yük Sahibi ya 
da Aracı 
Şirket 

Çatallı istif aracı Yük Merkezi Yük Merkezi Kamyon 

Yükün yük merkezinden 
limana kadar geleneksel 
karayolu taşımacılığı 
kullanılarak taşınması 

Nakliye 
Şirketi 

Kamyon Karayolu Yük Merkezi Liman 

Limana gelen yükün 
kamyondan indirilmesi 

Liman Çatallı istif aracı Liman Kamyon CFS 

Yükün boş bir konteyner 
içine istiflenmesi 

 Liman Çatallı istif aracı Liman CFS CFS 

Yükün konteyner içine 
istiflenmesinden sonra 
gümrük işlemlerinin 
tamamlanması, konteynerin 
kapatılarak mühürlenmesi 

Gümrük 
Müdürlüğü  

- Liman CFS 
 

CFS 

Dolu konteynerin geminin 
gelişine ve yükleme planına 
bağlı olarak bekletilmek 
amacıyla ihraç konteyner 
istif sahasına taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu 
Đstif Araçları, 
Çekici-yarı römork 
sistemi 

Liman CFS Konteyner 
Đstif Sahası 

Dolu konteynerin gemiye 
yüklenmek amacıyla 
geminin bağlı bulunduğu 
rıhtıma taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Ayaklı Taşıyıcılar, 
Kollu Đstif Araçları, 
Çekici-yarı römork 
sistemi 

Liman Konteyner 
Đstif Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin gemide 
kendisi için ayrılmış yere 
yüklenmesi 

Liman Rıhtım Vinci Liman Rıhtım Gemi  
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4.3.2 Taşıma sistemi no.2 

Bu sistemde, yük konteyner içine yük merkezinde istif edildikten sonra konteyner 

yük merkezinden limana kadar karayolu konteyner taşımacılığı kullanılarak 

taşınmaktadır. Şekil 4.3’te taşıma sistemi no.2’ye ait yük akışı görülmektedir. 

 

Şekil 4.3 : Taşıma sistemi no:2. 

Yük, ambalajlı ve/veya paletli olarak yük merkezinde konteyner içine istif edildikten 

sonra limana kadar çekici-yarı römork sistemi ile taşınmaktadır. Römorktan indirilen 

konteyner, limandaki elleçleme teçhizatları yardımıyla liman içinde taşınmaktadır. 

Konteyner, yük merkezinde doldurulduktan sonra genellikle mühürlenmekte ve bu 

şekilde gemiye yüklenmektedir. Gümrük müdürlüğü, ihraç edilecek her konteynerin 

içine bakmaya gerek duymamakta ancak bunun yerine sistemlerinden bilgisayar 

ataması ile rastgele seçilen konteynerleri kontrol etmektedir. Dolu konteyner, 

geminin limana geliş tarihine ve yükleme planına bağlı olarak, belirli bir süre 

limandaki istif sahasında bekletilebilmekte ya da bekletilmeden gemideki ilgili 

yerine yüklenebilmektedir (Çizelge 4.2). 
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Çizelge 4.2 : Taşıma sistemi no:2. 

Yük/Konteyner 
Hareketi 

Hizmeti 
Veren 

Araç veya Teçhizat Gerçekleştiği 
Yer 

Başlangıç 
Noktası 

Bitiş 
Noktası 

Talimat alan boş 
çekicinin garajdan boş 
konteyner deposuna 
gitmesi 

Nakliye Şirketi Çekici-yarı römork sistemi  Karayolu Kamyon 
Garajı 

Boş 
Konteyner 
Deposu 

Boş konteynerin istiften 
alınıp bir yarı-römork 
üzerine yüklenmesi 

Boş 
Konteyner 
Deposu 

Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar veya Kollu Đstif 
Araçları  

Boş 
Konteyner 
Deposu 

Đstif Sahası Römork  

Boş konteynerin yük 
merkezine kadar 
taşınması 

Nakliye Şirketi  Çekici-yarı römork sistemi Karayolu Boş 
Konteyner 
Deposu 

Yük 
Merkezi 

Ambalajlı veya paletli 
yükün boş bir konteyner 
içine istiflenmesi, 
konteynerin kapısının 
mühürlenmesi 

Yük Sahibi ya 
da Aracı 
Şirket 

Çatallı istif aracı Yük Merkezi Yük Merkezi Konteyner 

Dolu konteynerin yük 
merkezinden limana 
kadar karayolu 
konteyner taşımacılığı 
kullanılarak taşınması 

Nakliye Şirketi  Çekici-yarı römork sistemi Karayolu Yük Merkezi Liman 

Limana gelen dolu 
konteynerin kamyon 
üzerinden yere 
indirilmesi 

Liman Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Liman Römork Liman 
Sahası 

Konteyner içindeki yükün 
eğer gerekiyorsa detaylı 
kontrolünün yapılması 

Gümrük 
Müdürlüğü  

- Liman - - 

Dolu konteynerin 
geminin gelişine ve 
yükleme planına bağlı 
olarak bekletilmek 
amacıyla ihraç konteyner 
istif sahasına taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Liman Liman 
Sahası 

Konteyner 
Đstif 
Sahası 

Dolu konteynerin gemiye 
yüklenmek amacıyla 
geminin bağlı bulunduğu 
rıhtıma taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Liman Konteyner 
Đstif Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin 
Gemide kendisi için 
ayrılmış yere yüklenmesi 

Liman Rıhtım Vinci Liman Rıhtım Gemi 
Ambarı ya 
da 
Güvertesi 

 

4.3.3 Taşıma sistemi no.3 

Bu sistemde yük, kamyona ya da TIR’a yük merkezinde yüklendikten sonra, 

geleneksel karayolu taşımacılığı kullanılarak kara terminaline taşınmaktadır. Kara 

terminaline gelen yük, kamyondan ya da TIR’dan indirildikten sonra yükleneceği 

trenin tarifesine bağlı olarak belirli bir süre bir depoda bekletilmekte ve daha sonra 

bir vagon içine istif edilmektedir. Yükün gümrük işlemleri mevcut şartlarda 

yurtdışına çıkış yapacağı limandaki gümrük müdürlüklerince yapılmaktadır.  
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Yükün yük merkezi ve kara terminali arasında taşınmasında geleneksel karayolu 

taşımacılığı, kara terminali ile liman arasında taşınmasında ise geleneksel demiryolu 

taşımacılığı kullanılmaktadır. Şekil 4.4’te taşıma sistemi no.3’e ait yük akışı 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.4 : Taşıma sistemi no:3. 

Yük, ambalajlı ve/veya paletli olarak ihracatçıya ait fabrikada kamyona yüklendikten 

sonra kara terminaline kadar geleneksel karayolu taşımacılığı tercih edilerek 

taşınmaktadır. Kamyondan indirilen yük eğer istif edileceği vagon hazır ise elleçleme 

teçhizatları yardımıyla ile vagona yüklenmekte, değilse tren gelene kadar terminal 

içindeki bir depoya götürülüp, bekletilmektedir (Şekil 4.5). 

 

Şekil 4.5 : Yükün vagon içine istif edilmesine ait bir resim (TCDD,2009). 
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Vagona yüklenen yük, geleneksel demiryolu taşımacılığı kullanılarak limana 

taşınmaktadır. Limanda vagondan boşaltılan yük, konteyner içine istif edilmekte, 

daha sonra konteyner gemisinin limana geliş tarihine ve yükleme planına bağlı 

olarak, ya belirli bir süre limandaki istif sahasında bekletilmekte ya da doğrudan 

gemideki ilgili pozisyonuna yüklenmektedir (Çizelge 4.3). 

Çizelge 4.3 : Taşıma sistemi no:3. 

Yük/Konteyner Hareketi Hizmeti Veren Araç veya 
Teçhizat 

Gerçekleştiği 
Yer 

Başlangıç 
Noktası 

Bitiş 
Noktası 

Talimat alan boş 
kamyonun kamyon 
garajından yük merkezine 
gitmesi 

Nakliye Şirketi Kamyon/TIR Karayolu Kamyon 
Garajı 

Yük Merkezi 

Yükün kamyona/TIR’a 
yüklenmesi 

Yük Sahibi ya 
da Aracı Şirket 

Çatallı istif aracı Yük Merkezi Yük Merkezi Kamyon/TIR 

Yükün yük merkezinden 
kara terminaline kadar 
geleneksel karayolu ile 
taşınması 

Nakliye Şirketi Kamyon Karayolu Đhracatçıya 
Ait Fabrika 

Kara 
Terminali 

Yükün kamyon üzerinden 
yere indirilmesi 

Kara Terminali Çatallı istif aracı Kara Terminali Kamyon/TIR Terminal 
Sahası 

Yükün boş bir yük vagonu 
içine istiflenmesi 

Kara Terminali Çatallı istif aracı Kara Terminali Terminal 
Sahası 

Vagon 

Dolu yük vagonunun 
geleneksel demiryolu 
taşımacılığı sistemi ile 
taşınması 

Demiryolu 
Şirketi 

Yük Treni + 
vagon 

Demiryolu Demiryolu 
Terminali 

Yükleme 
Limanı 

Yükün vagondan 
boşaltılması  

Liman Çatallı istif aracı Liman Vagon CFS 

Yükün boş bir konteyner 
içine istiflenmesi 

 Liman Çatallı istif aracı Liman CFS CFS 

Yükün Konteyner içine 
istiflenmesinden sonra 
gümrük işlemlerinin 
tamamlanması, 
konteynerin kapatılarak, 
mühürlenmesi 

Gümrük 
Müdürlüğü  

- Liman CFS 
 

CFS 

Dolu konteynerin geminin 
gelişine ve yükleme 
planına bağlı olarak 
bekletilmek amacıyla ihraç 
konteyner istif sahasına 
taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu 
Đstif Araçları, 
Çekici-yarı römork 
sistemi 

Liman CFS Konteyner 
Đstif Sahası 

Dolu konteynerin gemiye 
yüklenmek amacıyla 
geminin bağlı bulunduğu 
rıhtıma taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Ayaklı Taşıyıcılar, 
Kollu Đstif Araçları, 
Çekici-yarı römork 
sistemi 

Liman Konteyner 
Đstif Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin gemide 
kendisi için ayrılmış yere 
yüklenmesi 

Liman Rıhtım Vinci Liman Rıhtım Gemi 
Ambarı ya 
da 
Güvertesi 

4.3.4 Taşıma sistemi no.4 

Bu sistemde yük, kara terminalinde konteyner içine istif edilmekte, yükün fabrika ve 

kara terminali arasında taşınmasında geleneksel karayolu taşımacılığı, kara terminali 

ile liman arasında taşınmasında ise demiryolu konteyner taşımacılığı 

kullanılmaktadır. Şekilde 4.6’da taşıma sistemi no.4’e ait yük akışı görülmektedir. 
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Şekil 4.6 : Taşıma sistemi no:4. 

Yük, ambalajlı ve/veya paletli olarak ihracatçıya ait fabrikada kamyona yüklendikten 

sonra kara terminaline kadar geleneksel karayolu taşımacılığı tercih edilerek 

taşınmaktadır. Kamyondan indirilen yük genellikle elleçleme teçhizatları yardımıyla 

ile konteyner içine istif edilmekte, nadir de olsa eğer konteyner hazır değil ise 

terminal içindeki bir depoya götürülüp bekletilmektedir. Yükleneceği platform vagon 

hazır olduğunda reach stacker adı verilen özel konteyner elleçleme teçhizatı 

yardımıyla trene yüklenmekte ve demiryolu konteyner taşımacılığı kullanılarak 

limana kadar taşınmaktadır (Şekil 4.7). 

 

Şekil 4.7 : Konteynerin platforma yüklenmesine ait bir resim (TCDD, 
2009). 

Konteyner platformdan indirilip, geminin limana geliş tarihine ve yükleme planına 

bağlı olarak, belirli bir süre limandaki istif sahasında bekletilebilmekte ya da 

doğrudan gemideki ilgili pozisyonuna yüklenebilmektedir (Çizelge 4.4). 
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Çizelge 4.4 : Taşıma sistemi no:4. 

Yük/Konteyner 
Hareketi 

Hizmeti 
Veren 

Araç veya Teçhizat Gerçekleştiği Yer Başlangıç 
Noktası 

Bitiş 
Noktası 

Talimat alan boş 
kamyonun kamyon 
garajından yük 
merkezine gitmesi 

Nakliye Şirketi Kamyon/TIR Karayolu Kamyon 
Garajı 

Yük Merkezi 

Yükün 
kamyona/TIR’a 
yüklenmesi 

Yük Sahibi ya 
da Aracı 
Şirket 

Çatallı istif aracı Yük Merkezi Yük Merkezi Kamyon/TIR 

Yükün yük 
merkezinden kara 
terminaline kadar 
geleneksel karayolu 
ile taşınması 

Nakliye Şirketi Kamyon Karayolu Đhracatçıya 
Ait Fabrika 

Kara 
Terminali 

Yükün kamyon 
üzerinden yere 
indirilmesi 

Kara 
Terminali 

Çatallı istif aracı Kara Terminali Kamyon CFS 

Yükün boş bir 
konteyner içine 
istiflenmesi 

Kara 
Terminali 

Çatallı istif aracı Kara Terminali CFS CFS 

Yükün 
gümrüklemesinin 
yapılıp, konteynerin 
mühürlenmesi 

Gümrük 
Müdürlüğü  

- Kara Terminali CFS CFS 

Dolu Konteynerin 
trenin gelişine kadar 
bekletilmek amacıyla 
konteyner istif 
sahasına taşınması 

Kara 
Terminali 

- Kara Terminali CFS Konteyner 
Đstif Sahası 

Dolu konteynerin 
tarifeli yük trenine ait 
platform üzerine 
yüklenmesi 

Kara 
Terminali 

Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Kara Terminali Konteyner 
Đstif Sahası 

Platform 
Vagon 

Dolu konteynerin 
modern demiryolu 
konteyner taşıma 
sistemi ile taşınması 

Demiryolu 
Şirketi 

Yük Treni (konteyner 
platformu) 

Đhracatçının 
Bulunduğu Ülke 
Sınırları 

Kara 
Terminali 

Yükleme 
Limanı 

Dolu konteynerin 
platformdan tahliye 
edilmesi 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Liman Platform 
Vagon 

Liman 
Sahası 

Dolu konteynerin 
geminin gelişine veya 
yükleme planına 
bağlı olarak 
yüklemeye kadar 
bekletilmek üzere 
taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Liman Liman 
Sahası 

Konteyner 
Đstif Sahası 

Dolu konteynerin 
zamanı gelince 
gemiye yüklenmek 
amacıyla taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar veya Kollu 
Đstif Araçları veya 
Çekici-yarı römork 
sistemi 

Liman Konteyner 
Đstif Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin 
Gemide kendisi için 
ayrılmış pozisyonuna 
yerleştirilmek için 
gemiye yüklenmesi 

Liman Rıhtım Vinci Liman Rıhtım Gemi 
Ambarı ya 
da 
Güvertesi 
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4.3.5 Taşıma sistemi no.5 

Bu sistemde yük, konteyner içine ihracatçıya ait fabrikada istif edilmekte, yükün yük 

merkezi ve kara terminali arasında taşınmasında karayolu konteyner taşımacılığı, 

kara terminali ile liman arasında taşınmasında ise demiryolu konteyner taşımacılığı 

kullanılmaktadır. Şekil 4.8’de taşıma sistemi no.5’e ait yük akışı görülmektedir. 

 

Şekil 4.8 : Taşıma sistemi no:5. 

Bu sistemde boş konteynerlerin, konteyner deposu yerine kara terminalinde 

bulunduğu kabul edilmektedir. Kamyon garajında atıl durumda bekleyen çekici-yarı 

römork sistemi sipariş alındıktan sonra boş konteyneri almak için kara terminaline 

gelmekte ve üzerine boş konteyner yüklenmektedir. Boş konteyner daha sonra kara 

terminalinden yük merkezine kadar taşınmaktadır. Yük, ambalajlı ve/veya paletli 

olarak ihracatçıya ait fabrikada konteyner içine istif edildikten sonra kara terminaline 

kadar karayolu konteyner taşımacılığı kullanılarak taşınmaktadır.  

Yarı-römork üzerinden terminale indirilen konteyner, genellikle tren gelene kadar 

terminal içindeki istif sahasına götürülüp, bekletilmektedir. Yükleneceği platform 

vagon hazır olduğunda trene yüklenmekte ve demiryolu konteyner taşımacılığı 

kullanılarak limana kadar taşınmaktadır. Konteyner platformdan indirilip, geminin 

limana geliş tarihine ve yükleme planına bağlı olarak, belirli bir süre limandaki istif 

sahasında bekletilebilmekte ya da doğrudan gemideki ilgili pozisyonuna 

yüklenebilmektedir (Çizelge 4.5). 
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Çizelge 4.5 : Taşıma sistemi no:5. 

Yük/Konteyner Hareketi Hizmeti 
Veren 

Araç veya Teçhizat Gerçekleştiği Yer Başlangıç 
Noktası 

Bitiş 
Noktası 

Talimat alan boş 
kamyonun kamyon kara 
terminaline gitmesi 

Nakliye 
Şirketi 

Çekici-yarı römork 
sistemi 

Karayolu Kamyon 
Garajı 

Kara 
Terminali 

Boş konteynerin istiften 
alınıp yarı römork üzerine 
yüklenmesi 

Kara 
Terminali 

Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları  

Kara Terminali Đstif Sahası Römork 

Boş konteynerin yük 
merkezine kadar taşınması 

Nakliye 
Şirketi  

Çekici-yarı römork 
sistemi 

Karayolu Kara 
Terminali 

Yük 
Merkezi 

Ambalajlı veya paletli 
yükün boş bir konteyner 
içine istiflenmesi, 
konteynerin kapısının 
mühürlenmesi 

Yük Sahibi 
ya da Aracı 
Şirket 

Çatallı istif aracı Yük Merkezi Yük Merkezi Konteyner 

Dolu konteynerin yük 
merkezinden kara 
terminaline kadar karayolu 
konteyner taşımacılığı 
kullanılarak taşınması 

Nakliye 
Şirketi  

Çekici-yarı römork 
sistemi 

Karayolu Yük Merkezi Kara 
Terminali 

Terminale gelen 
konteynerin römork 
üzerinden yere indirilmesi 

Kara 
Terminali 

Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Kara Terminali Römork Terminal 
Sahası 

Konteyner içindeki yükün 
gümrüklemesinin yapılıp, 
konteynerin mühürlenmesi 

Gümrük 
Müdürlüğü - 

- Kara Terminali - - 

Dolu konteynerin trenin 
gelişine kadar bekletilmek 
amacıyla konteyner istif 
sahasına taşınması 

Kara 
Terminali 

- Kara Terminali Terminal 
Sahası 

Konteyner 
Đstif 
Sahası 

Dolu konteynerin tarifeli 
yük trenine ait platform 
üzerine yüklenmesi 

Kara 
Terminali 

Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Kara Terminali Konteyner 
Đstif Sahası 

Platform 
Vagon 

Dolu konteynerin modern 
demiryolu konteyner 
taşıma sistemi ile 
taşınması 

Demiryolu 
Şirketi 

Yük Treni (konteyner 
platformu) 

Đhracatçının 
Bulunduğu Ülke 
Sınırları 

Kara 
Terminali 

Yükleme 
Limanı 

Dolu konteynerin 
platformdan tahliye 
edilmesi 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Liman Platform 
Vagon 

Liman 
Sahası 

Dolu konteynerin geminin 
gelişine veya yükleme 
planına bağlı olarak 
yüklemeye kadar 
bekletilmek üzere 
taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Liman Liman 
Sahası 

Konteyner 
Đstif 
Sahası 

Dolu konteynerin zamanı 
gelince gemiye yüklenmek 
amacıyla taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar veya Kollu 
Đstif Araçları veya 
Çekici-yarı römork 
sistemi 

Liman Konteyner 
Đstif Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin Gemide 
kendisi için ayrılmış 
pozisyonuna yerleştirilmek 
için gemiye yüklenmesi 

Liman Rıhtım Vinci Liman Rıhtım Gemi 
Ambarı ya 
da 
Güvertesi 



 76 

4.3.6 Taşıma sistemi no.6 

Yük bu sistemde limanda konteyner içine istif edilmekte ve yükün fabrika ile 

aktarma limanı arasında taşınmasında sadece geleneksel karayolu taşımacılığı, 

aktarma limanı ve çıkış limanı arasında ise denizyolu konteyner taşımacılığı 

kullanılmaktadır. Sistemin başlangıç noktası boş kamyonun bulunduğu kamyon 

garajı, bitiş noktası ise limanda bekleyen konteyner gemisidir. Şekil 4.9’da taşıma 

sistemi no.6’ya ait yük akışı görülmektedir. 

 

Şekil 4.9 : Taşıma sistemi no:6. 

Boş kamyon, başlangıç noktasından yük merkezine geldikten sonra ihracat için 

hazırlanmış olan yük, kamyona genellikle ambalajlı ya da paletli olarak 

yüklenmektedir. Yük, kamyon ile yük merkezinden aktarma limanına kadar 

taşınmaktadır. Limana ulaşan yük, kamyondan indirildikten sonra genellikle fazla 

bekletilmeden elleçleme teçhizatları yardımıyla konteynerin içine istiflenmektedir. 

Yük, CFS bölümünde konteyner içine istif edilmektedir. Eğer konteyner dolum için 

hazır değilse, hazır olana dek yük, liman içinde bir antrepoya götürülüp, 

bekletilmektedir. Konteyner içine istif edilecek yük için belirli gümrük işlemleri 

yapılması gerekmektedir. Konteyner doldurulduktan ve yükün gümrük işlemleri 

tamamlandıktan sonra, konteynerin kapısı gümrük, liman ve acente yetkililerinin 

nezaretinde kapatılıp, mühürlenmektedir. Bu aşamadan sonra konteyner, ilgili 

gümrük müdürlüğü tarafından gerekli görülmedikçe tekrar açılmamaktadır.  
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Dolu konteyner, geminin limana geliş tarihine ve yükleme planına bağlı olarak, ya 

belirli bir süre limandaki konteyner istif sahasında bekletilebilmekte ya da doğrudan 

gemideki kendisi için ayrılmış yere yüklenebilmektedir. Konteyner aktarma 

limanında gemiye yüklendikten sonra, konteyner gemisi aracılığıyla çıkış limanına 

kadar denizyolu ile taşınmaktadır. Çıkış limanında tahliye olan konteyner, ana 

gemiye yüklenene kadar rıhtımda ya da konteyner istif sahasında bekletilmekte, 

geminin geliş tarihine ve yükleme planına bağlı olarak, ya belirli bir süre limandaki 

transit konteyner istif sahasında bekletilebilmekte ya da doğrudan gemideki kendisi 

için ayrılmış yere yüklenebilmektedir.(Çizelge 4.6). 

Çizelge 4.6 : Taşıma sistemi no:6. 

Yük/Konteyner Hareketi Hizmeti 
Veren 

Araç veya Teçhizat Gerçekleşt
iği Yer 

Başlangı
ç 

Noktası 

Bitiş 
Noktası 

Talimat alan boş kamyonun kamyon 
garajından yük merkezine gitmesi 

Nakliye 
Şirketi 

Kamyon/TIR Karayolu Kamyon 
Garajı 

Yük 
Merkezi 

Yükün kamyona/TIR’a yüklenmesi Yük Sahibi 
ya da Aracı 
Şirket 

Çatallı istif aracı Yük 
Merkezi 

Yük 
Merkezi 

Kamyon
/TIR 

Yükün, yük merkezinden aktarma 
imanına kadar geleneksel karayolu 
taşımacılığı kullanılarak taşınması 

Nakliye 
Şirketi 

Kamyon/TIR Karayolu Yük 
Merkezi 

Aktarma 
Limanı 

Aktarma Limanına gelen yükün 
kamyon üzerinden zemine indirilmesi 

Aktarma 
Limanı 

Çatallı istif aracı Aktarma 
Limanı 

Kamyon/
TIR 

CFS 

Yükün boş bir konteyner içine 
istiflenmesi 

 Aktarma 
Limanı 

Çatallı istif aracı Aktarma 
Limanı 

CFS CFS 

Yükün Konteyner içine 
istiflenmesinden sonra gümrük 
işlemlerinin tamamlanması, 
konteynerin kapatılarak, 
mühürlenmesi 

Gümrük 
Müdürlüğü  

- Aktarma 
Limanı 

CFS 
 

CFS 

Dolu konteynerin geminin gelişine ve 
yükleme planına bağlı olarak 
bekletilmek amacıyla ihraç konteyner 
istif sahasına taşınması 

Aktarma 
Limanı 

Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Aktarma 
Limanı 

CFS Konteyn
er Đstif 
Sahası 

Dolu konteynerin gemiye yüklenmek 
amacıyla geminin bağlı bulunduğu 
rıhtıma taşınması 

Aktarma 
Limanı 

Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Aktarma 
Limanı 

Konteyne
r Đstif 
Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin gemide kendisi için 
ayrılmış yere yüklenmesi 

Aktarma 
Limanı 

Rıhtım Vinci Aktarma 
Limanı 

Rıhtım Gemi 
Ambarı 
ya da 
Güverte
si 

Dolu Konteynerin denizyolu ile 
taşınması 

Konteyner 
Hattı 

Konteyner Gemisi Denizyolu Aktarma 
Limanı 

Liman 

Dolu konteynerin gemiden tahliye 
edilmesi 

Liman Rıhtım Vinci Liman Gemi 
Ambarı 
ya da 
Güvertesi 

Rıhtım 

Dolu konteynerin rıhtımdan transit 
konteyner istif sahasına taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi r 

Liman Rıhtım Konteyn
er Đstif 
Sahası 

Dolu konteynerin geminin gelişine ve 
yükleme planına bağlı olarak 
bekletilmek amacıyla rıhtıma 
taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Liman Konteyne
r Đstif 
Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin gemide kendisi için 
ayrılmış yere yüklenmesi 

 Liman Rıhtım Vinci Liman Rıhtım Gemi  
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4.3.7 Taşıma sistemi no.7 

Bu sistemde yük, konteyner içine yük merkezinde istif edilmekte ve daha sonra 

konteyner yük merkezinden aktarma limana kadar karayolu konteyner taşımacılığı, 

aktarma limanından çıkış limanına ise denizyolu konteyner taşımacılığı kullanılarak 

taşınmaktadır. Şekil 4.10’da taşıma sistemi no.7’ye ait yük akışı görülmektedir. 

 

Şekil 4.10 : Taşıma sistemi no.7. 

Yük, ambalajlı ve/veya paletli olarak yük merkezinde konteyner içine istif edildikten 

sonra aktarma limana kadar çekici-yarı römork sistemi ile taşınmaktadır. Römorktan 

indirilen konteyner, limandaki elleçleme teçhizatları yardımıyla liman içinde 

taşınmaktadır. Konteyner, yük merkezinde doldurulduktan sonra genellikle 

mühürlenir ve bu şekilde gemiye yüklenir. Gümrük ihraç edilecek her konteynerin 

içine bakmaya gerek duymaz ancak bunun yerine sistemlerinden bilgisayar ataması 

ile rastgele seçilen konteynerleri açtırır ve kontrol eder. Dolu konteyner, geminin 

aktarma limana geliş tarihine ve yükleme planına bağlı olarak, belirli bir süre 

limandaki istif sahasında bekletilebilmekte ya da bekletilmeden gemideki ilgili 

yerine yüklenebilmektedir. Konteyner aktarma limanında gemiye yüklendikten 

sonra, konteyner gemisi aracılığıyla çıkış limanına kadar denizyolu ile taşınmaktadır. 

Çıkış limanında tahliye olan konteyner, ana gemiye yüklenene kadar rıhtımda ya da 

konteyner istif sahasında bekletilmekte, belirli bir süre limandaki transit konteyner 

istif sahasında bekletilebilmekte veya doğrudan gemiye yüklenebilmektedir (Çizelge 

4.7). 
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Çizelge 4.7 : Taşıma sistemi no:7. 

Yük/Konteyner 
Hareketi 

Hizmeti 
Veren 

Araç veya Teçhizat Gerçekleştiği 
Yer 

Başlangıç 
Noktası 

Bitiş 
Noktası 

Talimat alan çekicinin 
kamyon garajından boş 
konteyner deposuna 
gitmesi 

Nakliye 
Şirketi 

Çekici-yarı römork 
sistemi 

Karayolu Kamyon 
Garajı 

Boş 
Konteyner 
Deposu 

Boş konteynerin istiften 
alınıp römork üzerine 
yüklenmesi 

Boş 
Konteyner 
Deposu 

Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar veya Kollu 
Đstif Araçları  

Boş 
Konteyner 
Deposu 

Đstif Sahası Çekici-
yarı 
römork 
sistemi 

Boş konteynerin yük 
merkezine kadar 
taşınması 

Nakliye 
Şirketi  

Çekici-yarı römork 
sistemi 

Karayolu Boş Konteyner 
Deposu 

Yük 
Merkezi 

Ambalajlı veya paletli 
yükün boş bir 
konteyner içine 
istiflenmesi, 
konteynerin kapısının 
mühürlenmesi 

Yük Sahibi 
ya da Aracı 
Şirket 

Çatallı istif aracı Yük Merkezi Yük Merkezi Konteyner 

Dolu konteynerin yük 
merkezinden aktarma 
limana kadar karayolu 
konteyner taşımacılığı 
kullanılarak taşınması 

Nakliye 
Şirketi  

Çekici-yarı römork 
sistemi 

Karayolu Yük Merkezi Aktarma 
Limanı 

Aktarma Limana gelen 
dolu konteynerin 
römork üzerinden yere 
indirilmesi 

Aktarma 
Liman 

Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Aktarma 
Limanı 

Çekici-yarı 
römork sistemi 

Liman 
Sahası 

Konteyner içindeki 
yükün eğer gerekiyorsa 
detaylı kontrolünün 
yapılması 

Gümrük 
Müdürlüğü  

- Aktarma 
Limanı 

- - 

Dolu konteynerin 
geminin gelişine ve 
yükleme planına bağlı 
olarak bekletilmek 
amacıyla ihraç 
konteyner istif sahasına 
taşınması 

Aktarma 
Limanı 

Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Aktarma 
Limanı 

Liman Sahası Konteyner 
Đstif 
Sahası 

Dolu konteynerin 
gemiye yüklenmek 
amacıyla geminin bağlı 
bulunduğu rıhtıma 
taşınması 

Aktarma 
Limanı 

Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Aktarma 
Limanı 

Konteyner Đstif 
Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin 
Gemide kendisi için 
ayrılmış yere 
yüklenmesi 

Aktarma 
Limanı 

Rıhtım Vinci Aktarma 
Limanı 

Rıhtım Gemi 
Ambarı ya 
da 
Güvertesi 

Dolu konteynerin 
denizyolu ile taşınması 

Konteyner 
Hattı 

Konteyner Gemisi Denizyolu Aktarma 
Limanı 

Liman 

Dolu konteynerin 
Gemiden tahliye 
edilmesi 

Liman Rıhtım Vinci Liman Gemi Ambarı 
ya da 
Güvertesi 

Rıhtım 

Dolu konteynerin 
rıhtımdan transit 
konteyner istif sahasına 
taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Liman Rıhtım Konteyner 
Đstif 
Sahası 

Dolu konteynerin 
geminin gelişine ve 
yükleme planına bağlı 
olarak bekletilmek 
amacıyla rıhtıma 
taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Liman Konteyner Đstif 
Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin 
Gemide kendisi için 
ayrılmış yere 
yüklenmesi 

 Liman Rıhtım Vinci Liman Rıhtım Gemi 
Ambarı ya 
da 
Güvertesi 
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4.3.8 Taşıma sistemi no.8 

Bu sistemde yükün yük merkezi ve kara terminali arasında taşınmasında geleneksel 

karayolu taşımacılığı, kara terminali ve aktarma liman arasında taşınmasında 

geleneksel demiryolu taşımacılığı, aktarma limanı ve yükleme limanı arasında ise 

denizyolu konteyner taşımacılığı kullanılmaktadır (Şekil 4.11)  

 

Şekil 4.11 : Taşıma sistemi no.8. 

Bu taşıma sisteminde yük, kamyona yük merkezinde yüklendikten sonra, geleneksel 

karayolu taşımacılığı kullanılarak en yakın kara terminaline taşınmaktadır. Terminale 

gelen yük, kamyondan indirildikten sonra vagon içine istif edilmekte ve aktarma 

limanına geleneksel demiryolu taşımacılığı kullanılarak taşınmaktadır. Aktarma 

limanında vagondan indirilen yük, konteyner içine istif olmakta ve konteynerin 

kapısı mühürlenmektedir. Konteyner, yükleneceği geminin gelişine bağlı olarak ya 

doğrudan, ya da konteyner istif sahasında bir süre bekletildikten sonra aktarma 

gemisine yüklenmektedir. Konteyner içine istif edilmiş yük, aktarma limanı ve 

yükleme limanı arasında denizyolu taşımacılığı kullanılarak taşındıktan sonra, 

yükleme limanında aktarma gemisinden indirilip, ana gemiye yüklenmektedir 

(Çizelge 4.8). 
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Çizelge 4.8 : Taşıma sistemi no. 8. 

Yük/Konteyner 
Hareketi 

Hizmeti 
Veren 

Araç veya 
Teçhizat 

Gerçekleştiği 
Yer 

Başlangıç 
Noktası 

Bitiş 
Noktası 

Talimat alan boş 
kamyonun kamyon 
garajından yük 
merkezine gitmesi 

Nakliye 
Şirketi 

Kamyon/TIR Karayolu Kamyon 
Garajı 

Yük Merkezi 

Yükün kamyona/TIR’a 
yüklenmesi 

Yük 
Sahibi ya 
da Aracı 
Şirket 

Çatallı istif aracı Yük Merkezi Yük Merkezi Kamyon/TIR 

Yükün yük merkezinden 
kara terminaline kadar 
geleneksel karayolu ile 
taşınması 

Nakliye 
Şirketi 

Kamyon Karayolu Đhracatçıya 
Ait Fabrika 

Kara 
Terminali 

Yükün kamyon 
üzerinden yere 
indirilmesi 

Kara 
Terminali 

Çatallı istif aracı Kara 
Terminali 

Kamyon/TIR Terminal 
Sahası 

Yükün boş bir yük 
vagonu içine istiflenmesi 

Kara 
Terminali 

Çatallı istif aracı Kara 
Terminali 

Terminal 
Sahası 

Vagon 

Dolu yük vagonunun 
geleneksel demiryolu 
taşımacılığı sistemi ile 
taşınması 

Demiryolu 
Şirketi 

Yük Treni + 
vagon 

Demiryolu Demiryolu 
Terminali 

Aktarma 
Limanı 

Yükün vagondan 
boşaltılması  

Aktarma 
Limanı 

Çatallı istif aracı Aktarma 
Limanı 

Vagon CFS 

Yükün boş bir konteyner 
içine istiflenmesi 

 Aktarma 
Limanı 

Çatallı istif aracı Aktarma 
Limanı 

CFS CFS 

Yükün konteyner içine 
istiflenmesinden sonra 
gümrük işlemlerinin 
tamamlanması, 
konteynerin kapatılarak, 
mühürlenmesi 

Gümrük 
Müdürlüğü  

- Aktarma 
Limanı 

CFS 
 

CFS 

Dolu konteynerin 
aktarma gemisinin 
gelişine ve yükleme 
planına bağlı olarak 
bekletilmek amacıyla 
ihraç konteyner istif 
sahasına taşınması 

Aktarma 
Limanı 

Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu 
Đstif Araçları, 
Çekici-yarı 
römork sistemi 

Aktarma 
Limanı 

CFS Konteyner 
Đstif Sahası 

Dolu konteynerin 
gemiye yüklenmek 
amacıyla geminin bağlı 
bulunduğu rıhtıma 
taşınması 

Aktarma 
Limanı 

Tekerlekli/Raylı 
Ayaklı 
Taşıyıcılar, Kollu 
Đstif Araçları, 
Çekici-yarı 
römork sistemi 

Aktarma 
Limanı 

Konteyner 
Đstif Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin 
gemide kendisi için 
ayrılmış yere 
yüklenmesi 

Aktarma 
Limanı 

Rıhtım Vinci Aktarma 
Limanı 

Rıhtım Gemi  

Dolu konteynerin 
denizyolu ile taşınması 

Konteyner 
Hattı 

Konteyner 
Gemisi 

Denizyolu Aktarma 
Limanı 

Liman 

Dolu konteynerin 
gemiden tahliye 
edilmesi 

Liman Rıhtım Vinci Liman Gemi 
Ambarı ya 
da 
Güvertesi 

Rıhtım 

Dolu konteynerin 
rıhtımdan transit 
konteyner istif sahasına 
taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu 
Đstif Araçları, 
Çekici-yarı 
römork sistemi r 

Liman Rıhtım Konteyner 
Đstif Sahası 

Dolu konteynerin 
geminin gelişine ve 
yükleme planına bağlı 
olarak bekletilmek 
amacıyla rıhtıma 
taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu 
Đstif Araçları, 
Çekici-yarı 
römork sistemi 

Liman Konteyner 
Đstif Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin 
gemide kendisi için 
ayrılmış yere 
yüklenmesi 

 Liman Rıhtım Vinci Liman Rıhtım Gemi  
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4.3.9 Taşıma sistemi no.9 

Bu taşıma sisteminde yükün yük merkezi ve kara terminali arasında taşınmasında 

geleneksel karayolu taşımacılığı, kara terminali ve aktarma liman arasında demiryolu 

konteyner taşımacılığı, aktarma limanı ve yükleme limanı arasında ise denizyolu 

konteyner taşımacılığı kullanılmaktadır (Şekil 4.12).  

 

Şekil 4.12 : Taşıma sistemi no.9. 

Yük bu sistemde, yük merkezinde kamyona yüklendikten sonra, geleneksel karayolu 

taşımacılığı kullanılarak en yakın kara terminaline taşınmaktadır. Terminale gelen 

yükün, kamyondan indirilişini takiben burada konteyner içine istif edildikten sonra, 

platforma yüklenmekte ve aktarma limanına demiryolu konteyner taşımacılığı 

kullanılarak taşınmaktadır. Aktarma limanında platformdan indirilen konteyner, 

yükleneceği geminin gelişine bağlı olarak ya doğrudan ya da konteyner istif 

sahasında bir süre bekletildikten sonra gemiye yüklenmektedir. Konteyner, aktarma 

limanı ve yükleme limanı arasında denizyolu taşımacılığı kullanılarak taşındıktan 

sonra, yükleme limanında aktarma gemisinden indirilip, ana gemiye yüklenmektedir 

(Çizelge 4.9). 
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Çizelge 4.9 : Taşıma sistemi no:9. 

Yük/Konteyner Hareketi Hizmeti 
Veren 

Araç veya Teçhizat Gerçekleştiği 
Yer 

Başlangıç 
Noktası 

Bitiş 
Noktası 

Talimat alan boş 
kamyonun kamyon 
garajından yük merkezine 
gitmesi 

Nakliye 
Şirketi 

Kamyon/TIR Karayolu Kamyon 
Garajı 

Yük Merkezi 

Yükün kamyona/TIR’a 
yüklenmesi 

Yük Sahibi 
ya da 
Aracı 
Şirket 

Çatallı istif aracı Yük Merkezi Yük 
Merkezi 

Kamyon/TIR 

Yükün yük merkezinden 
kara terminaline kadar 
geleneksel karayolu ile 
taşınması 

Nakliye 
Şirketi 

Kamyon Karayolu Đhracatçıya 
Ait Fabrika 

Kara 
Terminali 

Yükün kamyon üzerinden 
yere indirilmesi 

Kara 
Terminali 

Çatallı istif aracı Kara 
Terminali 

Kamyon CFS 

Yükün boş bir konteyner 
içine istiflenmesi 

Kara 
Terminali 

Çatallı istif aracı Kara 
Terminali 

CFS CFS 

Yükün gümrüklemesinin 
yapılıp, konteynerin 
mühürlenmesi 

Gümrük 
Müdürlüğü  

- Kara 
Terminali 

CFS CFS 

Dolu konteynerin trenin 
gelişine kadar bekletilmek 
amacıyla konteyner istif 
sahasına taşınması 

Kara 
Terminali 

- Kara 
Terminali 

CFS Konteyner 
Đstif Sahası 

Dolu konteynerin tarifeli 
yük trenine ait platform 
üzerine yüklenmesi 

Kara 
Terminali 

Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu 
Đstif Araçları, Çekici-
yarı römork sistemi 

Kara 
Terminali 

Konteyner 
Đstif Sahası 

Platform 
Vagon 

Dolu konteynerin modern 
demiryolu konteyner 
taşıma sistemi ile 
taşınması 

Demiryolu 
Şirketi 

Yük Treni 
(konteyner 
platformu) 

Đhracatçının 
Bulunduğu 
Ülke Sınırları 

Kara 
Terminali 

Aktarma 
Limanı 

Dolu konteynerin 
platformdan tahliye 
edilmesi 

Aktarma 
Limanı 

Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu 
Đstif Araçları, Çekici-
yarı römork sistemi 

Aktarma 
Limanı 

Platform 
Vagon 

Liman 
Sahası 

Dolu konteynerin aktarma 
gemisinin gelişine bağlı 
olarak yüklemeye kadar 
bekletilmek üzere 
taşınması 

Aktarma 
Limanı 

Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu 
Đstif Araçları, Çekici-
yarı römork sistemi 

Aktarma 
Limanı 

Liman 
Sahası 

Konteyner 
Đstif Sahası 

Dolu konteynerin zamanı 
gelince gemiye yüklenmek 
amacıyla taşınması 

Aktarma 
Limanı 

Tekerlekli/Raylı 
Ayaklı Taşıyıcılar 
veya Kollu Đstif 
Araçları veya Çekici-
yarı römork sistemi 

Aktarma 
Limanı 

Konteyner 
Đstif Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin gemide 
kendisi için ayrılmış 
pozisyonuna yerleştirilmek 
için gemiye yüklenmesi 

Aktarma 
Limanı 

Rıhtım Vinci Aktarma 
Limanı 

Rıhtım Gemi  

Dolu konteynerin denizyolu 
ile taşınması 

Konteyner 
Hattı 

Konteyner Gemisi Denizyolu Aktarma 
Limanı 

Liman 

Dolu konteynerin gemiden 
tahliye edilmesi 

Liman Rıhtım Vinci Liman Gemi  Rıhtım 

Dolu Konteynerin 
rıhtımdan transit konteyner 
istif sahasına taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu 
Đstif Araçları, Çekici-
yarı römork sistemi r 

Liman Rıhtım Konteyner 
Đstif Sahası 

Dolu konteynerin geminin 
gelişine ve yükleme 
planına bağlı olarak 
bekletilmek amacıyla 
rıhtıma taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu 
Đstif Araçları, Çekici-
yarı römork sistemi 

Liman Konteyner 
Đstif Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin gemide 
kendisi için ayrılmış yere 
yüklenmesi 

 Liman Rıhtım Vinci Liman Rıhtım Gemi  
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4.3.10 Taşıma sistemi no.10 

Taşıma sistemi no.10’da, kamyon garajı, kara terminali ve yük merkezi arasında 

karayolu konteyner taşımacılığı, kara terminali ve aktarma liman arasında demiryolu 

konteyner taşımacılığı, aktarma limanı ve yükleme limanı arasında ise denizyolu 

konteyner taşımacılığı kullanılmaktadır (Şekil 4.13). 

 

Şekil 4.13 : Taşıma sistemi no.10. 

Bu taşıma sisteminde çekici kamyon garajından çıktıktan sonra kara terminaline 

gelmekte ve burada römork üzerine yüklenmiş olan boş konteyner çekiciye 

bağlanmaktadır. Konteyner boş olarak kara terminalinden yük merkezine taşınmakta, 

burada yük, konteyner içine istif edilmektedir. Dolu konteyner, karayolu konteyner 

taşımacılığı kullanılarak buradan en yakın kara terminaline taşınmaktadır. Terminale 

gelen konteyner, römorktan indirilip platforma yüklenmekte ve aktarma limanına 

demiryolu konteyner taşımacılığı kullanılarak taşınmaktadır. Aktarma limanında 

platformdan indirilen konteyner, yükleneceği geminin gelişine bağlı olarak ya 

doğrudan, ya da konteyner istif sahasında bir süre bekletildikten sonra gemiye 

yüklenmektedir. Konteyner, aktarma limanı ve yükleme limanı arasında denizyolu 

taşımacılığı kullanılarak taşındıktan sonra, yükleme limanında aktarma gemisinden 

indirilip, ana gemiye yüklenmektedir (Çizelge 4.10). 

 



 85 

Çizelge 4.10 : Taşıma sistemi no.10 

Yük/Konteyner Hareketi Hizmeti 
Veren 

Araç veya Teçhizat Gerçekleştiği 
Yer 

Başlangıç 
Noktası 

Bitiş 
Noktası 

Talimat alan boş kamyonun 
kamyon kara terminaline gitmesi 

Nakliye 
Şirketi 

Çekici-yarı römork 
sistemi 

Karayolu Kamyon 
Garajı 

Kara 
Terminali 

Boş konteynerin istiften alınıp yarı 
römork üzerine yüklenmesi 

Kara 
Terminali 

Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları  

Kara 
Terminali 

Đstif 
Sahası 

Römork 

Boş konteynerin yük merkezine 
kadar taşınması 

Nakliye 
Şirketi  

Çekici-yarı römork 
sistemi 

Karayolu Kara 
Terminali 

Yük 
Merkezi 

Ambalajlı veya paletli yükün boş 
bir konteyner içine istiflenmesi, 
konteynerin kapısının 
mühürlenmesi 

Yük 
Sahibi ya 
da Aracı 
Şirket 

Çatallı istif aracı Yük Merkezi Yük 
Merkezi 

Konteyner 

Dolu konteynerin yük 
merkezinden kara terminaline 
kadar karayolu konteyner 
taşımacılığı kullanılarak taşınması 

Nakliye 
Şirketi  

Çekici-yarı römork 
sistemi 

Karayolu Yük 
Merkezi 

Kara 
Terminali 

Terminale gelen konteynerin 
römork üzerinden yere indirilmesi 

Kara 
Terminali 

Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Kara 
Terminali 

Römork Terminal 
Sahası 

Konteyner içindeki yükün 
gümrüklemesinin yapılıp, 
konteynerin mühürlenmesi 

Gümrük 
Müdürlüğü 
- 

- Kara 
Terminali 

- - 

Dolu konteynerin trenin gelişine 
kadar bekletilmek amacıyla 
konteyner istif sahasına taşınması 

Kara 
Terminali 

- Kara 
Terminali 

Terminal 
Sahası 

Konteyner 
Đstif 
Sahası 

Dolu konteynerin tarifeli yük 
trenine ait platform üzerine 
yüklenmesi 

Kara 
Terminali 

Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Kara 
Terminali 

Konteyner 
Đstif 
Sahası 

Platform 
Vagon 

Dolu konteynerin modern 
demiryolu konteyner taşıma 
sistemi ile taşınması 

Demiryolu 
Şirketi 

Yük Treni (konteyner 
platformu) 

Đhracatçının 
Bulunduğu 
Ülke Sınırları 

Kara 
Terminali 

Aktarma 
Limanı 

Dolu konteynerin platformdan 
tahliye edilmesi 

Aktarma 
Limanı 

Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Aktarma 
Limanı 

Platform 
Vagon 

Liman 
Sahası 

Dolu konteynerin aktarma 
gemisinin gelişine bağlı olarak 
yüklemeye kadar bekletilmek 
üzere taşınması 

Aktarma 
Limanı 

Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Aktarma 
Limanı 

Liman 
Sahası 

Konteyner 
Đstif 
Sahası 

Dolu konteynerin zamanı gelince 
gemiye yüklenmek amacıyla 
taşınması 

Aktarma 
Limanı 

Tekerlekli/Raylı Ayaklı 
Taşıyıcılar veya Kollu 
Đstif Araçları veya 
Çekici-yarı römork 
sistemi 

Aktarma 
Limanı 

Konteyner 
Đstif 
Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin gemide kendisi 
için ayrılmış pozisyonuna 
yerleştirilmek için gemiye 
yüklenmesi 

Aktarma 
Limanı 

Rıhtım Vinci Aktarma 
Limanı 

Rıhtım Gemi  

Dolu konteynerin denizyolu ile 
taşınması 

Konteyner 
Hattı 

Konteyner Gemisi Denizyolu Aktarma 
Limanı 

Liman 

Dolu konteynerin gemiden tahliye 
edilmesi 

Liman Rıhtım Vinci Liman Gemi  Rıhtım 

Dolu konteynerin rıhtımdan transit 
konteyner istif sahasına taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi r 

Liman Rıhtım Konteyner 
Đstif 
Sahası 

Dolu konteynerin geminin gelişine 
ve yükleme planına bağlı olarak 
bekletilmek amacıyla rıhtıma 
taşınması 

Liman Tekerlekli/Raylı 
Taşıyıcılar, Kollu Đstif 
Araçları, Çekici-yarı 
römork sistemi 

Liman Konteyner 
Đstif 
Sahası 

Rıhtım 

Dolu konteynerin gemide kendisi 
için ayrılmış yere yüklenmesi 

 Liman Rıhtım Vinci Liman Rıhtım Gemi  
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Çizelge 4.11’de taşıma sistemlerinin, içerdiği taşıma türleri açısından 

karşılaştırılması yapılmaktadır. Karayolu taşımacılığı tüm taşıma sistemlerinde 

kullanılmakta olup, geleneksel karayolu taşımacılığı, taşıma sistemleri no.1, 3, 4, 6, 

8, 9 içinde, karayolu konteyner taşımacılığı ise diğer taşıma sistemlerinde 

kullanılmaktadır. Demiryolu taşımacılığı ise taşıma sistemleri no.3, 4, 5, 8, 9, 10 

içinde kullanılmış olup, taşıma sistemleri no.3 ve 8’de geleneksel demiryolu 

taşımacılığı, taşıma sistemleri no.4, 5, 9, 10’da ise demiryolu konteyner taşımacılığı 

tercih edilmiştir.  

Denizyolu konteyner taşımacılığı ise taşıma sistemleri no.6, 7, 8, 9 ve 10’da 

kullanılmıştır. Sadece karayolu taşımacılığı, taşıma sistemleri no.1 ve 2’de 

kullanılırken, karayolu ve demiryolu taşımacılığı taşıma sistemleri no. 3, 4, 5’te, 

karayolu ve denizyolu taşımacılığı taşıma sistemleri no. 6 ve 7’de, karayolu, 

demiryolu ve denizyolu taşımacılıkları ise taşıma sistemleri no. 8, 9 ve 10’da birlikte 

kullanılmıştır. 

Çizelge 4.11 : Taşıma sistemlerinin taşıma türleri açısından karşılaştırılması. 

Taşıma Sistemleri 
Taşıma Türleri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Geleneksel karayolu taşıması √  √ √  √  √ √  

Karayolu konteyner taşıması  √   √  √   √ 

Geleneksel demiryolu taşıması   √     √   

Demiryolu konteyner taşıması    √ √    √ √ 

Denizyolu konteyner taşıması      √ √ √ √ √ 

Taşıma sistemlerinin tümünde başlangıç noktası yük merkezi ve bitiş noktası liman 

olmaktadır. Ancak kullanılan taşıma türüne bağlı olarak, taşıma sistemleri no. 2 ve 

7’de boş konteyner deposu, taşıma sistemi no. 6, 7, 8, 9, 10’da ise aktarma limanı 

bağlantı noktaları ayrıca kullanılmaktadır. Taşıma sistemleri, yükün konteyner içine 

istif edildiği yer bakımından incelendiğinde ise taşıma sistemleri no 2, 5, 7, 10’da 

yük merkezinde, taşıma sistemleri no. 4 ve 9’da kara terminalinde dolum işlemi 

gerçekleşmektedir. Taşıma sistemi no. 1 ve 3’de ise yük, konteyner içine limanda 

istiflenmektedir (Çizelge 4.12).  
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Çizelge 4.12 : Taşıma sistemlerinin kullanılan bağlantı noktaları ve konteyner dolum 
yerleri (X) açısından karşılaştırılması. 

Taşıma Sistemleri 
Bağlantı Noktaları 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Yük Merkezi √ X √ √ X √ X √ √ X 

Kamyon Garajı √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Boş Konteyner Deposu  √     √    

Kara Terminali   √ X √   √ X √ 

Aktarma Limanı      X √ X √ √ 

Liman X √ X √ √ √ √ √ √ √ 

Taşıma sistemlerinde yapılan taşımalar ve kullanılan taşıma türleri ise Çizelge 

4.13’te görülmektedir. 

Çizelge 4.13 : Taşıma sistemlerinin yapılan taşımalar, uzaklık kısaltmaları ve 
kullanılan taşıma türleri açısından karşılaştırılması. 

Taşıma Sistemleri 
 
 
 
 
Taşıma Aralığı Uzaklık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kamyon Garajı – Yük Merkezi d1 NGK   NGK NGK   NGK   NGK NGK   

Kamyon Garajı – Konteyner Deposu d2   NKK         NKK       

Konteyner Deposu – Yük Merkezi d3   NKK         NKK       

Kamyon Garajı – Terminal d4         NKK         NKK 

Yük Merkezi – Terminal d5     NGK NGK NKK     NGK NGK NKK 

Yük Merkezi – Liman d6 NGK NKK                 

Terminal – Liman d7     NGD NDK NDK           

Aktarma Limanı – Liman d8           NZK NZK NZK NZK NZK 

Yük Merkezi – Aktarma Limanı d9           NGK NKK       

Terminal – Aktarma Limanı d10               NGD NDK NDK 

Terminal – Yük Merkezi d11         NKK         NKK 

4.4 Maliyet Modelleri 

Çözüm yaklaşımında iki adet maliyet modeli oluşturulması düşünülmüştür. Bu 

modellerden birincisi, ülke ekonomisi açısından, ikincisi ise yük sahipleri açısından 

oluşturulmuştur. Đlk maliyet modeli yardımıyla, taşıma sistemlerinin kullanılması 

durumunda oluşacak toplam maliyetinin ülke ekonomisine yansıması ve elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda her yük merkezi için en uygun taşıma sistemi belirlenecektir. 

Đkinci maliyet modeli ise aynı hizmetlerin yük sahiplerine olan maliyetleri 

belirlemeye yöneliktir.  
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4.4.1 Ülke ekonomisi açısından maliyetin modellenmesi 

Ülke ekonomisine yansıyan maliyetleri, içsel maliyetler ve dışsal maliyetler olarak 

iki ana gruba ayırmak mümkündür (Janic, 2007). Đçsel maliyetler, taşımacılık, liman 

ve terminal işletme maliyetlerinden oluşmaktadır. Dışsal maliyetler ise bu 

hizmetlerin verilmesi sonucunda, sosyal ve ekonomik çevreye verilen zararlardan 

kaynaklanan maliyetlerdir. Kaza maliyeti, hava kirliliği maliyeti, gürültü maliyeti ve 

sıkışıklık maliyeti, bu grupta toplanmaktadır (Şekil 4.14). 

 

Şekil 4.14 : Ülke ekonomisi açısından maliyet kalemleri. 

Bu durumda ülke ekonomisi açısından toplam maliyet (M1), içsel maliyetin (MĐ) ve 

dışsal maliyetin (MD) toplamı olarak Denklem 4.1 ile TL cinsinden ifade 

edilebilmektedir. 

DĐ MMM +=1  (4.1) 

 

4.4.1.1 Đçsel maliyetler 

Đçsel Maliyetler, karayolu taşıma maliyeti (mĐK), demiryolu taşıma maliyeti (mĐD), 

denizyolu taşıma maliyeti (mĐZ), kara terminali maliyeti (mĐT), liman maliyeti (mĐL) 

ve aktarma limanı maliyetinden (mĐA) oluşmaktadır. Denklem 4.2’de toplam içsel 

maliyet TL cinsinden ifade edilmektedir.  

Ülke ekonomisi açısından 
 toplam maliyet 

Đçsel maliyetler Dışsal maliyetler 

Karayolu taşımasına  
ait  içsel maliyet 

Denizyolu taşımasına  
ait içsel maliyet 

Demiryolu taşımasına 
ait içsel maliyet 

Kara terminaline  
ait içsel maliyet 

Limana ait içsel maliyet 

Kaza maliyeti 

Sıkışıklık maliyeti 

Hava kirliliği maliyeti 

Gürültü maliyeti 

Aktarma limanına                                
ait içsel maliyet 
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ĐAĐLĐTĐZĐDĐKĐ mmmmmmM +++++=  (4.2) 

Đçsel maliyetlerde sadece işletme maliyetleri dikkate alınmıştır, yatırım maliyetleri 

dikkate alınmamıştır. 

 

Karayolu taşıma maliyeti  

Karayolu taşıma maliyeti (mĐK) esas olarak kamyon, TIR veya çekici gibi taşımada 

kullanılan araçların yüklü haldeki ve boş taşımalarındaki işletme maliyetini 

yansıtmaktadır. Taşıt işletme maliyeti kullanılan aracın, motorin, yağ, lastik, bakım, 

yedek parça, işçilik, yıpranma payı, sürücünün zaman maliyeti ve tahmin edilemeyen 

giderler toplamından oluşmaktadır. Taşıma maliyeti hesaplanırken sadece aracın 

yüklü haldeki hareketi değil aynı zamanda yüksüzkenki hareketi dikkate alınmıştır. 

Karayolu taşımasına ait içsel maliyet (mĐK) Denklem 4.3 ile TL cinsinden ifade 

edilebilmektedir. 

( ) ( )114321965 dddddkdddkm KBKDĐK ++++⋅+++⋅=  (4.3) 

Burada kKD, yüklü kamyonun/çekicinin, kKB ise boş kamyonun/çekicinin birim 

işletme maliyetini TL/km cinsinden temsil etmektedir. Taşıma sistemlerindeki yük 

ve konteyner hareketlerinin birbirinden farklı olması nedeniyle taşıma sistemleri 

no.2, 5, 7 ve 10 için d1, taşıma sistemleri no.2 ve no.7 dışındaki sistemler için d2 ve 

d3, taşıma sistemleri no.5 ve no.10 dışındaki sistemler için d4 ve d11 değeri “0” kabul 

edilmiştir. Ayrıca taşıma sistemleri no. 1, 2, 6 ve 7 için d5, taşıma sistemleri no.1 ve 

2 dışındaki sistemler için d6, taşıma sistemleri no. 6 ve 7. dışındaki taşıma sistemleri 

için ise d9 değeri “0” kabul edilmiştir.  

 

Demiryolu taşıma maliyeti  

Demiryolu taşıma maliyeti, lokomotif bakım-onarım ve servise hazırlama, vagon 

bakım-onarım, enerji, manevra, tren personeli, hat bakım-onarım ve genel yönetim 

maliyetlerinden oluşmaktadır. Demiryolu taşımasına ait içsel maliyet (mĐD) Denklem 

4.4’te TL cinsinden ifade edilmektedir. 

( )107 ddakm ĐDĐD +⋅⋅=  (4.4) 
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Burada kĐD, demiryolu taşımasına ait birim işletme maliyetini TL/ton-km cinsinden 

temsil etmektedir. Taşıma sistemlerindeki yük ve konteyner hareketlerinin 

birbirinden farklı olması nedeniyle taşıma sistemleri no.3, 4 ve 5 dışındaki sistemler 

için d7, taşıma sistemleri no.8, 9 ve 10 dışındaki sistemler için d10 değeri “0” kabul 

edilmiştir.  

 

Denizyolu taşıma maliyeti 

Denizyolu taşıma maliyeti, geminin enerji, gemi adamı ve kumanya, bakım-onarım 

ve sigorta, diğer işletme maliyetlerini içermektedir. Denizyolu taşımasına ait içsel 

maliyet (mĐZ) Denklem 4.5 yardımıyla TL cinsinden hesaplanabilmektedir. 

8dakm ĐZĐZ ⋅⋅=  (4.5) 

Burada kĐZ, denizyolu taşımasına ait birim işletme maliyetini TL/ton-denizmili, a ise 

yükün ağırlığını ton cinsinden temsil etmektedir. Taşıma sistemlerindeki yük ve 

konteyner hareketlerinin birbirinden farklı olması nedeniyle taşıma sistemleri no. 6, 

7, 8, 9 ve 10 dışındaki sistemler için d8 değeri “0” kabul edilmiştir.  

 

Kara terminali maliyeti  

Terminal işletme maliyeti, terminalde hizmet veren tüm elleçleme teçhizatlarına ait 

enerji ve yedek parça, işletme, bakım, onarım, ofis ve güvenlik gibi maliyetlerden 

oluşmaktadır. Kara terminaline ait içsel maliyet (mĐT) Denklem 4.6 ile TL cinsinden 

ifade edilebilmektedir. 

akm ĐTĐT ⋅=  (4.6) 

Burada kĐT, kara terminalinin birim işletme maliyetini TL/ton cinsinden temsil 

etmektedir. Taşıma sistemleri no.1, 2, 6 ve 7’de kara terminali kullanılmadığı için 

mĐT oluşmayacaktır. Kara terminali maliyetinde yatırım maliyetleri dikkate 

alınmamıştır, bu nedenle mevcut şartlar içindeki işletme maliyetleri önem 

taşımaktadır. 
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Liman maliyeti  

Liman işletme maliyeti, limandaki başta rıhtım vinci olmak üzere limandaki tüm 

teçhizatın enerji, yedek parça maliyetlerini, limanda görevli tüm personel, bakım-

onarım, ofis ve güvenlik maliyetlerini içermektedir. Limana ait içsel maliyet (mĐL) 

Denklem 4.7 ile TL cinsiden hesaplanabilmektedir. 

akm ĐLĐL ⋅=  (4.7) 

Burada kĐL, limana ait birim işletme maliyetini TL/ton cinsinden temsil etmektedir. 

 

Aktarma limanı maliyeti  

Aktarma limanı maliyeti de liman işletme maliyetine benzer bir şekilde, aktarma 

limandaki tüm teçhizatın enerji, yedek parça maliyeti ve limanda görevli tüm 

personel, bakım, onarım, ofis, güvenlik maliyetlerini içermektedir. Aktarma limanına 

ait içsel maliyet (mĐA) Denklem 4.8 ile TL cinsinden hesaplanabilmektedir. 

akm ĐAĐA ⋅=  (4.8) 

Burada kĐA, aktarma limanına ait birim işletme maliyetini TL/ton cinsinden ifade 

etmektedir. Taşıma sistemleri no.1, 2, 3, 4 ve 5’de aktarma limanı kullanılmadığı için 

mĐA oluşmayacaktır. 

Her bir alt içsel maliyet kalemi kendi içinde tanımlandığında, Toplam Đçsel Maliyet 

TL cinsinden Denklem 4.9 ile ifade edilmektedir. 

( ) ( )[ ]

( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( )akakakdakddak

dddddkdddkM

ĐAĐLĐTĐZĐD

KBKDĐ

⋅+⋅+⋅+⋅⋅++⋅⋅+

++++⋅+++⋅=

8107

114321965  (4.9) 

 

4.4.1.2 Dışsal maliyetler 

Dışsal maliyetler, işletme maliyetleri dışında yapılan taşımaların çevre ve toplum için 

oluşturdukları maliyetlerden oluşmaktadır. Taşıma sistemlerinde kullanılan her tür 

taşıma sistemi için dışsal maliyetlerin belirlenmesi gerekmektedir. Dışsal maliyetler 

(MD), kaza maliyeti (mK), hava kirliliği maliyeti (mH), gürültü maliyeti (mG) ve 

sıkışıklık maliyetinin (mS) toplamından oluşmakta olup Denklem 4.10 ile TL 

cinsinden ifade edilmektedir. 



 92 

SGHKD mmmmM +++=  (4.2) 

 

Kaza maliyeti  

Kaza maliyeti, kullanılan taşıma sistemindeki kaza sonucu yaralanma ve ölümlerden 

meydana gelen zararı, çevreye verilen zararı ve araç kaybını, mal hasarlarından 

dolayı oluşan zararların toplamını ifade etmektedir. Ayrıca yükün taşıma türleri arası 

aktarılması sırasında oluşan mal hasarları da bu maliyet altında toplanabilir. Yükün 

hasarlanma riski, yük taşımacılığında göz önünde bulundurulması gereken önemli 

risklerden birisidir. Yük hangi taşıma sistemi kullanılarak taşınırsa taşınsın 

hasarlanma riskine maruz kalmaktadır. Hasarlanan yükün bazen sadece belirli bir 

bölümü zayi olabileceği gibi, bazen de tamamının kullanılamaz hale gelebileceği 

dikkate alınmalıdır. Yükün hasarlanması taşıma sırasında olabileceği gibi aktarma 

noktalarında da gerçekleşebilmektedir. Yükün taşınması sırasında kullanılan taşıma 

türü ve aktarma noktalarında hangi taşıma türleri arasında aktarıldığı, kaza maliyetini 

belirleyici faktörler olacaktır. Toplam Kaza Maliyeti (mK), karayolu, demiryolu ve 

denizyolu taşımalarına ait kaza maliyetlerinin toplamından oluşmakta olup, Denklem 

4.11 ile TL cinsinden ifade edilmektedir.  

( )

( ) ( )

 )(

8107

119654321

HAHTHL

KZKD

KK

TK

ooov

dkddk

ddddddddk
kam

++⋅+










⋅++⋅

++++++++⋅
⋅⋅=

 (4.11) 

Burada kKK, karayolu taşımasına ait birim kaza maliyetini, kKD, demiryolu taşımasına 

ait birim kaza maliyetini, kKZ denizyolu taşımasına ait kaza maliyetini TL/ton-km 

cinsinden, v mal değerini TL cinsinden, kT taşıma türü kaza katsayısını temsil 

etmektedir. Ayrıca oHL yükün limanda, oHT terminalde, oHA ise aktarma limanında 

taşıma türleri arası aktarılması sırasındaki hasarlanma olasılığını temsil etmektedir. 

Taşıma sistemlerindeki yük ve konteyner hareketlerinin birbirinden farklı olması 

nedeniyle taşıma sistemleri no.2, 5, 7 ve 10 için d1, taşıma sistemleri no.2 ve no.7 

dışındaki sistemler için d2 ve d3, taşıma sistemleri no.5 ve no.10 dışındaki sistemler 

için d4 ve d11; değeri “0” kabul edilmiştir. Yine benzer bir şekilde taşıma sistemleri 

no. 1, 2, 6 ve 7 için d5, taşıma sistemleri no.1 ve 2 dışındaki sistemler için d6, taşıma 

sistemleri no. 6 ve 7. dışındaki taşıma sistemleri için d9 değeri “0” kabul edilmiştir. 

Ayrıca taşıma sistemleri no.3, 4 ve 5 dışındaki sistemler için d7, taşıma sistemleri 
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no.8, 9 ve 10 dışındaki sistemler için d10, taşıma sistemleri no.6, 7, 8, 9 ve 10 

dışındaki sistemler için d8 değeri “0” kabul edilmiştir.  

 

Hava kirliliği maliyeti  

Hava kirliliği maliyeti, kullanılan taşıma sistemine bağlı olarak, kamyon, çekici-yarı 

römork, lokomotif ve konteyner gemileri gibi araçların sevk sistemlerinin egzoz 

kanalıyla dışarıya saldığı karbonmonoksit, karbondioksit ve nitrojenoksit gazlarının 

çevreye verdiği zararı ifade etmektedir. Tüm taşıma sistemlerinde kullanılmak üzere 

hava kirliliği maliyeti (mH) Denklem 4.12 ile TL cinsinden hesaplanabilmektedir.  

( )( )

( )[ ] ( ) 








⋅++⋅+

+++++++⋅
⋅=

8107

119654321

dkddk

ddddddddk
am

HZHD

HK

H  (4.12) 

Burada, kHK karayolu, kHD demiryolu ve kHZ denizyolu birim hava kirliliği 

maliyetlerini TL/ton-km cinsinden ifade etmektedir. Taşıma sistemlerindeki yük ve 

konteyner hareketlerinin birbirinden farklı olması nedeniyle taşıma sistemleri no.2, 5, 

7 ve 10 için d1, taşıma sistemleri no.2 ve no.7 dışındaki sistemler için d2 ve d3, taşıma 

sistemleri no.5 ve no.10 dışındaki sistemler için d4 ve d11; değeri “0” kabul edilmiştir. 

Yine benzer bir şekilde taşıma sistemleri no. 1, 2, 6 ve 7 için d5, taşıma sistemleri 

no.1 ve 2 dışındaki sistemler için d6, taşıma sistemleri no. 6 ve 7. dışındaki taşıma 

sistemleri için d9 değeri “0” kabul edilmiştir. Ayrıca taşıma sistemleri no.3, 4 ve 5 

dışındaki sistemler için d7, taşıma sistemleri no.8, 9 ve 10 dışındaki sistemler için d10, 

taşıma sistemleri no.6, 7, 8, 9 ve 10 dışındaki sistemler için d8 değeri “0” kabul 

edilmiştir.  

 

Gürültü maliyeti  

Gürültü maliyeti, taşıma sistemlerinde kullanılan araçların çevreye yaydığı ses 

dalgalarının ve oluşturduğu titreşimin yarattığı maliyeti temsil etmektedir. Gürültü, 

ses duvarları inşaatına, ses yalıtımı yatırımlarına, işitme kaybına dolayısıyla işitme 

duyusu ile ilgili sağlık harcamalarına, sağlık sigortası primlerinin yükselmesine ve 

çalışanların çalışma verimlerinin düşüklüğüne neden olmaktadır. Gürültü maliyeti 

(mG) Denklem 4.13 ile TL cinsinden hesaplanabilmektedir.  

( )[ ]

( )[ ] ( )8107

119654321

..

..

dkaddka

ddddddddkam

GZGD

GKG

⋅++⋅+

+++++++=
 (4.13) 
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Burada, kGK karayolu, kGD demiryolu ve kGZ denizyolu birim gürültü maliyetlerini 

TL/ton-km cinsinden ifade etmektedir. Taşıma sistemlerindeki yük ve konteyner 

hareketlerinin birbirinden farklı olması nedeniyle taşıma sistemleri no.2, 5, 7 ve 10 

için d1, taşıma sistemleri no.2 ve no.7 dışındaki sistemler için d2 ve d3, taşıma 

sistemleri no.5 ve no.10 dışındaki sistemler için d4 ve d11; değeri “0” kabul edilmiştir. 

Yine benzer bir şekilde taşıma sistemleri no. 1, 2, 6 ve 7 için d5, taşıma sistemleri 

no.1 ve 2 dışındaki sistemler için d6, taşıma sistemleri no. 6 ve 7. dışındaki taşıma 

sistemleri için d9 değeri “0” kabul edilmiştir. Ayrıca taşıma sistemleri no.3, 4 ve 5 

dışındaki sistemler için d7, taşıma sistemleri no.8, 9 ve 10 dışındaki sistemler için d10, 

taşıma sistemleri no.6, 7, 8, 9 ve 10 dışındaki sistemler için d8 değeri “0” kabul 

edilmiştir.  

 

Sıkışıklık maliyeti  

Trafik sıkışıklığı sonucunda taşıma sürecinde gecikme ve ayrıca ilave yakıt tüketimi 

oluşmaktadır. Sıkışıklı maliyeti, kullanılan taşıma türündeki sıkışıklıktan dolayı 

oluşan zaman maliyetini ve ilave enerji maliyetini ifade etmektedir. Sıkışıklık 

maliyeti (mS) , Denklem 4.14 ile TL cinsinden hesaplanabilmektedir.  

( )[ ]

( )[ ] ( )8107

119654321

..

..

dkaddka

ddddddddkam

SZSD

SKS

⋅++⋅+

+++++++=
 (4.14) 

Burada, kSK karayolu, kSD demiryolu ve kSZ denizyolu birim sıkışıklık maliyetlerini 

TL/ton-km cinsinden ifade etmektedir. Taşıma sistemlerindeki yük ve konteyner 

hareketlerinin birbirinden farklı olması nedeniyle taşıma sistemleri no.2, 5, 7 ve 10 

için d1, taşıma sistemleri no.2 ve no.7 dışındaki sistemler için d2 ve d3, taşıma 

sistemleri no.5 ve no.10 dışındaki sistemler için d4 ve d11; değeri “0” kabul edilmiştir. 

Yine benzer bir şekilde taşıma sistemleri no. 1, 2, 6 ve 7 için d5, taşıma sistemleri 

no.1 ve 2 dışındaki sistemler için d6, taşıma sistemleri no. 6 ve 7. dışındaki taşıma 

sistemleri için d9 değeri “0” kabul edilmiştir. Ayrıca taşıma sistemleri no.3, 4 ve 5 

dışındaki sistemler için d7, taşıma sistemleri no.8, 9 ve 10 dışındaki sistemler için d10, 

taşıma sistemleri no.6, 7, 8, 9 ve 10 dışındaki sistemler için d8 değeri “0” kabul 

edilmiştir.  

Her bir alt içsel maliyet kalemi kendi içinde tanımlandığında, Toplam Dışsal Maliyet 

TL cinsinden Denklem 4.15’te ifade edilmektedir. 
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Maliyet modellerinin içerdiği maliyet kalemleri, kullanılan taşıma sistemleri ve 

birleşimine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Örneğin denizyolu taşımasına ait 

içsel ve dışsal maliyet kalemleri taşıma sistemleri no.6, 7, 8, 9 ve 10’da bulunurken, 

demiryolu taşımacılığına ait içsel ve dışsal maliyetler taşıma sistemleri no.3, 4, 5, 8, 

9, 10’da bulunmaktadır. Şüphesiz ki taşıma sistemlerinin tümünde mevcut olan içsel 

ve dışsal maliyet kalemleri, karayolu taşımacılığına ait olanlardır. Çizelge 4.14’de 

taşıma sistemlerinin ülke ekonomisine yansıyan maliyetler açısından karşılaştırılması 

görülmektedir. 

Çizelge 4.14 : Taşıma sistemlerinin ülke ekonomisine yansıyan maliyetler açısından 
karşılaştırılması.  

Taşıma Sistemleri 
Maliyet Kalemleri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Karayolu Taşıma (mĐK) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Demiryolu Taşıma (mĐD) 

    √ √ √     √ √ √ 
Denizyolu Taşıma (mĐZ) 

          √ √ √ √ √ 
Terminal (mĐT)     √ √ √     √ √ √ 
Liman (mĐL) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Đç

s
el

 M
al

iy
et

le
r 

Aktarma Limanı (mĐA) 
          √ √ √ √ √ 

Karayolu (mKK) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Demiryolu (mKD) 
    √ √ √     √ √ √ 

Denizyolu (mKZ) 
          √ √ √ √ √ 

Terminal (mKT)     √ √ √     √ √ √ 
Liman (mKL) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ K

az
a 

M
a

liy
et

i 

Aktarma Limanı (mKA) 
          √ √ √ √ √ 

Karayolu (mHK) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Demiryolu (mHD) 
    √ √ √     √ √ √ H

av
a 

K
ir

lil
iğ

i 
M

al
iy

et
i 

Denizyolu (mHZ) 
          √ √ √ √ √ 

Karayolu (mGK) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Demiryolu (mGD) 
    √ √ √     √ √ √ 

G
ü

rü
lt

ü
 

M
al

iy
et

i 

Denizyolu (mGZ) 
          √ √ √ √ √ 

Karayolu (mSK) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Demiryolu (mSD) 
    √ √ √     √ √ √ 

D
ış

s
al

 M
al

iy
et

le
r 

S
ık

ış
ık

lı
k 

M
al

iy
et

i 

Denizyolu (mSZ) 
          √ √ √ √ √ 
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4.4.2 Yük sahipleri açısından maliyetin modellenmesi 

Yük sahipleri açısından maliyetler, piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte hizmeti 

sağlayan tedarikçilerin kar paylarını da içine katarak oluşturdukları hizmet satış 

fiyatlarını temsil etmektedir. Hizmet türlerini, hizmetin verildiği yere göre 

sınıflandırmak mümkündür. Hizmetin verildiği yerin belirgin olmadığı maliyet 

kalemleri diğer maliyetler grubu altında toplanabilir. Yük sahiplerine yansıyan 

maliyetler, yük merkezi, karayolu taşıma, demiryolu taşıma, denizyolu taşıma, kara 

terminali, yükleme limanı, aktarma limanı ve diğer maliyetler olarak 

sınıflandırılabilmektedir (Şekil 4.15). 

 

Şekil 4.15 : Yük sahiplerine yansıyan maliyet kalemleri. 

Bu durumda, yük sahiplerine yansıyan toplam maliyet (M2), yük merkezi maliyeti 

(MYM), karayolu taşıma maliyeti (MK),  demiryolu taşıma maliyeti (MD), denizyolu 

taşıma maliyeti (MZ), kara terminali maliyeti (MT),  liman maliyeti (ML), aktarma 

limanı maliyeti (MAL), ve diğer maliyetlerin toplamı (MR) olup, Denklem 4.16 ile TL 

cinsinden ifade edilebilmektedir. 

RALLTZDKYM MMMMMMMMM +++++++=2  (4.16) 

 

4.4.2.1 Yük merkezi maliyeti 

Yük merkezi, taşıma zincirinin başlangıç noktasıdır.   Yük merkezi bir organize 

sanayi bölgesi içinde bulunabileceği gibi, özel bir arazide de bulunabilmektedir.   

Yük sahiplerine 
yansıyan 

maliyetler 

Yük 
merkezi 
maliyeti 

Denizyolu 
taşıma 

maliyeti 

Karayolu 
taşıma 

maliyeti 

Demiryolu 
taşıma 

maliyeti 

Kara 
terminali 
maliyeti 

Liman  
maliyeti 

Aktarma 
limanı 

maliyeti 

Diğer 
maliyetler 
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Yük merkezindeki maliyet kalemleri konteyner ya da araca yükün istiflenmesi için 

kullanılan işçilere ait ücret, çatallı istif aracı kirası, kantar ücreti ve araç kapı çıkış 

ücretinden oluşmaktadır. Bu durumda toplam yük merkezi maliyeti (MYM), Denklem 

4.17 yardımıyla hesaplanabilmektedir. 

4321 YMYMYMYMYM mmmmM +++=  (4.17) 

Burada, mYM1 yükün araca ya da konteynere istiflenmesinde çalışan işçilerin ücretini 

TL/işçi-saat cinsinden, mYM2 çatallı istif aracı kirasını TL/araç cinsinden, mYM3 

kantar, tartılma ücretini TL cinsinden, mYM4 ise araç kapı çıkış ücretini TL cinsinden 

ifade etmektedir. Yük merkezinin bir organize sanayi bölgesi dışında olması 

durumunda, araç kapı çıkış ücreti oluşmayacaktır. 

4.4.2.2 Karayolu taşıma maliyeti 

Karayolu taşıma maliyetini kullanılan taşıma türüne bağlı olarak iki ayrı sınıfa 

ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi yüklerin konteyner taşımacılığı 

kullanılmadan kamyon veya TIR ile taşınmasını temsil eden geleneksel karayolu 

taşıma maliyeti, diğeri ise çekici-yarı römork sisteminin kullanıldığı karayolu 

konteyner taşıma maliyetidir. Piyasa ücreti, elde uygun aracın bulunup 

bulunmadığına, gidilecek mesafeye, aracın gittiği yerin dönüşünde yük bulabilme 

olasılığına, yükün ağırlığına ve yükün özellikli bir yük olup olmadığına (tehlikeli, 

taşıntılı, soğutmalı, vb.) göre belirlenmektedir Taşıma şirketi, taşıma ücretini, kendi 

işletme maliyetlerini ve piyasa fiyatlarını göz önünde bulundurarak hesaplamaktadır.  

 

Geleneksel karayolu taşıma maliyeti  

Geleneksel karayolu taşımacılığı ücreti, yükün konteyner taşımacılığı kullanılmadan 

kamyon ya da TIR ile taşınması durumunda oluşan nakliye ücretini temsil 

etmektedir. Aracın boş olarak kamyon garajından yük merkezine taşınması maliyeti 

de bu taşıma ücretinin içindedir, dolayısıyla yük sahibi, boş aracın hareketi için ilave 

bir ücret ödememektedir. Geleneksel karayolu taşıma ücretleri, piyasada bu 

taşımacılık hizmetini veren bir şirketten 14.04.2008 tarihinde elde edilmiştir (Çizelge 

4.15).  
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Çizelge 4.15 : Geleneksel karayolu taşıma ücretleri (Url-8). 

Taşıma Ücreti (TL) 
No Yük Merkezi 

Mesafe 
(km) 15 ton 20 ton 25 ton 

1 Đzmir Đl Sınırları 15 200 250 450 
2 Denizli 224 450 550 650 
3 Manisa 36 250 400 500 
4 Uşak 211 500 650 750 
5 Afyon 328 460 600 750 
6 Eskişehir 412 600 700 800 
7 Kütahya 334 550 650 900 
8 Çanakkale 325 550 650 850 
9 Bursa 322 440 540 700 

10 Muğla 229 500 600 750 
11 Antalya 446 850 1,000 1,100 
12 Burdur 374 600 750 950 
13 Aydın 130 300 400 450 
14 Balıkesir 173 330 440 550 

15 Bilecik 417 650 800 1,000 

 

Taşıma ücretinin yükün ağırlığı ve uzaklık değişkenlerine bağlı bir doğrusal bir 

fonksiyon olduğu kabul edilmiş, mevcut veri üzerinde doğrusal regresyon 

uygulanması sonucunda geleneksel karayolu taşıma ücreti (MGK) TL cinsinden 

Denklem 4.18 ile ifade edilmiştir (Ek A-1). 

( ) 554.243133.26241.1 965 −⋅+++⋅= adddM GK  (4.18) 

Burada d5, d6, d9, yüklü aracın taşıma mesafelerini km cinsinden, a ise yük ağırlığını 

ton cinsinden temsil etmektedir. Taşıma sistemlerindeki yük ve konteyner 

hareketlerinin birbirinden farklı olması nedeniyle taşıma sistemleri no. 3, 4, 8 ve 9 

dışındaki sistemler için d5, taşıma sistemi no.1 dışındaki sistemler için d6, taşıma 

sistemi no. 6 dışındaki taşıma sistemleri için ise d9 değeri bulunmamaktadır. Elde 

edilen çok değişkenli doğrusal regresyon sonuçları, istatistiksel olarak sınanmış ve 

anlamlı olduğu anlaşılmıştır (Ek A-1). 

 

Karayolu konteyner taşıma maliyeti  

Karayolu konteyner taşımacılığı ücreti, yükün konteyner taşımacılığı kullanılarak 

çekici-yarı römork sistemi ile taşınması durumunda oluşan nakliye ücretini ifade 

etmektedir. Aracın boş olarak yaptığı taşımalara ait maliyet de bu taşıma ücretinin 

içindedir, dolayısıyla yük sahibi, boş aracın hareketi için ilave bir ücret 

ödememektedir.  
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Karayolu konteyner taşımasına ait ücret belirlenirken, geleneksel karayolu 

taşımacılığında olduğu gibi ücret, elde uygun aracın bulunup bulunmadığına, 

gidilecek uzaklığa, aracın taşıma yapıldıktan sonra geri dönüşünde yük bulabilme 

olasılığına, yükün ağırlığına ve yükün özel bir yük olup olmadığına (tehlikeli, 

taşıntılı, soğutmalı, vb.) göre belirlenmektedir. Ancak ücret hesaplanırken geleneksel 

karayolu taşımacılığında dikkate alınan kalemlere ek olarak aracın aşağıdaki iki 

hareketi de göz önünde bulundurulmaktadır: 

i. Boş aracın park ettiği noktadan boş konteyner deposuna veya kara terminaline 

hareketi, 

ii. Boş konteynerin depodan veya kara terminalinden alınıp müşterinin fabrikasına 

taşınması, 

Karayolu konteyner taşıma maliyeti de geleneksel karayolu taşıma maliyeti gibi 

taşıma piyasasında geçerli olan ücretler dikkate alınarak belirlenmektedir. Ancak 

konteyner taşımacılığına ait ücret, yukarıda belirtilen aracın iki ilave hareketinden 

dolayı geleneksel taşıma ücretinden daha yüksek olacaktır. 

Piyasadaki karayolu konteyner taşımacılık ücretlerinin belirlenmesi amacıyla, Đzmir 

Limanı ve ilgili yük merkezleri arasında konteyner taşımacılığı hizmeti veren Martı 

Link Konteyner Hizmetleri Ltd. Şirketi’nden taşıma ücretleri 20’lik konteyner hafif 

tonaj, 20’lik konteyner ağır tonaj ve 40’lık konteyner olarak 21.05.2008 tarihinde 

temin edilmiştir. (Çizelge 4.16)  

Çizelge 4.16 : Karayolu konteyner taşıma ücretleri (Martı Link Konteyner 
Hizmetleri Ltd. Şirketi, 2008) 

Taşıma Ücreti (TL) 

No Yük Merkezi 
Mesafe 

(km) 
20' 

Hafif 
20' 

Ağır 40'  
1 Đzmir Đl Sınırları 15 230 254 254 
2 Denizli 224 788 980 980 
3 Manisa 36 381 407 407 
4 Uşak 211 762 992 992 
5 Afyon 328 1,463 1,779 1,779 
6 Eskişehir 412 1,500 1,875 1,875 
7 Kütahya 334 1,398 1,589 1,589 
8 Çanakkale 325 1,653 2,034 2,034 
9 Bursa 322 1,488 1,844 1,844 

10 Muğla 229 1,017 1,208 1,208 
11 Antalya 446 2,034 2,480 2,480 
12 Burdur 374 2,025 2,475 2,475 
13 Aydın 130 572 699 699 
14 Balıkesir 173 762 954 954 

15 Bilecik 417 1,500 1,875 1,875 
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Çizelge 4.17’den görüldüğü üzere, 20’lik konteyner için iki tür nakliye ücreti 

bulunmaktadır. Eğer konteynerin darası ve içindeki yükün ağırlığının toplamı 12 

tondan az ise bu taşıma hafif tonajlı bir taşıma olarak kabul edilmektedir. Ancak 

toplam ağırlık 12 ton ve üzerinde ise, bu durumda bu taşıma ağır tonaj olarak 

nitelendirilmektedir. Ancak 40’lık konteyner taşımaları için böyle bir ayrım söz 

konusu değildir. Bu nedenle 20’lik ve 40’lık konteyner taşıma ücretinin 

belirlenmesine yönelik ayrı iki denklem olması gerektiği düşünülmüştür.  

20’lik konteyner taşıma ücretinin yükün ağırlığı ve uzaklık değişkenlerine bağlı bir 

doğrusal bir fonksiyon olduğu kabul edilmiş, bu nedenle mevcut veri üzerinde 

doğrusal regresyon uygulanması sonucunda karayolu 20’lik konteyner taşıma ücreti 

(MKK20) TL cinsinden Denklem 4.19 ile ifade edilmiş, elde edilen sonuç, istatistiksel 

olarak sınanmış ve anlamlı olduğu anlaşılmıştır (Ek A-2). 

( ) 644.271813.25471.4 96520 −⋅+++⋅= adddM KK  (4.19) 

Burada d5, d6, d9, yüklü aracın taşıma mesafelerini km cinsinden, a ise yük ağırlığını 

ton cinsinden temsil etmektedir. 

40’lık konteyner taşımacılığında ise taşıma ücretinin, sadece uzaklık değişkenine 

bağlı bir fonksiyon olduğu kabul edilmiş, bu nedenle mevcut veri üzerinde doğrusal 

regresyon uygulanması sonucunda karayolu 40’lık konteyner taşıma ücreti (MKK40) 

TL cinsinden Denklem 4.20 ile ifade edilmiş, elde edilen sonuç istatistiksel olarak 

sınanmış ve anlamlı olduğu anlaşılmıştır (Ek A-3). 

( ) 555.116954.4 96540 +++⋅= dddM KK  (4.20) 

Bu denklemde de d5, d6, d9, yüklü aracın taşıma mesafelerini km cinsinden temsil 

etmektedir. Taşıma sistemlerindeki yük ve konteyner hareketlerinin birbirinden farklı 

olması nedeniyle taşıma sistemleri no. 5 ve 10 dışındaki sistemler için d5, taşıma 

sistemi no.2 dışındaki sistemler için d6, taşıma sistemleri no. 7 dışındaki taşıma 

sistemleri için ise d9 değeri bulunmamaktadır.  

4.4.2.3 Demiryolu taşıma maliyeti 

Demiryolu taşıma maliyetini üç ayrı sınıfa ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi 

yüklerin konteyner taşımacılığı kullanılmadan bir vagon içine istif edilerek 

taşınmasını temsil eden geleneksel demiryolu taşıma maliyeti, ikincisi ise bir 
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konteynerin ve platform vagonun kullanıldığı demiryolu konteyner taşıma 

maliyetidir. Üçüncü maliyet kalemi olan kıymet prim ücreti ise yükün demiryolu 

taşıması sırasında taşıyıcı şirket tarafından hasarlanma riskine karşı 

sigortalanmasıyla oluşan prim ücretini ifade etmektedir. Kıymet prim ücreti, yükün 

demiryolunda taşınma şeklinden bağımsız olarak hesaplanan bir maliyet kalemidir. 

 

Geleneksel demiryolu taşıma maliyeti 

Geleneksel demiryolu taşıma maliyeti (MGD), yükün konteyner yerine kapalı vagona 

istif edilerek taşınması hizmetine ait maliyeti temsil etmektedir. Bu hizmet TCDD 

tarafından verilmekte olup, taşıma ücreti, taşıma uzaklığına, yükün ağırlığına göre 

hesaplanmaktadır. Piyasada demiryolu taşıma hizmeti sadece TCDD tarafından 

verilmekte olup, piyasa ücretinin belirlenmesi amacıyla, Đzmir Limanı ve ilgili yük 

merkezleri arasındaki demiryolu taşıma ücretleri TCDD’den 12.04.2008 tarihinde 

TL/ton cinsinden temin edilmiştir. (Çizelge 4.17)  

Çizelge 4.17 : Geleneksel demiryolu taşıma ücretleri (TCDD,2008d). 

No Yük Merkezi Terminal Uzaklık (km) 
Taşıma ücreti 

(TL/ton) 
1 Đzmir Đl Sınırları Đzmir 50 13.04 
2 Denizli Denizli 264 26.44 
3 Manisa Manisa 67 13.04 
4 Uşak Uşak 287 28.32 
5 Afyon Afyon 422 41.92 
6 Eskişehir Eskişehir 571 45.04 
7 Kütahya Kütahya 494 47.88 
8 Çanakkale Bandırma 342 34.00 
9 Bursa Bandırma 342 34.00 

10 Muğla Aydın 133 13.04 
11 Antalya Burdur 450 43.90 
12 Burdur Burdur 450 43.90 
13 Aydın Aydın 133 13.04 
14 Balıkesir Balıkesir 241 24.56 

15 Bilecik Bilecik 652 62.22 

 

Geleneksel demiryolu taşımacılığında taşıma ücretinin, uzaklık ve ağırlık 

değişkenine bağlı bir fonksiyon olduğu kabul edilmiş, mevcut veri üzerinde doğrusal 

regresyon uygulanması sonucunda birim ağırlık başına geleneksel demiryolu taşıma 

ücreti TL/ton cinsinden elde edilmiştir (Ek A-4). Sonucun taşınacak yükün ağırlığı 

ile çarpılması sonucunda geleneksel demiryolu taşıma ücreti (MGD) Denklem 4.21 ile 
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ifade edilmiştir. Regresyon sonucunda elde edilen sonuç, istatistiksel olarak sınanmış 

ve anlamlı olduğu anlaşılmıştır. 

( )[ ]441.5082.0 107 ++⋅⋅= ddaM GD  (4.21) 

Burada d7 ve d10 taşıma mesafelerini km cinsinden, a ise yükün ağırlığını ton 

cinsinden temsil etmektedir. Taşıma sistemlerinin birbirinden farklı olması nedeniyle 

taşıma sistemi no.3 dışındaki sistemler için d7, taşıma sistemi no.8 dışındaki 

sistemler için ise d10 değeri bulunmamaktadır.  

 

Demiryolu konteyner taşıma maliyeti 

Demiryolu konteyner taşıma maliyeti (MKD), yükün bir konteyner içinde demiryolu 

üzerinde taşınması hizmetine ait maliyet kalemidir. Demiryolu konteyner taşıma 

ücretleri hesaplanırken, birim ağırlık başına geleneksel demiryolu taşıma ücretlerinin 

konteyner ağırlığı (aK) ile çarpılmaktadır. Bu nedenle demiryolu konteyner 

taşımacılığı maliyeti için yeni bir denklem yazılmasına gerek duyulmamıştır. 

Denklem 4.21 kullanılarak demiryolu konteyner taşımacılığı maliyeti (MKD) 

Denklem 4.22 ile ifade edilebilmektedir. 

 ( )[ ]441.5082.0 107 ++⋅⋅= ddaM KKD  (4.22) 

 

Burada d7 ve d10 taşıma mesafelerini km cinsinden, aK ise dolu konteynerin ağırlığını 

ton cinsinden temsil etmektedir. Taşıma sistemlerinin birbirinden farklı olması 

nedeniyle taşıma sistemleri no.4 ve 5 dışındaki sistemler için d7, taşıma sistemleri 

no.9 ve 10 dışındaki sistemler için ise d10 değeri bulunmamaktadır.  

 
Kıymet prim ücreti 

Kıymet prim ücreti, yükün demiryolu ile taşıması sırasında hasarlanma riskine karşı 

taşıyıcı şirket tarafından sigortalanması sonucunda oluşan prim ücretini ifade 

etmektedir. Kıymet prim ücreti, yükün demiryolunda taşınma şeklinden bağımsız 

olarak hesaplanan bir maliyet kalemidir. Kıymet prim ücreti (MPD) Denklem 4.23 ile 

TL cinsinden ifade edilmektedir. 

voM KPPD .=  (4.4) 
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Burada v malın değerini TL cinsinden, oKP ise kıymet prim oranını temsil etmektedir. 

Taşıma sistemlerinin birbirinden farklı olması nedeniyle kıymet prim ücreti sadece 

demiryolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemlerinde geçerli olacaktır.  

4.4.2.4 Denizyolu taşıma maliyeti 

Denizyolu taşıma maliyeti (MZK), iki liman arası yapılan taşımalardaki deniz navlun 

tutarını ifade etmektedir. Deniz navlununun uzaklık, yükün özelliği, konteyner türü 

ve boyutu gibi birçok değişkene bağlı olduğu bilinmektedir. Deniz taşımacılığı 

piyasasında kısa mesafeli deniz taşımacılığı navlunun TEU-deniz mili biriminden 

olduğu düşünülmektedir. Bu durumda denizyolu taşıma maliyeti Denklem 4.2.4 ile 

TL cinsinden ifade edilebilir.  

8dkkM TEUZKZK ⋅⋅=  (4.5) 

Burada d8 taşıma mesafesini denizmili cinsinden, kZK, birim denizyolu taşıma 

maliyetini TL/TEU-denizmili cinsinden,  kTEU ise kullanılan konteyner türünün TEU 

değerini (20’lik konteyner için 1, 40’lık konteyner için ise 2) temsil etmektedir. 

Taşıma sistemlerinin birbirinden farklı olması nedeniyle taşıma sistemleri no.4 ve 5 

dışındaki sistemler için d7, taşıma sistemleri no.9 ve 10 dışındaki sistemler için ise 

d10 değeri bulunmamaktadır.  

 

4.4.2.5 Kara terminaline ait maliyet 

Kara terminali, karayolu taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığının birleştiği noktadır. 

Kara terminali maliyeti, terminal üzerinden aktarılan her türlü yüke ve konteynere 

uygulanan hizmetlere ait ücretlerden oluşmaktadır. Kara terminaline ait maliyet, 

vagon manevra ücreti (mT1), konteyner dolum ücreti (mT2),  vagon dolum ücreti (mT3), 

yükün ardiye ücreti (mT4), konteyner ardiye ücreti (mT5), vagon tartı ücreti (mT6), 

konteyner tartı ücreti (mT7), dolu konteynerin römorktan terminale indirilme ücreti 

(mT8), dolu konteynerin demiryolu platformuna yüklenme ücreti (mT9) ve konteynerin 

içindeki yükün sağlamlaştırılma ücretinden (mT10) oluşmaktadır.  

Bu durumda, kara terminaline ait maliyet, Denklem 4.25 ile TL cinsinden ifade 

edilebilir. 

10987654321 TTTTTTTTTTT mmmmmmmmmmM +++++++++=  (4.25) 
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Yük sahiplerine kara terminalinde yansıtılan maliyet kalemleri, yükün hangi koşullar 

altında terminale geldiğine ve buradan nasıl aktarılacağına bağlıdır. Kullanılan 

taşıma sistemlerine göre değişen kara terminaline ait hizmetler ve ilgili ücretler 

Çizelge 4.18’de görülmektedir. 

Çizelge 4.18 : Kara terminaline ait maliyet kalemleri. 

Taşıma Sistemleri 

Hizmetler Birim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vagon manevra ücreti (mT1) TL/vagon     √ √ √     √ √ √ 

Konteyner dolum ücreti (mT2) TL/konteyner       √         √   

Vagon dolum ücreti (mT3) TL/ton     √         √     

Yükün ardiye ücreti (mT4) TL/ton-gün     √ √       √ √   

Konteynerin ardiye ücreti (mT5) 
TL/konteyner-
gün       √ √       √ √ 

Vagon tartı ücreti (mT6) TL/vagon     √         √     

Konteyner tartı ücreti (mT7) TL/konteyner       √ √       √ √ 

Dolu konteynerin römorktan 
terminale indirme ücreti (mT8) TL/konteyner         √         √ 

Dolu Konteynerin demiryolu 
platformuna yüklenme ücreti (mT9) TL/konteyner       √ √       √ √ 

Konteynerin içindeki yükün 
sağlamlaştırılma ücreti (mT10) TL/konteyner       √         √   

 

4.4.2.6 Limana ait maliyet 

Liman, konteyner içine istif edilmiş yüklerin ihraç edildiği son noktadır. Liman 

maliyeti, limana gelen her türlü yüke ve konteynere uygulanan hizmetlere ait 

ücretlerden oluşmaktadır. Liman maliyeti, vagon manevra ücreti (mL1), konteyner 

dolum ücreti (mL2), dolu konteynerin gemiye yüklenme ücreti (mL3), dolu konteynerin 

gemiden tahliye ücreti (mL4), yükün ardiye ücreti (mL5), konteyner ardiye ücreti (mL6), 

konteynerin liman güvenlik ücreti (mL7), dolu konteyner terminal ücreti (mL8), dolu 

konteynerin demiryolu platformundan indirilme ücreti (mL9) ve konteynerin içindeki 

yükün sağlamlaştırılma ücretinden (mL10) oluşmaktadır. Bu durumda, limana ait 

maliyeti, Denklem 4.26 ile TL cinsinden ifade edilebilir. 

10987654321 LLLLLLLLLLL mmmmmmmmmmM +++++++++=  (4.26) 
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Yük sahiplerine limanda yansıtılan maliyet kalemleri, yükün hangi koşullar altında 

limana geldiğine ve konteyner içine nerede istif edildiğine bağlıdır. Kullanılan taşıma 

sistemlerine göre değişen limana ait hizmetler ve ilgili ücretler Çizelge 4.19’da 

görülmektedir. 

Çizelge 4.19 : Limana ait maliyet kalemleri.  

Taşıma Sistemleri 

Hizmetler Birim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vagon manevra ücreti (mL1) TL/vagon     √ √ √           

Konteyner dolum ücreti (mL2) TL/konteyner √   √               

Dolu konteynerin gemiye yüklenme 
ücreti (mL3) TL/konteyner √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Dolu konteynerin gemiden tahliye 
ücreti (mL4) TL/konteyner           √ √ √ √ √ 

Yükün ardiye ücreti (mL5) TL/ton-gün √   √               

Konteynerin ardiye ücreti (mL6) 
TL/konteyner-
gün √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Konteynerin liman güvenlik ücreti 
(mL7) TL/konteyner √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Dolu konteynerin terminal ücreti 
(mL8) TL/konteyner   √                 

Dolu Konteynerin demiryolu 
platformundan indirilme ücreti (mL9) TL/konteyner       √ √           

Konteynerin içindeki yükün 
sağlamlaştırılma ücreti (mL10) TL/konteyner √   √               

 

4.4.2.7 Aktarma limanına ait maliyet 

Aktarma limanı, denizyolu taşımacılığı ile karayolu ya da demiryolu taşımacılığının 

birleştiği bağlantı noktasıdır. Aktarma limanına ait maliyet, konteyner dolum ücreti 

(mAL1), dolu konteynerin gemiye yüklenme ücreti (mAL2), konteyner ardiye ücreti 

(mAL3), konteynerin liman güvenlik ücreti (mAL4), dolu konteynerin terminal ücreti 

(mAL5), dolu konteynerin içindeki yükün sağlamlaştırılma ücretinden (mAL6), vagon 

manevra ücreti (mAL7), yükün ardiye ücreti (mAL8), dolu konteynerin demiryolu 

platformundan indirilme ücretinden (mAL9) oluşmaktadır. Bu durumda, aktarma 

limanına ait maliyet, Denklem 4.27 ile TL cinsinden ifade edilebilir. 

987654321 ALALALALALALALALALAL mmmmmmmmmM ++++++++=  (4.27) 

Yük sahiplerine aktarma limanında yansıtılan maliyet kalemleri, yükün hangi 

koşullar altında aktarma limana geldiğine ve konteyner içine nerede istif edildiğine 
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bağlıdır. Aktarma limanında verilen hizmetleri ve ücretleri aşağıdaki Çizelge 4.20’de 

görmek mümkündür: 

Çizelge 4.20 : Aktarma limanına ait maliyet kalemleri. 

Taşıma Sistemleri 

Hizmetler Birim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Konteyner dolum ücreti (mAL1) TL/konteyner           √   √     

Dolu konteynerin gemiye yüklenme 
ücreti (mAL2) TL/konteyner           √ √ √ √ √ 

Konteynerin ardiye ücreti (mAL3) 
TL/konteyner-
gün           √ √ √ √ √ 

Konteynerin Liman güvenlik ücreti 
(mAL4) TL/konteyner           √ √ √ √ √ 

Dolu konteynerin terminal ücreti 
(mAL5) TL/konteyner             √   √ √ 

Konteynerin içindeki yükün 
sağlamlaştırılma ücreti (mAL6) TL/konteyner           √   √     

Vagon manevra ücreti (mAL7) TL/vagon               √ √ √ 

Yükün ardiye ücreti (mAL8) TL/ton-gün           √   √     

Dolu konteynerin demiryolu 
platformundan indirilme ücreti (mAL9) TL/konteyner                 √ √ 

 

4.4.2.8 Diğer maliyetler 

Yük sahibine yansıyan diğer maliyet kalemleri (MR), daha önce ifade edilen 

maliyetlerin dışındaki konşimento maliyeti (mR1), geçici kabul maliyeti (mR2), yüke 

ait gümrükleme maliyeti (mR3), yükün taşıma sigortası maliyeti (mR4) ve ihracatçılar 

birliği payının (mR5)  toplamı olup Denklem 4.28 ile TL cinsinden ifade edilebilir. 

54321 RRRRRR mmmmmM ++++=  (4.28) 

Konşimento, yük sahibi ve taşıyan arasında imzalanmış bir taşıma senedidir. Yük 

sahibinin beyanına göre konteyner hattı acenteleri tarafından düzenlenen konşimento, 

geminin kalkışına müteakip, konşimento navlun ödemesi karşılığında imzalanıp, yük 

sahibine teslim edilir. Her acente bu işlem için yük sahibine bir konşimento ücreti 

yansıtmaktadır. 

Geçici kabul ücreti, yükün konteyner içine istifinin liman ya da aktarma limanı 

dışında yapılması durumunda ortaya çıkmaktadır. Konteyner bir taşıma kabı 

olmasına rağmen gümrük mevzuatına göre aynı zamanda dışarıdan ithal edilen bir 

mal olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle limana dolu ya da boş olarak gemi ile 
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gelen konteynerin limandan yani gümrüklü bir alandan çıkartılması durumunda, 

konteyneri çıkartan kuruluşun konteyner takip formu doldurarak ilgili gümrük 

müdürlüğüne onaylatması ve cüzi bir ücret ödemesini gerekmektedir. Bu nedenle, 

konteyner hatlarının acenteleri, liman dışı yani yük merkezi ya da kara terminalinde 

doldurulacak konteynerler için yük sahiplerine geçici kabul ücreti yansıtmaktadır. 

Geçici kabul ücreti (mD2), limanda ya da aktarma limanında konteyner dolum 

hareketinin bulunduğu taşıma sistemleri no.1, 3, 6 ve 8 için oluşmayacaktır.  

Yükün gümrüklenmesi hizmeti gümrük müşavirliklerince verilmektedir. Yurtdışına 

ihraç edilecek yük, ihracat çıkış beyannamesi hazırlanmak suretiyle yükleme 

limanının bağlı olduğu gümrük müdürlüğüne beyan edilir ve gümrük görevlileri 

tarafından kontrol edilerek, onaylanır. Bu hizmet yükün konteyner içine istiflendiği 

yere bağlı olarak, yük merkezine en yakın gümrük müdürlüğünde de 

verilebilmektedir ancak yoğun bürokratik işlemler sebebiyle, genellikle ikinci iskele 

işlemi olarak da isimlendirilen bu işlem tercih edilmemektedir. Ayrıca gümrük 

müdürlüklerince günlük çalışma saatleri dışında yapılacak gümrükleme işlemleri için 

fazla mesai ücreti alınmaktadır.  

Yük sahipleri, yükün taşıma sırasında hasarlanma riskine karşın, yüklerini sigorta 

ettirmektedir. Sigorta şirketlerinin verdiği bu hizmet karşılığında sigorta primi 

oluşmaktadır.  

Ayrıca Türkiye Đhracatçılar Birliği Yönetmeliği’ne göre ihracat yapan her şirket, mal 

değerinin üzerinden belirli bağlı bulundukları ihracatçılar birliğine ödeme yapmakla 

mükelleftir (Url-9).  

Çizelgede 4.21’de bu maliyet modelindeki maliyet kalemlerinin dökümü ve hangi 

taşıma sistemlerinde geçerli olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 4.21 : Taşıma sistemlerinin yük sahiplerine yansıyan maliyetler açısından 
karşılaştırılması. 

TAŞIMA SĐSTEMLERĐ 
MALĐYETLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đşçi günlük ücreti (mYM1) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Çatallı istif aracı kirası  (mYM2) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Kantar ücreti  (mYM3) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Yük Merkezi 
 

Araç kapı çıkış ücreti (mYM4) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Geleneksel karayolu taşıma maliyeti (MGK) √   √ √   √   √ √   Karayolu 
Taşıma Karayolu konteyner taşıma maliyeti (MKK)   √     √   √     √ 

Geleneksel demiryolu taşıma ücreti (MGD)     √         √     

Demiryolu konteyner taşıma maliyeti (MKD)       √ √       √ √ 
Demiryolu 

Taşıma 
Kıymet Primi (MPD)     √ √ √     √ √ √ 

Denizyolu 
Taşıma Denizyolu konteyner taşıma maliyeti (MKZ)           √ √ √ √ √ 

Vagon manevra ücreti (mT1)     √ √ √     √ √ √ 

Konteyner dolum ücreti (mT2)       √         √   

Vagon dolum ücreti (mT3)     √         √     

Yükün ardiye ücreti (mT4)     √ √       √ √   

Konteyner ardiye ücreti (mT5)       √ √       √ √ 

Vagon tartı ücreti (mT6)     √         √     

Konteyner tartı ücreti (mT7)       √ √       √ √ 

Konteynerin römorktan indirme ücreti (mT8)         √         √ 

Konteynerin vagona yüklenme ücreti (mT9)       √ √       √ √ 

Kara 
 Terminali 

Yükün sağlamlaştırılması ücreti (mT10)       √         √   

Vagon manevra ücreti (mL1)     √ √ √           

Konteyner dolum ücreti (mL2) √   √               

Konteynerin gemiye yüklenme ücreti (mL3) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Konteynerin gemiden tahliye ücreti (mL4)           √ √ √ √ √ 

Yükün ardiye ücreti (mL5) √   √               

Konteyner ardiye ücreti (mL6) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Liman güvenlik ücreti (mL7) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Konteynerin terminal ücreti (mL8)   √                 

Konteynerin vagondan indirilme ücreti (mL9)       √ √           

Liman 

Yükün sağlamlaştırılması ücreti (mL10) √   √               

Konteyner dolum ücreti (mAL1)           √   √     

Konteynerin gemiye yüklenme ücreti (mAL2)           √ √ √ √ √ 

Konteyner ardiye ücreti (mAL3)           √ √ √ √ √ 

Liman güvenlik ücreti (mAL4)           √ √ √ √ √ 

Konteynerin terminal ücreti (mAL5)             √   √ √ 

Yükün sağlamlaştırılması ücreti (mAL6)           √   √    

Vagon manevra ücreti (mAL7)               √ √ √ 

Yükün ardiye ücreti (mAL8)           √   √     

Aktarma 
Limanı 

Konteynerin vagondan indirilme ücreti (mAL9)                 √ √ 

Konşimento maliyeti (mR1) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Geçici kabul maliyeti (mR2)   √   √ √   √   √ √ 

Gümrükleme maliyeti (mR3) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Yük sigorta maliyeti (mR4) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Diğer 
 

Đhracatçılar birliği payı (mR5) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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4.5 Yük Sahiplerinin Taşıma Sistemi Seçimi: AHP Yöntemi 

AHP (The Analytic Hierarchy Process) yöntemi ilk kez 1971 yılında Thomas L. 

Saaty tarafından geliştirilmiştir. AHP Yöntemi ile elde edilmek istenen sonuç, çok 

ölçütlü karar verme sorunlarında en uygun çözüme ulaşabilmektedir (Saaty, 1980). 

Yöntemin en önemli özelliklerinden biri hem nitel hem de nicel ölçütlerin aynı çatı 

altında kullandırabilen bir yöntem olmasıdır. Çözümlenmesi gereken sorunun 

karmaşık bir yapıdan anlaşılabilir ve analiz edilebilir bir yapıya dönüştürülebilmesi 

için ölçütler hiyerarşisinin tasarlanması önem taşımaktadır. Hiyerarşik yapıda 

öncelikle amaç belirlenmeli, ölçütler ve daha sonra varsa alt ölçütler açık bir şekilde 

ifade edilmelidir. En son olarak da seçenekler belirtilmelidir. Şekil 4.16’da örnek bir 

hiyerarşik ağaç görülmektedir.  

 

 

Şekil 4.16 : Örnek bir hiyerarşik yapı. 

Hiyerarşik yapı tasarlandıktan sonraki aşama ölçütlerin birbirlerine göre 

üstünlüklerini bulmak amacıyla ikili karşılaştırmanın yapılmasıdır. Karar verici, 

ölçütleri ve alt ölçütleri birbirleriyle ikili olarak karşılaştırır ve kare matrisler ortaya 

çıkmaktadır. Karşılaştırmalarda genellikle kullanılan ölçek 1-9 ya da 1-10 ölçeğidir. 

Eğer ikili karşılaştırma matrisi A ile gösterilirse aij, karşılaştırılan ölçütlerin 

birbirlerine göre önemini ya da bir başka deyişle ağırlıklarını belirtmektedir. 

Denklem 4.28’de A matrisi görülmekte olup, i matristeki satır sayısını, j sütün 

sayısını, n ise karşılaştırılan ölçüt sayısını ifade etmektedir. 
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Burada örneğin a31, ölçüt 3’ün ölçüt 1’e oranını ifade etmektedir. Bu durumda i 

ölçütü ile j ölçütünün ikili karşılaştırılmasında i ölçütünün ağırlığının (wi), j 

ölçütünün ağırlığına (wj) oranı aij, denklem 4.29 ile ifade edilebilir. 

j

i
ij

w

w
a =  (4.29) 

Bu durumda A matrisi Denklem 4.30 ile daha detaylı bir şekilde ifade edilebilir.  
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A matrisi elde edildikten sonra, her satırdaki aij değerleri toplanarak normalize edilir, 

daha sonra bu toplamlar, kolon toplamına bölünür ve her ölçüt için öz vektörler 

bulunur. A matrisindeki ölçütlerin karşılaştırıldığı gibi, bu seferde seçeneklerin 

ölçütler açısından ikili karşılaştırıldığı B matrisi oluşturulur ve burada yine her 

satırdaki aij değerleri toplanarak kolon toplamına bölünmesiyle her seçenek için öz 

vektörler bulunur. Daha sonra A ve B matrisinden elde edilen öz vektörler 

matrisindeki değerler ölçütler ve seçeneklere göre birbirleriyle çarpılarak sonuç elde 

edilir. Sonuçta değeri en yüksek çıkan seçenek, tercih edilmesi gereken seçenek 

olarak kabul edilmektedir.  
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Yük sahipleri kullanılacak taşıma sistemini belirlerken birçok ölçütü dikkate 

almaktadır. Shinghal ve Fowkes’ın (2002), Hindistan’daki yük taşımalarında taşıma 

türü seçimini belirleyen faktörler için yaptıkları deneysel çalışma sonucunda verilen 

hizmetin erişebilirliğinin, taşıma türü seçiminde önemli bir belirleyici faktör olduğu 

anlaşılmıştır. Güvenlik ölçütünün, beklendiğinden daha düşük bir oranda belirleyici 

bir faktör olduğu ve zaman değerinin, ürünün türüne bağlı olarak öneminin değiştiği 

fark edilmiştir. Sektör bazında bakıldığında elektrik, elektronik ve gıda ihracatı 

yapan firmaların türlerarası konteyner taşımacılığına sıcak baktığı ve verilen 

hizmetin sıklığının üretim sektöründe faaliyette bulunan firmalar için önemli bir 

seçim ölçütü olduğu ortaya çıkmaktadır. Gürsoy’un (2003) çalışmasında ise çok türlü 

yük taşımacılığında taşıma türü seçiminde etkili olan faktörleri ortaya koymak ve 

bunlardan hareketle tür seçimini yapmak için karar destekleyici sistem modeli 

oluşturulmuştur. Anket çalışması yoluyla, esas karar ölçütleri olarak taşıma ücreti, 

taşıma süresi, sunulan güvenlik ve kapıdan kapıya taşımacılık hizmetlerinin 

erişilebilirliği olduğu görülmektedir. Branch (1994) ise taşıma türü seçiminde 

temelde hız, sıklık, güvenlik, taşıma maliyeti ve hizmet kalitesi gibi 5 faktörün 

önemli olduğunu belirtmektedir. 

Bu çalışmalar ışığında, yük sahiplerinin kullanılacak taşıma sistemi tercihini 

yaparken genellikle maliyet, kapasite, hız, güvenlik, erişebilirlik gibi ölçütleri 

dikkate aldığı anlaşılmıştır. Bu seçim ölçütlerinin önem derecesi, taşınacak yükün 

özellikleri ve taşıma türlerinin mevcut durumuna göre değişkenlik 

gösterebilmektedir. 

i. Maliyet: Yapılacak taşımaya ait maliyet ölçütü, yük sahibinin taşıma sistemi 

seçiminde önemli rol oynamaktadır. Çıkış noktasından limana kadar yapılacak 

taşımalarda eğer yük konteyner içinde taşınacak ise, yük sahibi, yükün 

konteyner içinde fabrikadan limana taşıma maliyetini üstleneceği gibi, boş 

konteynerin taşıyana ait depodan alınıp, müşterinin fabrikasına kadar 

taşınmasının maliyetine de katlanmak zorunda kalacaktır. Bu nedenle çoğu 

ihracatçı yüklerini ya kendilerine ait ya da taşıma kooperatiflerinden temin 

edilmiş geleneksel yük kamyonları ile taşımayı tercih etmektedir.  

ii. Kapasite: Taşımada kullanılan aracın kapasitesini ifade etmektedir. Özellikle 

büyük hacimlerde yükleme yapan seramik, elektronik, gıda gibi yüklerin 
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taşımalarında kapasite ölçütü ön plana çıkmaktadır. Ancak örneğin ayda bir 

konteyner yükleyen bir ihracatçı şirket için kapasite ölçütü çok önemli değildir. 

iii. Hız: Yük sahipleri genel olarak mallarının yükleme yapılacak limana en kısa 

zamanda ulaşmasını talep ederler ancak bu koşulun gerçekleşmesi taşıyanın 

kontrolü altındadır. Örneğin demiryolu taşımacılığında yükler genellikle blok 

tren taşımacılığı ile nakledilmektedir. Bu yöntemde tren haftanın belirli 

günlerinde düzenli olarak yük terminallerine uğramakta ve buralardan yüklenen 

yükler limana taşınmaktadır. Yük sahipleri burada blok trenin tarifesine uyacak 

şekilde yüklerini hazırlamak durumundadır. Karayolu taşımacılığında bu durum 

biraz farklıdır çünkü yükler birbirlerinden bağımsız olarak taşındıkları için 

demiryolu taşımacılığında olduğu gibi birbirlerini beklemek zorunda değildirler. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, konteyner ya da kamyon/tır filosunun 

taşıma için hazır bulunmasıdır. Eğer kamyon taşımacılığında bir yoğunluk 

yaşanıyorsa, yük sahipleri gecikme ile karşılanabilmektedir. 

iv. Güvenlik: Geleneksel karayolu taşımacılığı sırasında malın hasarlanması veya 

çalınması durumu ile karşılaşılabilir. Hangi taşıma türü kullanılırsa kullanılsın, 

malın bir konteyner içinde mühürlü bir şekilde taşınması mevcut taşıma 

seçenekleri içinde en güvenlisi olarak düşünülmektedir. Bu nedenle değeri 

yüksek elektronik eşya, beyaz eşya, tekstil ürünleri, gıda ürünleri gibi 

malzemeler fabrikada konteyner içine istiflenip, limana kadar konteyner içinde 

taşınmaktadır. Ayrıca meyve, sebze, et gibi özel sıcaklıklarda muhafaza 

edilmesi gereken mallar da sıcaklık ayarlı soğutmalı ya da ısıtmalı konteynerler 

içinde taşınabilmektedirler. 

v. Erişebilirlik: Tercih edilen taşıma sistemi mevcut sistemler içinde en hızlı veya 

en düşük maliyetli taşıma sistemi olabilir. Ancak burada dikkate alınması 

gereken bir başka ölçüt de seçilen taşıma sisteminin erişebilirliğidir. Örneğin 

karayolu taşımacılığından sipariş verildiğinde bir kamyon çok çabuk bir şekilde 

yük merkezine gelebilirken, bir yük trenine ya da bir gemiye erişilebilmesi 

karayolu taşımacılığına oranla bir hayli zordur. Eğer verilen hizmet seyrek 

olarak gerçekleşiyorsa ve malın bozulma süresi gibi yan ölçütler göz önüne 

alınıyorsa, yük sahibi kendi açısından erişebilirliği en yüksek taşıma sistemini 

tercih edebilir. 
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Belirlenen bu ölçütler doğrultusunda yük sahipleri açısından en uygun taşıma sistemi 

seçimi için AHP yöntemi uygulanabilir. Hiyerarşik yapıda amaç, en uygun taşıma 

sisteminin belirlenmesi; ölçütler, maliyet, kapasite, hız, güvenlik ve erişebilirlik; 

seçenekler ise 10 adet taşıma sistemi olacaktır (Şekil 4.17).  

 

Şekil 4.17 : En uygun taşıma sisteminin belirlenmesi yönelik hiyerarşik 
ağaç. 

4.6 Konteyner Blok Tren Đşletmeciliği Üzerine Bir Çözüm Yaklaşımı 

Düzenli zaman tarifeli demiryolu konteyner taşımacılığı olarak da ifade edilebilen 

blok tren uygulamasında, konteynerler belirli terminaller ile yükleme limanı arasında 

düzenli bir zaman tarifesi ile işletilmektedir. Tren, genellikle günün belirli saatinde 

ilgili terminalden hareket etmektedir. Terminalden limana gönderilecek ihraç dolu 

konteyner adedine ve blok treninin azami konteyner taşıma kapasitesine bağlı olarak 

blok tren hattının kapasitesi ve zaman çizelgesi planlanmaktadır. Đki tür blok tren 

işletme prensibi bulunmaktadır. Đlk uygulamada, ithal edilen dolu ve boş 

konteynerler limanda gemiden indirildikten sonra trene yüklenmekte ve limandan en 

uzakta bulunan başlangıç terminaline (T1) hareket etmektedir. Limandan taşınan dolu 

ve boş konteynerler terminalde indirildikten sonra, limana gönderilecek olan ihraç 

dolu konteynerler yüklenmektedir. Tren daha sonra, doğrultusunu değiştirerek, ters 

yönde, yani liman yönünde hareket ederek hat üzerindeki terminallere sırayla 

uğramaktadır.  
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Tren n adet terminale uğradıktan sonra üzerindeki dolu ihraç konteynerlerin tahliye 

edilip gemiye yüklenebilmesi için limana hareket etmektedir. Dolu konteynerlerin 

limanda trenden indirilmesiyle çevrim tamamlanmaktadır. Lokomotifin bakımı 

yapıldığı sırada dolu ve boş ithal konteynerler yüklenmekte ve tren yeni sefere 

başlamaktadır.  

Bu uygulamada, bir terminalde indirilen dolu ithal ve boş konteynerlerin toplam 

adedi ile yüklenen dolu ihraç konteynerlerin toplam adedini eşit olduğu kabul 

edilmiştir. Şekil 4.18’de bu blok tren uygulama türü görülmekte olup L, limanı, T1…n  

ise kara terminallerini ifade etmektedir. 

 

Şekil 4.18 : Blok tren uygulaması no.1’e ait çevrim. 

Đkinci blok tren uygulamasında ise tren limandan hareket ettikten sonra doğrultusunu 

değiştirmeden aynı hat üzerindeki terminallere sırayla uğrayarak, limana geri 

dönmektedir. Böylelikle saat yönünde veya saat yönü tersinde tam bir tur çevrim 

tamamlanmaktadır. Đthal dolu ve boş konteynerler limanda trene yüklendikten sonra 

tren, en yakındaki Tn terminaline hareket etmekte, burada limandan gelen dolu ve 

boş konteynerler tahliye edildikten sonra, ihraç dolu konteynerler yüklenmektedir. 

Tren, konteyner elleçleme işlemlerinin ardından sonra bir sonraki terminale gitmek 

üzere yola çıkmaktadır. Terminallerde tren üzerindeki ithal dolu ve boş konteynerler 

tahliye edildikten sonra, ihraç dolu konteynerler trene yüklenmektedir ve tren daha 

sonra limana hareket etmektedir. Bu uygulamada da, bir terminalde indirilen dolu 

ithal ve boş konteynerlerin toplam adedi ile yüklenen dolu ihraç konteynerlerin 

toplam adedini eşit olduğu kabul edilmiştir.  
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Sefer tamamlandıktan sonra, limanda lokomotifin bakımı yapıldığı sırada dolu ve boş 

ithal konteynerler yüklenmekte ve tren yeni sefere başlamaktadır. Bu tür blok tren 

uygulamasına ait çevrim Şekil 4.19’da görülmektedir. 

 

Şekil 4.19 : Blok tren uygulaması no.2’ye ait çevrim. 

Blok trenin çevrim periyodu (Z), saat cinsinden Denklem 4.31 ile ifade 

edilebilmektedir.  

LT
v

d

Z
n

i
i

n

i
i

∑
∑

=

=
++










=
1

1  (4.31) 

Burada n uğranan terminal adedini, Ti trenin i terminalindeki kalış süresini saat 

cinsinden, di blok tren güzergahındaki istasyonlar arasındaki demiryolu mesafesini 

km cinsinden, L ise trenin limanda kalış süresini saat cinsinden ifade etmektedir. 

Blok tren hatlarının hangi terminallere ve günde kaç kez uğrayacağı planlanırken her 

yük merkezlerinde elleçlenen günlük, haftalık, aylık dolu ve boş konteyner adetleri 

ve dolayısıyla çevrim periyodu dikkate alınmaktadır. Örneğin bir hatta tek lokomotif 

kullanılarak günde iki seferin yapılması planlanıyorsa, sefer çevrim periyodunun 12 

saatten az olması gerekmektedir. Ancak bir hatta iki ayrı lokomotif kullanılarak 

günde iki sefer yapılması planlanıyorsa, bu durumda tren başına çevrim periyodunun 

24 saatten az olması gerekmektedir.  

Planlamada terminallerde elleçlenecek dolu, boş konteyner adedi dikkat alınarak, 

uğranacak istasyon sayısının mümkün olduğunca azaltılarak, tren sefer periyodunun 

en aza indirgenmesi amaçlanması esastır. Uğrak iptali yapılan terminallerden 

elleçlenmesi gereken konteynerler ise en yakın kara terminaline akılcı bir şekilde 
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yönlendirilmelidir. Ancak burada dikkate edilmesi gereken husus, bu seçeneğinin, 

esas terminal seçeneğine göre ilave bir maliyet doğuracağıdır. Blok trenin bir 

terminal uğrağının iptal edilmesinden doğacak zaman ve maliyet açısından faydanın, 

iptal edilen terminalde elleçlenecek konteynerlerin daha uzaktaki bir terminal 

üzerinden blok trene yüklenmesi sonucunda oluşacak ilave maliyeti karşılaması 

gerekmektedir. 
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5.  UYGULAMA: ĐZMĐR LĐMANI ÖRNEĞĐ 

Çalışmanın bu bölümünde geliştirilen çözüm yaklaşımı, Türkiye’nin dış ticareti, 

Türkiye’deki denizyolu ve konteyner taşımacılığı incelendikten sonra, Türkiye’nin 

önemli ihracat limanlarından biri olması, karayolu, demiryolu ve denizyolu 

bağlantısına sahip bir liman olması nedeniyle seçilen Đzmir Limanı üzerinde 

uygulanmıştır. 

5.1 Đzmir Limanı 

Đzmir Şehri, Ege bölgesinin batı kıyısında bulunmakta olup, nüfus yoğunluğu 

bakımından Türkiye’nin üçüncü büyük şehridir ve bağlantılı olarak ticaret 

merkezidir. Đzmir Limanı, bölge ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının, ülke ihracatının 

ise yaklaşık yüzde 30’unun gerçekleştirildiği doğal bir limandır (UTĐKAD, 2008). 

Liman öncelikli olarak Ege Bölgesi olmak üzere, Marmara Bölgesi’nin güneyi, Đç 

Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nin batısındaki dış ticaret şirketlerinin ihracat ve ithalat 

işlemleri için kullandığı en önemli konteyner limandır. Limanda, başta konteyner 

olmak üzere her tür yüke hizmet verilmektedir.  

Đzmir Limanı’nın geçmişi cumhuriyet dönemi öncesine kadar uzanmaktadır. 1875 

tarihinde inşa edilen limanın işletme hakkı, önceleri bir Fransız Şirketi olan 

M.R.Gifre'ye verilmiştir. Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte millileştirilen 

liman, 1 Ocak 1989’dan beri TCDD tarafından işletilmekte iken, 03.05.2007 

tarihinde özelleştirilmiş ancak halen Danıştay’ın görüşü beklenmektedir (TC 

Başbakanlık Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı, 2009). 

Liman, boyları 75 metre ve 220 metre arasında, derinlikleri ise 6 metre ve 10.50 

metre arasında değişmekte olan 24 rıhtım ile gemilere hizmet vermektedir. Limanın 

yolcu kapasitesi 250,000 yolcu, konteyner kapasitesi 549,000 TEU, Ro-Ro kapasitesi 

ise 250,000 araçtır. Limana ait kapasite rakamları Çizelge 5.1’de görülmektedir 

(TCDD, 2009). 
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Çizelge 5.1 : Đzmir limanına ait kapasite bilgisi 

Kapasite Türü Değer Birim 
Yolcu  250,000 Kişi 
Dökme Kuru Yük  5,000,000 Ton 
Dökme Sıvı Yük 400,000 Ton 
Açık Yük 1,357,300 Ton 
Konteyner 549,000 TEU 
Ro-Ro 250,000 Araç 

Đzmir Limanı üç ana bölümden oluşmaktadır. Aşağıdaki genel yerleşim planından da 

görülebileceği gibi bu üç ana bölüm; batıdan doğuya sırasıyla L şeklinde ve 9 rıhtım 

barındıran iskele, 13 bağlama yeri bulunan konteyner terminali ve gelişme halinde 

olan limanın doğu kısımdaki dökme yük gemileri için 3 adet bağlama yeri bulunan 

bölümdür (Şekil 5.1). Konteyner terminali yaklaşık 450 m genişlik ve 600 m 

uzunluktaki merkez kısmın beş iskeleli batı yüzünde 152,000 metrekare depolama 

alanına sahiptir (Şener-Euroestudios-Dolsar Konsorsiyumu, 2005). Konteyner sahası, 

boş konteyner istif sahası, ihraç konteyner istif sahası, konteyner iç dolum istasyonu 

ve ithal konteyner istif sahası olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. 

 

 

Şekil 5.1 : Đzmir Limanı’na ait genel yerleşim planı (Şener-Euroestudios-   
Dolsar Konsorsiyumu, 2005). 
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Limandaki, konteyner elleçleme hizmetleri geniş bir makine ve teçhizat parkı ile 

sağlanmaktadır. Terminalde, gemi üzerindeki konteynerleri elleçleyebilen 5 adet 40 

ton kaldırma kapasiteli rıhtım vinci, konteyner sahasında kullanılan 40 ton kaldırma 

kapasiteli 19 adet lastik tekerlekli vinç, kapasiteleri 25-42 ton arasında değişen 20 

adet dolu konteyner elleçleme aracı (reach stacker) ve kapasiteleri 8-10 ton arasında 

değişen 20 adet boş konteyner elleçleme aracı bulunmaktadır. 

Bunlara ek olarak,  limanda kapasiteleri 3 ile 25 ton arasında değişen 7 adet rıhtım 

vinci, kapasiteleri 5-25 ton arasında değişen 12 adet gezer vinç ve 20 adet kısa mastlı 

çatallı istif aracı hizmet vermektedir. Liman işletmesinin sağladığı tüm bu konteyner 

elleçleme teçhizatları dışında, 3. şahıslara ait 2 adet 100 ton kaldırma kapasiteli 

MHC (Mobile Handling Crane) sınıfı vinç de limanda hizmet vermektedir (TCDD, 

2009). Çizelge 5.2’den görülebileceği gibi, Đzmir Limanı’nda 2008 yılında toplam 

11,303,856 ton yük elleçlenmiş olup, bunun yaklaşık yüzde 78’si konteyner, yüzde 

14’i dökme kuru yük, kalan yüzde 8’i ise karışık yük ve dökme sıvı yüktür (TCDD, 

2009).  

Çizelge 5.2 : Đzmir limanında ton biriminden elleçlenen yük miktarı (TCDD, 2009).  

YIL 
KARIŞIK 

YÜK 
KONTEYNER DÖKME KURU YÜK DÖKME SIVI YÜK TOPLAM 

2001 496,005 4,671,425 2,986,219 272,420 8,426,069 

2002 567,725 5,439,787 3,457,351 187,851 9,652,714 

2003 614,348 6,478,213 3,765,593 251,445 11,109,599 

2004 673,254 7,659,365 3,947,449 220,197 12,500,265 

2005 554,296 7,789,102 3,130,959 337,122 11,811,479 

2006 586,881 8,274,042 3,044,234 364,776 12,269,933 

2007 692,052 8,858,429 2,304,523 213,172 12,068,176 

2008 717,219 8,750,429 1,593,619 242,589 11,303,856 

2001 yılında toplam elleçlenen yükün yaklaşık yüzde 57’si konteyner iken, 2008 

yılında bu oran yüzde 78’e yükselmiştir (Şekil 5.2). Bununla birlikte 2001 yılında 

limanda elleçlenen konteyner yükü yaklaşık 4.7 milyon ton iken, 2008 yılında bu 

değer neredeyse yüzde 100 artarak yaklaşık 8.8 milyon ton’a ulaşmıştır. Konteyner 

yükü miktarındaki bu kayda değer değişim, Đzmir Limanı’nın her yüke hizmet 

verebilen bir liman kimliğinden sıyrılarak daha çok bir konteyner limanına 

dönüştüğünün önemli bir göstergesidir. Bu bağlamda liman yönetiminin, kısa, orta ve 

uzun vadede limanın elleçleme kapasitesinin hangi tür yük(ler) için geliştirilmesi 

gerektiği konusunda stratejik karar almasını önemli hale getirmektedir. 
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Şekil 5.2 : Đzmir limanında elleçlenen yüklerin tür bakımından dağılımı 
(2008). 

Đzmir Limanı konteyner trafiği açısından incelendiğinde ise, 2001 yılında toplam 

491,377 TEU konteyner elleçlenmiş iken, bu değer 2008 yılında yaklaşık yüzde 55 

artarak 760,966 TEU’ya ulaşmıştır (Çizelge 5.3). Đzmir Limanı’ndaki toplam 

konteyner elleçlemesinin yaklaşık yüzde 60’ı konteyner yüklemesidir. Đzmir 

Limanı’ndan 2008 yılında 422,170 TEU dolu konteyner ihraç edilmiş, 76,798 TEU 

dolu konteyner ise ithal edilmiştir (TCDD, 2009). 2008 yılında toplam yükleme 

adedinin, toplam elleçleme adedi içindeki oranı yaklaşık yüzde 85 olması Đzmir 

Limanı’nın dış ticaret özelliğinin ihracata dönük olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 5.3 : Đzmir limanında elleçlenen konteyner adetleri (TCDD, 2009). 

YÜKLEME TAHLĐYE TOPLAM ELLEÇLEME 
DOLU+BOŞ 

KONTEYNER 
20' 

Adet 
40' 

Adet TEU 
20' 

Adet 
40' 

Adet TEU 20' Adet 
40' 

Adet TEU 

2001 105,982 73,904 253,790 97,191 70,198 237,587 203,173 144,102 491,377 

2002 119,139 89,331 297,801 107,466 83,972 275,410 226,605 173,303 573,211 

2003 134,966 109,145 353,256 131,367 108,086 347,539 266,333 217,231 700,795 

2004 159,225 121,834 402,893 158,606 121,532 401,670 317,831 243,366 804,563 

2005 155,982 120,071 396,124 154,077 117,088 388,253 310,059 237,159 784,377 

2006 160,706 131,883 424,472 157,770 132,842 423,454 318,476 264,725 847,926 

2007 179,321 133,960 447,241 177,314 136,831 450,976 356,635 270,791 898,217 

2008 188,028 130,362 448,752 188,188 62,013 312,214 376,216 192,375 760,966 

Konteyner cinsi açısından incelendiğinde ise, Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen 

konteynerlerin yaklaşık yüzde 60’ının 20’lik konteyner olduğunu görülmektedir. Bu 

oran, özellikle mermer, seramik, gıda gibi 20’lik konteynerde taşınmasının daha 

uygun olduğu yük türlerinin Đzmir Limanı’ndan yapılan ihracatlarda önemi bir paya 

sahip olduğunu yansıtmaktadır. Đthalatta ise 2006 ve 2007 yıllarında yaklaşık 

200,000 TEU seviyelerinde seyreden toplam dolu konteyner adedinin 2008 yılında 
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76,798 TEU değerine kayda değer bir şekilde gerilemesi, küresel ekonomik krizin ve 

beraberinde getirdiği döviz kurlarındaki artışın, ithalatı olumsuz yönde etkilemesine 

bağlıdır (Çizelge 5.4). 

Çizelge 5.4 : Đzmir limanında elleçlenen dolu konteyner adetleri (TCDD, 2009). 

YÜKLEME TAHLĐYE TOPLAM HAREKET 
DOLU 

KONTEYNER 20' Adet 
40' 

Adet TEU 20' Adet 
40' 

Adet TEU 20' Adet 
40' 

Adet TEU 

2001 101,409 70,728 242,865 24,498 32,242 88,982 125,907 102,970 331,847 

2002 114,177 85,855 285,887 32,997 40,497 113,991 147,174 126,352 399,878 

2003 130,341 104,417 339,175 38,577 51,983 142,543 168,918 156,400 481,718 

2004 147,126 112,933 372,992 53,966 66,816 187,598 201,092 179,749 560,590 

2005 152,624 111,466 375,556 49,861 66,759 183,379 202,485 178,225 558,935 

2006 154,538 124,258 403,054 58,614 73,742 206,098 213,152 198,000 609,152 

2007 172,999 123,322 419,643 65,177 73,427 212,031 238,176 196,749 631,674 

2008 184,020 119,075 422,170 63,030 6,884 76,798 247,050 125,959 498,968 

Đzmir Limanı’ndaki boş konteyner elleçlenmesi incelendiğinde ise 2008 yılında 

261,998 TEU boş konteyner elleçlenmiş iken bunun yaklaşık yüzde 90’ının tahliye 

hareketi olduğu görülmektedir (Çizelge 5.5). Đzmir Limanı daha çok bir ihracat 

limanı olduğundan, ithal edilen toplam dolu konteyner adedi, ihraç edilen dolu 

konteyner talebini karşılayamamaktadır. Bu nedenle, konteyner hatları, ihracat ve 

ithalat konteyner adetlerini dengeleyebilmek için, Đzmir Limanı’nda boş konteyner 

tahliye etmektedir. 

Çizelge 5.5 : Đzmir limanında elleçlenen boş konteyner adetleri (TCDD, 2009).. 

YÜKLEME TAHLĐYE TOPLAM HAREKET 
BOŞ 

KONTEYNER 20' Adet 40' Adet TEU 20' Adet 
40' 

Adet TEU 20' Adet 
40' 

Adet TEU 

2001 4,573 3,176 10,925 72,693 37,956 148,605 77,266 41,132 159,530 

2002 4,962 3,476 11,914 74,469 43,475 161,419 79,431 46,951 173,333 

2003 4,625 4,728 14,081 92,790 56,103 204,996 97,415 60,831 219,077 

2004 12,099 8,901 29,901 104,640 54,716 214,072 116,739 63,617 243,973 

2005 3,358 8,605 20,568 104,216 50,329 204,874 107,574 58,934 225,442 

2006 6,168 7,625 21,418 99,156 59,100 217,356 105,324 66,725 238,774 

2007 6,322 10,638 27,598 112,137 63,404 238,945 118,459 74,042 266,543 

2008 4,008 11,287 26,582 125,158 55,129 235,416 129,166 66,416 261,998 

Đzmir Limanı’nda konteyner işlemleri açısından birçok sıkıntı yaşandığı 

bilinmektedir. Bu sıkıntıların başlıcası liman içindeki konteyner yoğunluğu ve araç 

trafiğindeki sıkışıklıktır. Đzmir Limanı’nda dolacak ihraç konteynerlerin iç dolumları, 

konteyner iç dolum istasyonunda gerçekleşmektedir. Konteyner dolum istasyonları 

limanlarda genellikle konteyner sahasından ayrı, rıhtımdan uzak bir bölümünde 

bulunurken, Đzmir Limanı’ndan konteyner sahasının içinde bulunmaktadır.  
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Bu durum liman içinde hem konteyner trafiği hem de araç trafiği açısından ciddi bir 

sıkışıklığa neden olmaktadır. Özellikle parça yükleri getiren kamyonlar ve tırlar, 

liman içi trafikte sıkışıklığa neden olmaktadır Ayrıca Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen 

yüklerin gümrük çıkış işlemlerinin büyük bir bölümü Đzmir gümrüğünde 

gerçekleşmekte, organizasyon ve personel yetersizliği nedeniyle gümrük işlemleri 

fazla mesai altında yapılmaktadır. Bu sorun, yük sahipleri açısından ilave maliyete ve 

zaman kaybına neden olmaktadır.  

5.2 Đzmir Limanı’nı ve Yük Merkezleri Arasında Ulaştırma Bağlantıları 

Ege Bölgesi ulaşım bakımından Türkiye’nin işlek bölgelerindendir. Doğu-batı 

doğrultulu vadi olukları, karayollarının iç kesimlere kadar ulaşmasına olanak 

vermektedir. Bölge ayrıca çeşitli demiryolu hatlarıyla diğer bölgelere 

bağlanmaktadır. Karayolları ve demiryolları, Đç Batı Anadolu’da Afyon ve 

Kütahya’da birleşmektedir. Bölgedeki ve yakın çevredeki yük merkezlerinden Đzmir 

Limanı’na karayolu ile kolayca ulaşılabilmektedir. Đzmir Limanı’na en yakın yük 

merkezi Manisa, en uzak yük merkezi ise Antalya’dır. Çizelge 5.6’da Đzmir Limanı 

ile yük merkezleri arasındaki mesafeler kilometre cinsinden listelenmektedir (T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 2009a). 

Çizelge 5.6 : Đzmir Limanı ve yük merkezleri arası karayolu mesafeleri (T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 2009a).  

Yük Merkezi Uzaklık (km) 

Denizli 224 

Manisa 36 

Uşak 211 

Afyon 328 

Eskişehir 412 

Kütahya 334 

Çanakkale 325 

Bursa 322 

Muğla 229 

Antalya 446 

Burdur 374 

Aydın 130 

Balıkesir 173 

Bilecik 417 

Đzmir Limanı’na yük sağlayan Antalya, Bursa, Burdur, Çanakkale gibi bölge 

dışındaki çevre yük merkezleri ile de karayolu ile kolayca bağlantı 
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sağlanabilmektedir. Şekil 5.3’te Ege Bölgesi’ni kapsayan karayolları 2. bölgesine ait 

harita görülmektedir. (T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 

2009b). … 

 

Şekil 5.3 : Ege bölgesi karayolu haritası (T.C. Ulaştırma Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2009b). 

Ege Bölgesi’ndeki demiryolu hattı Türkiye’nin en eski demiryolu hattı olan Đzmir – 

Aydın hattıdır. Osmanlı Devleti’nde 1856 yılında yayınlanan Tanzimat Fermanı ile 

demiryolu taşımacılığına önem verilmiş, bu nedenle 130 km uzunluğundaki Đzmir – 

Aydın demiryolu hattı bir Đngiliz şirketi tarafından döşenmiştir (Evren, 2002). 

Çizelge 5.7’de Đzmir Limanı ve yük merkezleri arasındaki demiryolu mesafesi km 

cinsinden listelenmiştir. 

Çizelge 5.7 : Đzmir Limanı ve yük merkezleri arası demiryolu mesafeleri (TCDD, 
2008). 

No Đstasyon 
Mesafe 

(km) 

1 Đzmir 50 

2 Denizli 264 

3 Manisa 67 

4 Uşak 287 

5 Afyon 422 

6 Eskişehir 571 

7 Kütahya 494 

8 Aydın 133 

9 Burdur 450 

10 Balıkesir 241 

11 Bilecik 652 
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Đzmir Limanı, TCDD 3. Bölge demiryolu hattının merkez istasyonudur. Yük 

merkezleri Đzmir Limanı’na 3 ana hat üzerinden bağlanmaktadır. Kuzey hattında 

Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir istasyonları orta hatta 7. Bölge merkezi olan 

Afyon ile birlikte Uşak ve Manisa istasyonları, güney hattında ise Isparta, Burdur, 

Denizli, Aydın istasyonları bulunmaktadır (Şekil 5.4). 

 

Şekil 5.4 : Đzmir Limanı’na bağlı demiryolu hatları (TCDD,2008). 

Yük merkezleri ve Đzmir Limanı arasındaki denizyolu bağlantısı incelendiğinde ise 

bölgedeki 4 ana liman üzerinden denizyolu konteyner taşımacılığı hizmeti 

verilebileceği anlaşılmıştır. Marmara Bölgesi’nin güneyindeki ve Ege Bölgesi’nin 

kuzeyindeki yük merkezleri için Gemlik ve Bandırma limanları, Ege Bölgesi’nin 

güneyindeki ve Akdeniz Bölgesi’ndeki yük merkezleri için ise Antalya ve Mersin 

limanları Đzmir Limanı’na denizyolu ile yük taşınması amacıyla kullanılabilmektedir. 

Gemlik ve Antalya limanlarının sadece karayolu bağlantısı bulunurken, Bandırma ve 

Mersin limanlarının karayolu bağlantısına ek olarak demiryolu bağlantısı da 

bulunmaktadır. Çizelge 5.8’de bölgedeki limanların Đzmir Limanı’na olan denizyolu 

mesafeleri deniz mili cinsinden görülmektedir. 
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Çizelge 5.8 : Đzmir Limanı ve bölgedeki limanlar arası denizyolu mesafeleri (d.mili). 

No Liman Mesafe (d.mili) 

1 Bandırma 220 

2 Gemlik 273 

3 Antalya 389 

4 Mersin 563 

5.3 Đzmir Limanı’na Bağlı Yük Merkezleri 

Đzmir Limanı’na ait yük merkezleri, başta Ege Bölgesi olmak üzere, Marmara 

Bölgesi’nin güneyini, Đç Anadolu Bölgesi’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin batısını 

kapsamaktadır. Limanda elleçlenen yüklerin yaklaşık yüzde 90’ı Ege Bölgesi 

kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir (Ege Bölgesi Sanayi Odası, 2008). Ege 

Bölgesi’nde bulunan 311,388 sanayi ve işyerinin yüzde 15’i imalat sanayinde 

faaliyet göstermektedir (Ege Bölgesi Sanayi Odası, 2008). Türkiye’den 2008 yılında 

yaklaşık 134 milyar ABD doları değerinde ihracat yükü çıkış yapmış olup, bu yükün  

yaklaşık yüzde 10’u Ege Bölgesi’nden çıkmaktadır (T.C. Başbakanlık Dış Ticaret 

Müsteşarlığı, 2009). Ege Bölgesi, Çizelge 5.9’da görüldüğü üzere, Türkiye’nin 

ihracat sıralamasında Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci büyük bölgesidir. 

Çizelge 5.9 : Bölgelere göre Türkiye’nin ihracat değeri (T.C. Başbakanlık Dış 
Ticaret Müsteşarlığı, 2009). 

YILLIK ĐHRACAT DEĞERĐ (milyon ABD doları) 
  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MARMARA 22,278 26,635 35,007 47,265 54,277 63,212 79,323 97,332 

EGE BÖLGESĐ 3,825 4,112 5,193 6,423 7,325 8,560 10,365 12,284 

ĐÇ ANADOLU 2,305 2,254 2,927 3,516 4,191 5,429 6,847 8,438 

AKDENĐZ 1,477 1,486 2,086 2,740 3,037 3,537 4,410 5,558 

GÜNEYDOĞU ANADOLU 684 666 943 1,457 1,986 2,205 2,980 3,991 

KARADENĐZ  642 750 872 1,418 2,086 1,971 2,512 3,319 

DOĞU ANADOLU 123 157 225 348 575 621 835 1,080 

TOPLAM 33,335 38,061 49,256 65,171 75,481 87,541 109,279 134,010 

Ege Bölgesi’nin başlıca dış ticaret merkezleri başta Đzmir olmak üzere, Manisa, 

Denizli, Uşak, Afyon, Kütahya, Aydın ve Muğla’dır. Bu illerden çıkan yükler, 

çoğunlukla Đzmir Limanı’ndan ihraç edilmektedir. Bu illere ek olarak, Marmara 

Bölgesi’nin güneyinde bulunan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Đç Anadolu 

Bölgesi’nin batısındaki Eskişehir ve Akdeniz Bölgesi’nin batısındaki Burdur, 

Antalya illerine ait yükler de yük merkezlerine Đzmir Limanı’ndan daha yakın 

limanlar da bulunsa bile, Đzmir Limanı’ndan ihraç edilmektedir. Đhracatçı firma sayısı 
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açısından yük merkezleri incelendiğinde ise Bursa ve Đzmir’in  toplam yaklaşık 6,700 

firma ile yüzde 68 gibi önemli bir paya sahip olduğu Çizelge 5.10’da görülmektedir 

(T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2009). 

Çizelge 5.10 : Đllere göre ihracatçı firma adetleri. 

ĐHRACATÇI FĐRMA SAYISI 

ĐL ADI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

BURSA 1,518 1,720 1,964 2,223 2,374 2,572 2,939 2,804 

ĐZMĐR 2,681 2,979 3,333 3,639 3,717 3,844 4,204 3,921 

DENĐZLĐ 463 502 570 636 689 724 780 732 

MANĐSA 162 176 200 239 244 280 317 304 

ANTALYA 335 413 486 553 589 592 684 711 

ESKĐŞEHĐR 148 159 168 195 218 224 243 241 

AYDIN 166 171 230 226 237 226 278 235 

BALIKESĐR 122 145 169 177 203 190 192 193 

MUĞLA 95 133 163 196 175 169 214 218 

AFYONKARAHĐSAR 98 106 125 146 176 178 199 200 

BURDUR 36 35 46 54 62 66 71 71 

ÇANAKKALE 46 46 57 60 63 54 72 61 

UŞAK 99 106 106 134 151 153 146 136 

KÜTAHYA 39 43 57 61 53 61 61 74 

BĐLECĐK 20 23 29 35 35 37 44 44 

TOPLAM   6,028 6,757 7,703 8,574 8,986 9,370 10,444 9,945 

 

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi’nden sonra Türkiye’nin ikinci büyük sanayi 

bölgesidir. Bölgede, özellikle Đzmir’de olmak üzere, petrol, gıda, tekstil, demir-çelik, 

otomotiv yan sanayi, elektronik, kimyasal ürünler, tütün, mobilya, çimento, deri, 

seramik, mermer ve metal sektörleri faaliyette bulunmaktadır. Đzmir'de otomotiv, 

madeni eşya, kimya, seramik, dokuma, çimento, sigara ve zeytinyağı, Edremit ve 

Ayvalık'ta zeytinyağı, Aydın, Denizli ve Manisa'da dokuma, Uşak'ta şeker, dokuma 

ve deri, Afyon'da şeker, çimento, kağıt ve mermer, Uşak, Gördes, Kula, Demirci ve 

Simav'da halıcılık sektörleri bulunmaktadır. 

Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen yüklere ait merkezler, ihracat değerleri açısından 

incelendiğinde, Bursa, Đzmir, Denizli ve Manisa yaklaşık 22.066 milyar ABD Doları 

ile yük merkezleri içinde yaklaşık yüzde 87’lik önemli bir paya sahiptir (Çizelge 

5.11). Aşağıdaki çizelgede illere göre yıllık ihracat değerleri ABD doları cinsinden 

görülmektedir (T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2009). 
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Çizelge 5.11 : Đllere göre ihracat değerleri (TC Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
2009). 

YILLIK ĐHRACAT DEĞERĐ (milyon ABD doları) 

ĐL ADI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

BURSA 2,981 3,457 4,354 5,421 5,732 7,351 9,049 11,104 

ĐZMĐR 2,741 2,778 3,474 4,110 4,645 5,449 6,389 7,758 

DENĐZLĐ 552 681 866 1,196 1,415 1,635 2,001 2,192 

MANĐSA 247 312 412 526 569 656 865 1,012 

ANTALYA 137 166 325 458 396 437 640 706 

ESKĐŞEHĐR 145 151 180 214 269 352 506 607 

AYDIN 127 157 188 253 308 352 463 536 

BALIKESĐR 79 90 121 158 228 228 316 347 

MUĞLA 25 40 59 80 96 123 189 247 

AFYONKARAHĐSAR 50 55 71 90 110 149 190 225 

BURDUR 12 16 21 29 46 54 90 186 

ÇANAKKALE 40 53 63 69 62 103 95 153 

UŞAK 46 47 62 83 95 111 115 115 

KÜTAHYA 38 43 61 85 93 90 89 113 

BĐLECĐK 9 13 19 28 34 45 55 55 

TOPLAM  7,228 8,056 10,275 12,800 14,098 17,134 21,052 25,356 

Bölgenin ihracatında; ağırlıklı olarak elektrikli makine ve cihazlar, gıda ürünleri, 

mineral yakıtlar, yağlar, demir-çelik, tekstil, mermer, seramik, taş, motorlu kara 

taşıtları ve mensucattan mamul eşya yer almaktadır. Đthalata konu olan başlıca yükler 

ise demir-çelik, motorlu kara taşıtları ve plastik’tir. Bölgenin ülke ekonomisine 

katkısı daha çok tarım alanında olup, tütün, pamuk, zeytin, incir, turunçgiller, üzüm, 

haşhaş, şekerpancarı önemli ürünlerdir. 

5.3.1 Yük merkezi no.1 - Đzmir 

Đzmir, 121,470 sanayi/işyeri sayısı ve 475,584 çalışan sayısı ile Ege Bölgesi 

Sanayisi’nin merkezidir (Ege Bölgesi Sanayi Odası, 2008). Tarıma dayalı sanayi 

kollarının oldukça geliştiği Đzmir’de, özellikle tütün, tekstil, otomotiv, makine, 

elektrik-elektronik, toprak ve gıda sektörleri ön plana çıkmaktadır. Başlıca yük çıkış 

yerleri Çiğli, Menemen, Pınarbaşı, Kemalpaşa, Aliağa, Gaziemir, Torbalı ve 

Karabağlar’dır. Đzmir’in gelişmiş karayolu, denizyolu ve havayolu ağı, ileri iletişim 

imkanları, modern altyapı olanaklarına sahip organize sanayi bölgeleri ve 

Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip, en çok üretimin yapıldığı, en fazla döviz 

girdisini sağlayan ve yabancı firmaların bulunduğu serbest bölgeleriyle Türkiye 

ekonomisi içerisindeki önemini giderek arttırmaktadır. Çizelge 5.12’de görüldüğü 

üzere, Đzmir ilinin 2007 yılındaki toplam ihracat değeri olan yaklaşık 6.4 milyar 

ABD dolarının yaklaşık yüzde 87’sini imalat sanayi, yüzde 10’unun ise tarım ve 
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ormancılık ürünleri, kalan yüzde 3’lük payı ise diğer fasıllar oluşturmaktadır (T.C. 

Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu, 2009a). 

Çizelge 5.12 : Đzmir’in ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları). 

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 2,338,002 388,115 29,634 5,863 16,079 74 2,777,767 

2003 2,935,739 481,963 32,841 6,290 17,097 5 3,473,935 

2004 3,496,527 538,821 41,877 9,330 23,929 4 4,110,488 

2005 3,967,809 579,324 64,625 10,678 22,925 20 4,645,381 

2006 4,634,927 670,441 60,406 15,905 66,872 23 5,448,574 

2007 5,544,281 666,675 86,618 20,491 70,905 10 6,388,980 

Đzmir sanayisinde petrol ve kimyevi ürünler, metal, tekstil, makine, otomotiv ile gıda, 

tütün ve toprağa dayalı sanayi ön plana çıkmaktadır. Đzmir'den sebze-meyve, 

konserve, kuru gıda, içecek, hayvansal yan ürünler, deri, balık, tütün gibi tarımsal 

ürünlerin yanında tekstil-hazır giyim ürünleri, ev tekstili, deri giyim ve aksesuar 

ürünleri, çanta, ayakkabı, iplik-dokuma, mücevher, halı, yer kaplaması, kağıt 

ürünleri, ağaç ürünleri, mobilya, kapı ve pencere, metal ürünler, mermer, granit, 

seramik, madeni ve kimyevi maddeler, otomotiv yedek parça ve yan sanayi ürünleri, 

mekanik cihazlar, elektrik-elektronik cihazlar, (tv, monitör, kesintisiz güç kaynağı 

vb.), beyaz eşya ve hırdavat malzemeleri ihraç edilmektedir (Đzmir Ticaret Odası, 

2008). 

5.3.2 Yük merkezi no.2 - Denizli 

Denizli, Anadolu Yarımadası'nın güneybatısında, Ege Bölgesi'nin doğusunda yer 

almaktadır. Denizli’de birçok sektör faaliyette bulunmakla beraber, bunların en 

önemlisi tekstil ve dokuma sektörüdür. Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen tekstil 

yüklerinin çoğunluğunun Denizli kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir. Denizli, 

tekstil üretiminde olduğu gibi, kablo, kağıt, mermer, deri, tuğla ve kiremit, orman 

ürünlerinin üretiminde de önemli bir yere sahiptir (T.C. Denizli Valiliği, 2007). 

Çizelge 5.13’ten görüleceği üzere, Denizli’nin 2007 yılındaki toplam ihracatı 

yaklaşık 2 milyar ABD dolar olup, bunun neredeyse tamamını imalat sanayi 

oluşturmaktadır (T.C. Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu, 2009a). 
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Çizelge 5.13 : Denizli’nin ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları). 

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 670,867 6,330 1,900 - 1,444 - 680,541 

2003 854,472 8,277 1,828 - 1,505 - 866,082 

2004 1,180,877 11,314 1,575 - 2,525 1 1,196,292 

2005 1,397,637 12,425 1,322 - 3,972 - 1,415,356 

2006 1,615,141 12,908 1,901 - 5,471 1 1,635,422 

2007 1,973,498 17,417 3,196 - 6,960 - 2,001,071 

Tekstil sanayi, yüksek istihdam hacmi ve zamanda yarattığı katma değer büyüklüğü 

bakımından Denizli'nin önde gelen üretim sektörü durumundadır. Günümüzde, 

özellikle son yıllarda hazır giyim ihracatının devletçe teşvik edilmesiyle birlikte, 

Denizli dokuma sanayisi hazır giyim üretimine de yönelmiştir. Türkiye'deki ayakkabı 

sanayisinin kösele ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Denizli’de üretilmektedir. Denizli 

sanayisinde dokuma, giyim eşyası ve deri sanayi sektöründen sonra tesis sayısı 

bakımından en önemli yeri metal eşya, makine ve teçhizat sanayisi almaktadır.  

Metal eşya, makine ve teçhizat sanayinin bir alt kolunu oluşturan kablo ve çivi 

sanayisi alanında Denizli'de birçok sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Balıkesir'den 

sonra Türkiye'nin ikinci büyük mermer ve traverten yatakları, Denizli ilinde olup üçü 

organize sanayi bölgesinde olmak üzere, yüksek kapasiteye sahip 10 fabrikada 

mermer üretimi yapmaktadır (T.C. Denizli Valiliği, 2007). Denizli'de gelişme 

gösteren sektörlerden biride kağıt sanayisidir. Kağıt ve kağıt ürünleri sanayi 

sektöründe 2 fabrika bulunmakta olup, her ikisi de aynı alanda üretim yapmakta ve 

oluklu mukavvadan meydana gelen kutu üretilmektedir.  

5.3.3 Yük merkezi no.3 - Manisa 

Manisa, Ege Bölgesi’ndeki en önemli yük merkezlerinden birisidir. Đzmir’e yaklaşık 

30 km mesafede kurulmuş olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) özellikle 

beyaz eşya, televizyon, metal ürünleri olmak üzere Türkiye’nin önemli sanayi 

merkezlerinden birisidir. Ülkemizin önemli beyaz eşya ve elektronik üreticisi olan 

Vestel Holding, ihracata konu ürünlerini Manisa’daki fabrikasında üretmektedir. 

Çizelge 5.14’te görüldüğü üzere, Manisa’nın 2007 yılındaki toplam ihracatı 864.97 

milyon ABD doları olup, bunun yaklaşık yüzde 95’ini imalat sanayi, yüzde 4’ünü 

tarım ve ormancılık ürünleri, kalan yüzde 1’lik payı ise diğer fasıllar oluşturmaktadır 

(T.C. Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu, 2009a). 
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Çizelge 5.14 : Manisa’nın ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları).  

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 300,528 9,526 31 - 1,860 - 311,945 

2003 395,355 15,030 220 - 1,553 - 412,158 

2004 493,979 29,691 201 - 2,343 - 526,214 

2005 546,184 19,618 284 - 2,726 - 568,812 

2006 622,582 25,174 504 - 7,337 - 655,597 

2007 823,183 33,250 723 - 7,814 - 864,970 

5.3.4 Yük merkezi no.4 - Uşak 

Uşak, Đç Ege Bölgesinde Batı ve Orta Anadolu'yu birbirine bağlayan bölgede 

bulunmaktadır. Uşak ili komşuları olan Kütahya ve Afyon illeri gibi Đç Anadolu ile 

Ege Bölgesi arasında geçiş bölümünü teşkil eder. Uşak’ta birçok sektör faaliyette 

bulunmakla beraber, bunların en önemlisi seramik sektörüdür. Çizelge 5.15’den 

görüleceği üzere Uşak’ın 2007 yılındaki toplam ihracatı yaklaşık 115 milyon ABD 

doları olup, bunun yaklaşık yüzde 94’ünü imalat sanayi, yüzde 5’ini toptan ve 

perakende ticaret ürünleri, kalan yüzde 1’lik payı ise diğer fasıllar oluşturmaktadır 

(T.C. Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu, 2009a). 

Çizelge 5.15 : Uşak’ın ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları).  

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
perakende 

ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 44,720 232 136 - 2,196 - 47,284 

2003 57,349 757 177 - 3,477 - 61,760 

2004 78,181 784 371 - 3,840 - 83,176 

2005 89,825 400 154 - 4,213 - 94,592 

2006 105,840 671 279 - 4,463 - 111,253 

2007 108,338 728 362 - 5,508 - 114,936 

5.3.5 Yük merkezi no.5 - Afyon 

Karayollarının ve demiryollarının kesiştiği, ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye 

bağlayan Afyon, bölgelerarası bir kapı konumundadır. Afyon’dan dört demiryolu 

hattı geçmektedir. Çizelge 5.16’dan görüleceği üzere Afyon’un 2007 yılındaki 

toplam ihracatı yaklaşık 190 milyon ABD dolar olup, bunun yaklaşık yüzde 85’ini 

imalat sanayi, yüzde 11’ini tarım ve ormancılık, toptan ve perakende ticaret ürünleri, 

kalan yüzde 4’lik payı ise madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri oluşturmaktadır (T.C. 

Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu, 2009a). 
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Çizelge 5.16 : Afyon’ın ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları). 

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 53,075 252 1,795 - 62 - 55,184 

2003 64,839 1,381 4,836 - - - 71,056 

2004 83,325 1,060 5,370 62 - - 89,817 

2005 102,203 1,448 6,742 - - - 110,393 

2006 136,269 5,531 7,613 - - 1 149,414 

2007 160,770 20,879 7,991 - - - 189,640 

5.3.6 Yük merkezi no.6 - Eskişehir 

Eskişehir, demiryolu ve karayolu ile ulaşım kolaylığı, enerji kaynakları, tarıma 

uygun toprak yapısı, zengin yeraltı kaynaklarına sahip, aynı zamanda sanayinin de 

gelişmiş olduğu illerden birisidir. Başlıca sanayi ürünleri şeker, bisküvi, lokomotif, 

un, yapı elemanları, tuğla, kiremit ve çimentodur. Eskişehir'de mevcut sanayi içinde 

makine imalat sanayi önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’nin tek uçak motor 

fabrikası (TUSAŞ), tek dizel lokomotif motoru fabrikası (TÜLOMSAŞ), en yüksek 

kapasiteli buzdolabı kompresör fabrikası (Arçelik), Kırka Bor Đşletmeleri, Ford 

Otosan, Eti Gıda Sanayi, Sarar, Türkiye Şeker Fabrikası Eskişehir’dedir (Eskişehir 

Büyükşehir Belediyesi, 2008). Çizelge 5.17’den görüleceği üzere Eskişehir’in 2007 

yılındaki toplam ihracatı yaklaşık 506 milyon ABD dolar olup, bunun yaklaşık yüzde 

95’ini imalat sanayi, yüzde 4’ünü madencilik ve taş ocakçılığı, kalan yüzde 1’lik 

payı ise tarım ve ormancılık, toptan ve perakende ticaret ürünleri oluşturmaktadır 

(T.C. Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu, 2009a). 

Çizelge 5.17 : Eskişehir’in ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları). 

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 149,504 17 1,126 - 419 - 151,066 

2003 177,201 1 1,886 - 520 - 179,608 

2004 210,853 7 2,899 - 319 - 214,078 

2005 264,443 451 3,499 - 366 1 268,760 

2006 338,544 3,793 9,077 - 676 - 352,090 

2007 482,969 3,244 18,470 - 1,709 - 506,392 

5.3.7 Yük merkezi no.7 - Kütahya 

Kütahya, Ege Bölgesi’nin Đç Batı Anadolu Bölümü’nde yer almakta olup, kuzeyinde 

Bursa, kuzeydoğusunda Bilecik, doğusunda Eskişehir ve Afyon, güneyinde Uşak, 

batısında Manisa ve Balıkesir illeri bulunmaktadır. Kütahya Merkez Organize Sanayi 
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Bölgesi Alayunt-Saka yolu üzerinde kurulmuş olup, yüzölçümü 3,000-46,000 

metrekare arasında değişen 100 adet sanayi parselinden oluşmaktadır. Çizelge 

5.18’den görüleceği üzere Kütahya’nın 2007 yılındaki toplam ihracatı yaklaşık 89 

milyon ABD dolar olup, bunun yaklaşık yüzde 99’unu imalat sanayi, kalan yüzde 

1’lik payı ise madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri oluşturmaktadır (T.C. 

Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu, 2009a). 

Çizelge 5.18 : Kütahya’nın ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları). 

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 31,541 - 11,081 - - - 42,622 

2003 49,555 - 11,114 - - - 60,669 

2004 70,215 - 14,748 - - - 84,963 

2005 79,492 - 13,040 - - - 92,532 

2006 78,680 - 11,158 - - - 89,838 

2007 87,798 - 1,289 - - - 89,087 

5.3.8 Yük merkezi no.8 - Çanakkale 

Önemli bir yerleşim merkezi olan Çanakkale; Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu 

ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit 

bölgesinden birisidir. Çanakkale’nin en önemli ihracat kalemi seramiktir. Özellikle 

Çan ilçesinde bulunan Çanakkale Seramik Fabrikası, ihracatını konteynerler içinde 

Đzmir Limanı’ndan yapmaktadır (Çanakkale Sanayicileri ve Đşadamları Derneği, 

2008). Çizelge 5.19’dan görüleceği üzere Çanakkale’nin 2007 yılındaki toplam 

ihracatı yaklaşık 95 milyon ABD dolar olup, bunun yaklaşık yüzde 65’ini imalat 

sanayi, yüzde 17’sini madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 14’ünü balıkçılık, yüzde 

4’ünü tarım ve ormancılık, kalan yüzde 1’lik payı ise diğer ürünler oluşturmaktadır 

(T.C. Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu, 2009a). 

Çizelge 5.19 : Çanakkale’nin ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları).  

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 29,715 5,972 9,949 6,970 9 - 52,615 

2003 37,313 4,238 11,540 9,609 - - 62,700 

2004 46,060 3,467 11,716 7,319 - - 68,562 

2005 37,522 4,438 13,736 6,774 - - 62,470 

2006 68,728 5,290 17,767 10,792 13 - 102,590 

2007 61,696 4,745 16,116 12,746 11 - 95,314 
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5.3.9 Yük merkezi no.9 - Bursa 

Bursa, Türkiye ekonomisi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Ülke ekonomisine 

sağladığı katma değer açısından Đstanbul, Kocaeli ve Đzmir’den sonra 4. sırada yer 

almaktadır. Đl genelinde 28 adet konserve ve salça, 10 ayçicek yağı, 5 gazoz, 25 turşu 

ve 31 şekerleme helva fabrikası bulunmaktadır. Đlden yaş sebze, meyve ihracatı 

olduğu gibi dondurulmuş gıda ürünü ihracatı da yapılmaktadır. Çizelge 5.20’den 

görüleceği üzere Bursa, Türkiye’nin önemli bir ihracat kaynağı olup, 2007 yılındaki 

toplam ihracatı yaklaşık 9 milyar ABD doları değerindedir. Bu rakamın neredeyse 

tamamını imalat sanayi ürünleri oluşturmaktadır (T.C. Başbakanlık, Türkiye Đstatistik 

Kurumu, 2009a). 

Çizelge 5.20 : Bursa’nın ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları). 

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 3,404,613 46,383 1,024 359 4,136 - 3,456,515 

2003 4,286,889 62,601 1,494 77 2,963 - 4,354,024 

2004 5,341,565 70,660 1,556 310 7,280 25 5,421,396 

2005 5,648,041 71,327 3,237 100 9,359 22 5,732,086 

2006 7,257,565 67,395 4,174 - 21,436 19 7,350,589 

2007 8,938,042 61,746 8,283 153 38,058 2,387 9,048,669 

5.3.10 Yük merkezi no.10 - Muğla 

Muğla’nın yeraltı kaynakları zengin olduğundan Muğla ve yöresinde madencilik ve 

taş ocakları sanayi ön plana çıkmaktadır. Mermer, feldspat, krom, granit, kalsit başta 

olmak üzere, kuvarz, zımpara taşı, alüminyum ve dolomit üretimi de yapılmaktadır. 

Đhracata konu olan mermer üretimi yoğunlukla Bodrum, Milas, Merkez, Kavaklıdere 

ve Yatağan’da irili ufaklı 58 mermer fabrikası tarafından yapılmaktadır. 

Madenciliğin yanısıra gıda, içki ve tütün sanayi, tekstil sanayi, orman ürünleri 

sanayi, kağıt ve kağıt ürünleri, metal eşya, makine ve teçhizat sektörleri de 

bulunmaktadır. (T.C. Muğla Valiliği, 2007). Muğla ili dahilinde herhangi bir 

organize sanayi bölgesi bulunmamaktadır ancak Yatağan’da mermercilere ait bir 

bölge kurulması planlanmaktadır. Çizelge 5.21’den görüleceği üzere Muğla’nın 2007 

yılındaki toplam ihracatı 189,054 milyon ABD dolar olup, bunun yaklaşık yüzde 

48’ini imalat sanayi, yüzde 39’unu balıkçılık, yüzde 8’ini tarım ve ormancılık, kalan 

yüzde 5’ini madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri oluşturmaktadır (T.C. Başbakanlık, 

Türkiye Đstatistik Kurumu, 2009a). 
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Çizelge 5.21 : Muğla’nın ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları).  

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 15,901 4,300 1,600 17,822 - - 39,623 

2003 22,936 4,524 3,008 28,072 2 - 58,542 

2004 29,090 6,001 3,936 40,809 - - 79,836 

2005 32,828 12,373 5,346 45,217 - - 95,764 

2006 55,007 13,030 7,137 47,761 - 2 122,937 

2007 91,190 15,395 9,348 73,121 - - 189,054 

5.3.11 Yük merkezi no.11 – Antalya 

Antalya yük merkezi Akdeniz Bölgesi’nde bulunmakta olup, denizyolu bağlantısı 

bulunmaktadır. Alanya, Manavgat, Merkez, Serik önemli ilçelerindendir. Antalya 

Limanı kuru yük gemilerine olduğu gibi aynı zamanda konteyner gemilerine de 

hizmet vermektedir. Đlin ekonomisi tarıma ve turizme dayanmaktadır. Tarım ürünleri 

içinde buğday, arpa ve yulaf önemli bir yere sahip olmakla beraber pamuk, susam, 

soğan, yer fıstığı, nohut gibi ürünler de yetişmektedir. Antalya, seracılıkta en 

gelişmiş il olup, domates, biber, fasulye, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz 

yetiştirilmektedir (Url-10). Antalya aynı zamanda Türkiye’nin meyve ihracatında 

önemli bir yere sahip olup başlıca ürünleri muz, portakal, mandalina, limon ve 

greyfurttur. 

Çizelge 5.22’den görüleceği üzere Antalya’nın 2007 yılındaki toplam ihracatı 

640.288 milyon ABD doları olup, bunun yaklaşık yüzde 7’sini imalat sanayi, yüzde 

46’sını tarım ve ormancılık, yüzde 6’sını madencilik ve taş ocakçılığı, kalan bölümü 

ise diğer ürünler oluşturmaktadır (T.C. Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu, 

2009a). 

Çizelge 5.22 : Antalya’nın ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları).  

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 73,328 86,649 4,902 - 1,108 2 165,989 

2003 181,199 131,323 11,400 2 1,066 - 324,990 

2004 270,257 167,667 17,959 - 1,945 - 457,828 

2005 162,150 208,780 23,690 90 1,602 2 396,314 

2006 175,202 231,065 29,056 221 1,568 3 437,115 

2007 304,173 295,907 38,593 35 1,564 16 640,288 
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5.3.12 Yük merkezi no.12 - Burdur 

Burdur’un ekonomisi tarıma dayanmakta olup, çoğunlukla tahıl üretilmektedir. Diğer 

tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, mısır, şekerpancarı, nohut, anason, soğan, 

patates ve haşhaştır. Türkiye’nin gülyağı üretimin yüzde 15’i Burdur’dan elde 

edilmektedir. Türkiye’de en çok anason Burdur’da yetişmektedir. Đlde bulunan şeker 

fabrikası, şekerpancarı üretimini artırmaktadır. Türkiye’nin inşaat ve imalat 

sanayisinin önemli oranda ihtiyacını Burdur sınırları içindeki ormanlardan 

karşılamaktadır (Url-11). Burdur’daki başlıca sanayi kuruluşları Burdur Şeker 

Fabrikası, Et-Balık Kurumu Kombinası, Süt Endüstri Kurumu’na ait Süt Fabrikası, 

Burdur Traktör ve Önyükleyici Fabrikası’dır. Burdur, komşu illeri Denizli, Antalya, 

Isparta ve Afyon’a vasıflı bir karayolu ile bağlıdır (Şekil 3.19). 1936 yılında Baladız 

istasyonundan ayrılan bir hatla Karakuyu-Eğridir demiryoluna bağlanmıştır (Url-11). 

Böylelikle Ege bölgesine (Đzmir’e) olduğu gibi Ankara ve Đstanbul’a da demiryolu 

bağlantısı sağlanmıştır. Çizelge 5.23’ten görüleceği üzere Burdur’un 2007 yılındaki 

toplam ihracatı yaklaşık 90 milyon ABD doları olup, bunun yaklaşık yüzde 96’sını 

imalat sanayi, kalan bölümü ise madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri oluşturmaktadır 

(T.C. Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu, 2009a). 

Çizelge 5.23 : Burdur’un ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları).  

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 10,769 - 4,806 - - - 15,575 

2003 18,066 214 2,616 - - - 20,896 

2004 27,121 292 1,829 - - - 29,242 

2005 44,858 171 1,096 - - - 46,125 

2006 52,000 138 1,576 - 4 - 53,718 

2007 86,198 - 3,561 - 2 - 89,761 

5.3.13 Yük merkezi no.13 - Aydın 

Türkiye'nin güneybatısında yer alan Aydın ili, batısında Ege denizi, kuzeyinde Đzmir 

ve Manisa, doğusunda Denizli, güneyinde Muğla illeriyle komşudur. Aydın, incir 

üretiminde yüzde 60 payla Türkiye'de birincisi olup ayrıca Türkiye’deki zeytin 

üretiminin yüzde 25'ini, pamuk üretiminin ise yüzde 46'sını karşılamaktadır (Aydın 

Ticaret Odası, 2008). Türkiye, dünyanın en önemli taze incir üretici ülkesi olmasının 

verdiği bir avantajla, kuru incir üretiminde ve ihracatında da lider ülke konumunda 

olup, dünya taze incir üretimi ile kuru incir üretiminin yarısından fazlasını 
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karşılamaktadır. Türkiye’den ihraç edilen incirin yüzde 65’i Aydın’da üretilmektedir 

(Aydın Ticaret Odası, 2008). Đlin önemli maden varlıkları arasında ise linyit kömürü 

ve zımpara taşı öncelikli paya sahiptir. Diğer maden varlıklarımız mermer, demir, 

feldspat, kuvars, kükürt, tuğla-kiremit hammaddesi şeklindedir. Porselen, vitrifiye 

seramik hammaddesi olan feldspat, potasyum, sodyum ve kuvarsın ildeki üretimi, 

Türkiye’nin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 95’ini oluşturacak şekilde Aydın, Çine 

ve yöresindeki maden rezervlerinden karşılanır. Üretilen madenlerin yaklaşık yıllık 

600,000 tonu iç piyasaya, 2,500,000 ton’u da dış piyasaya satılarak ülke ekonomisine 

katma değer kazandırmaktadır (Aydın Ticaret Odası, 2008). 

Çizelge 5.24’ten görüleceği üzere Aydın’ın 2007 yılındaki toplam ihracatı yaklaşık 

190 milyon ABD doları olup, bunun yaklaşık yüzde 85’ini imalat sanayi, yüzde 

11’ini tarım ve ormancılık ürünleri,  kalan bölümü ise madencilik ve taş ocakçılığı 

ürünleri oluşturmaktadır (T.C. Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu, 2009a). 

Çizelge 5.24 : Aydın’ın ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları).  

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 53,075 252 1,795 - 62 - 55,184 

2003 64,839 1,381 4,836 - - - 71,056 

2004 83,325 1,060 5,370 62 - - 89,817 

2005 102,203 1,448 6,742 - - - 110,393 

2006 136,269 5,531 7,613 - - 1 149,414 

2007 160,770 20,879 7,991 - - - 189,640 

5.3.14 Yük merkezi no.14 - Balıkesir 

Balıkesir ilinin büyük bir kısmı Güney Marmara’da yer almakla birlikte, hem 

Marmara hem de Ege Bölgesi’nde toprakları bulunmaktadır. Balıkesir üretiminde 

tarımsal ürünler ön plana çıkmaktadır. Tarımsal üretimin payı doğrultusunda tarıma 

dayalı gıda ürünleri sanayi ve tarım aletleri sanayi Balıkesir de büyük gelişim 

sağlamıştır. Madenler açısından zengin doğal kaynaklara sahip olan Balıkesir’de; 

bor, mermer ve kömür başta olmak üzere birçok maden sanayisi bulunmaktadır. 

Yalnız Türkiye'nin değil, dünyadaki bor madeni rezervlerinin yüzde 52'si 

Balıkesir'dedir (T.C. Balıkesir Valiliği, 2008). Türkiye'nin en zengin mermer 

yatakları da Balıkesir'de bulunmakta olup, 250 adet mermer ocağı ilde faaliyet 

göstermektedir. Dünyaca ünlü Marmara Adası mermerleri, beyaz ve gri renkli olup 

ve genellikle iç piyasaya sunulmadan doğrudan yurtdışına ihraç edilmektedir.  
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Balıkesir’deki sanayi 450 hektar alan üzerine kurulmuş olan Balıkesir Organize 

Sanayi Bölgesi’nde toplanmıştır. Tekstil sanayinin sentetik çuval alanında gelişme 

sağlanmış, bu alandaki üretimin büyük bölümü ihracata yönlendirilmiş durumdadır. 

Balıkçılık oldukça ileridir. Ayrıca Balıkesir, orman ve orman ürünleri bakımından 

zengin bir yük merkezi olup, mobilya ve kereste fabrikaları bulunmaktadır. Çizelge 

5.25’ten görüleceği üzere Balıkesir’in 2007 yılındaki toplam ihracatı yaklaşık 316 

milyon ABD dolar olup, bunun yaklaşık yüzde 86’sını imalat sanayi, yüzde 7’sini 

madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 4’ünü balıkçılık, kalan bölümü ise tarım ve 

ormancılık ürünleri oluşturmaktadır (T.C. Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu, 

2009a). 

Çizelge 5.25 : Balıkesir’in ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları). 

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 71,130 4,931 9,482 4,608 15 - 90,166 

2003 95,752 6,623 13,920 4,862 - - 121,157 

2004 120,470 7,472 17,780 11,836 1 - 157,559 

2005 188,602 5,995 18,839 14,858 38 - 228,332 

2006 192,837 4,052 18,852 12,431 39 - 228,211 

2007 271,731 9,352 22,755 12,120 119 - 316,077 

5.3.15 Yük merkezi no.15 - Bilecik 

Bilecik ulaşım bakımından kavşak bir noktadadır, her bölgeden kolayca ulaşılacak 

durumdadır. Đstanbul-Eskişehir karayolu Bilecik'ten; Haydarpaşa-Eskişehir 

demiryolu Bozüyük, Bilecik istasyonu ve Osmaneli'nden geçer. Bilecik ilinin 

ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.  

Bilecik ilinin yarısına yakını ormanlık olup her yıl 150 bin metreküpün üstünde 

imalatta kullanılan kerestelik odun elde edilmektedir. Türkiye’deki seramik ve cam 

sanayisinde kullanılan kil, kaolin ve feldspat gibi hammaddeler Bilecik’ten 

çıkmaktadır. Bilecik'te "Bilecik taşı" ismi verilen mermer (kireç taşları) meşhurdur 

(Url-12). Bilecik sanayi bakımından incelendiğinde ise ildeki sanayi faaliyeti, tarım, 

orman ürünlerine ve seramiğe dayanmaktadır. Çizelge 5.26’dan görüleceği üzere 

Bilecik’in 2007 yılındaki toplam ihracatı yaklaşık 55 milyon ABD doları olup, bunun 

yaklaşık yüzde 93’ünü imalat sanayi, kalan bölümü ise madencilik ve taş ocakçılığı 

ürünleri oluşturmaktadır (T.C. Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu, 2009a). 
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Çizelge 5.26 : Bilecik’in ihracatının fasıllara göre dağılımı (bin ABD doları).  

Yıllar Đmalat 
Tarım ve 

ormancılık 

Madencilik 
ve taş 

ocakçılığı 
Balıkçılık 

Toptan ve 
Perakende 

Ticaret 
Diğer  TOPLAM 

2002 12,443 4 535 - 3 - 12,985 

2003 17,746 588 775 - - - 19,109 

2004 26,607 - 988 - - - 27,595 

2005 32,677 10 1,229 - - - 33,916 

2006 42,111 - 2,902 - - - 45,013 

2007 51,205 - 3,387 - - - 54,592 

5.4 TÜĐK Kaynaklı Đhracat Veri Setinin Analizi 

Đzmir Limanı’na ait yük merkezlerinin belirlenmesi için Đzmir Limanı’ndan ihraç 

edilen yüklere ait bir istatistiksel veri setine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı 

karşılamak üzere T.C. Başbakanlık, Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) ile 

görüşülerek, ihtiyaca en uygun veri seti temin edilmiştir (T.C. Başbakanlık Türkiye 

Đstatistik Kurumu, 2008).  

5.4.1 Gümrük çıkış beyannamesi 

TÜĐK, ihracat belgelerinden biri olan gümrük çıkış beyannamelerini kullanarak dış 

ticaret verisini oluşturmaktadır. Gümrük çıkış beyannamesi, ihracatçı firmanın 

gümrük komisyoncusu tarafından hazırlanmakta olup, aşağıdaki bilgileri 

içermektedir (Url-13): 

i. Göndericinin tam adı, adresi ve vergi numarası, 

ii. Alıcının tam adı ve adresi, 

iii. Beyannameyi hazırlayan gümrük müşavirinin tam adı, adresi ve vergi numarası, 

iv. Đhracatçının mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin tam adı, adresi ve 

vergi numarası, 

v. Yükün gideceği ülke, 

vi. Yükün çıkış ülkesi, 

vii. Yükün menşeini, 

viii.Kap adedi, 

ix. Yükün hangi araç ile yurtdışına çıkacağı bilgisi, karayolu araçları için plaka, 

deniz araçları için geminin tam adı gibi kimlik bilgileri (örneğin gemi ise “m/v 

Marti Prime” gemisi yazılabilir.), 

x. Yükün konteyner ile taşınıp taşınmadığı (yük konteyner ile taşınıyorsa “1”, 

taşınmıyorsa “0” olarak belirtilir.), 
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xi. Yükün teslim şekli (INCOTERMS’e göre yükün teslim şekli, örneğin CIF, 

EXW,...), 

xii. Malın döviz ve Türk Lirası cinsinden satış faturası bedeli, 

xiii.Satış faturasındaki bedelin hesaplanması için kullanılan ilgili döviz kuru, 

xiv.Türkiye sınırının terk edilmesi sırasında kullanılması düşünülen hareketli taşıt 

aracı bilgisi, 

xv. Türkiye sınırından çıkana kadar kullanılan hareketli taşıt aracı bilgisi, 

xvi.Yükleme yeri ya da limanı, 

xvii.Đhracat işlemlerinin finansmanına aracılık eden finans kurumunun tam adı, 

adresi, 

xviii.Đhracat işlemlerinin kambiyo mevzuatına göre yapılan ödeme şekli, 

xix.Yükün çıkışının yapıldığı gümrük müdürlüğü, 

xx. Yükün gümrük muayenesine tabi tutulacağı gümrük müdürlüğü (yükün 

muayenesinin fabrika sahası, depo, antrepo ve geçici depolama yeri gibi 

yerlerde yapılması durumunda, son yükleme yerinin adı yazılmaktadır.), 

xxi.Yükün adedi ve detaylı tanımı, 

xxii.Gümrük Tarife ve Đstatistik Pozisyonu’na (G.T.Đ.P.) göre yüke ait eşya kodu, 

xxiii.Yükün kilogram cinsinden ambalajlı yani brüt ağırlığı, 

xxiv.Yükün kilogram cinsinden ambalajsız yani kendi (net) ağırlığı, 

xxv.Yük ile ilgili özet beyan hükmündeki belgelerin tarih ve sayıları, 

xxvi.Beyannamenin düzenlendiği yer ve tarih, 

xxvii.Yük ile ilgili bir kotanın mevcut olup olmadığı, 

xxviii.Diğer bilgiler. 

Beş nüsha halinde düzenlenen gümrük çıkış beyannamesi, ihracatçı firma tarafından 

imzalanarak ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmektedir.  Beyannamenin nüshaları 

gümrük beyannamesini düzenleyen gümrük müşavirliği firmasına, finansmanı 

sağlayan bankaya ve TÜĐK’e gönderilmektedir.  

5.4.2 Veri setinin içeriği ve analizinde karşılaşılan sorunlar 

B.02.1.TÜĐ.0.78.01.01-622.02-6073 sayılı istatistiki bilgi talebine istinaden TÜĐK’in 

hazırladığı veri seti 2006 yılı içinde Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen yükleri 

içermekte olup, aşağıdaki değişkenler bulunmaktadır: 
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i. Fasıl Adı: Fasıllar yani mal cinsleri, TÜĐK tarafından belirlenmiş mal 

gruplarıdır. Đhracata konu olan tüm mallar dikkate alınarak hazırlanmış olan mal 

grupları toplam 100 adettir. 

ii. Fasıl kodu: Bu kodlama sistemi, TÜĐK tarafından belirlenmiş olan mal 

gruplarının 1-100 arası nümerik kodlarını içermektedir. 

iii. Firma il kodu: Bu kodlama sisteminde, ihracatçı firmanın Maliye Bakanlığı 

kayıtlarına göre bağlı bulunduğu ilin plaka kodu kullanılmakta olup, 1’den 81’e 

kadardır. 

iv. Gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük müdürlüğü kodu: Bu kodlama sistemi, 

ihracata konu yükün gümrük beyannamesinin açıldığı gümrük müdürlüğünün 

kodu olup, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş olup, 

nümerik kodlar kullanılmaktadır.. 

v. Gümrük müdürlüğü adı: Đhracata konu yükün gümrük işlemlerinin yapıldığı, 

gümrük beyannamesinin açıldığı gümrük müdürlüğünün açık adıdır. 

vi. Yükün konteyner ile taşınıp taşınmadığı: Gümrük beyannamesinde yükün 

konteyner ile taşınıp taşınmadığı da belirtilmektedir. Beyanname, yük konteyner 

ile taşınıyorsa “1”, taşınmıyorsa “0” olarak doldurulmaktadır. 

vii. Yükün teslim şekli: INCOTERMS’e göre yükün satış sözleşmesinde belirtilen 

teslim şeklidir. Örnek olarak CIF, EXW verilebilmektedir. 

viii.Taşıma şekli: Yükün sınırı geçerken hangi tür araç kullanıldığını belirtmektedir. 

Örneğin 10, denizyolu ulaşımını, 20 demiryolu ulaşımını, 30 karayolu ulaşımını, 

40 ise havayolu ulaşımını temsil etmektedir. 

ix. Ağırlık: Malın brüt ağırlığı kilogram cinsinden ifade edilmektedir. 

x. Mal Değeri: Đhracata konu olan yükün satış faturasındaki tutar ABD doları 

cinsinden belirtilmektedir. 

TÜĐK’den elde edilen verinin analizi sonucunda öncelikli olarak ortaya çıkan ilk 

sorun verinin TCDD’den ve T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’ndan elde 

edilmiş olan veri ile olan uyumsuzluğudur. TÜĐK’den elde edilen veriye göre, 2006 

yılında Đzmir Gümrük Müdürlüğü’nden yurtdışına ihraç edilen yüklerin toplam 

ağırlığının 3,229,455 ton olarak hesaplanırken, TCDD istatistiklerine göre bu değer 

8,268,423 ton, TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı istatistiklerine göre ise bu 

değer 8,070,684 ton olarak hesaplanmaktadır. TÜĐK veri setinin kaynağı ihracat 

gümrük çıkış beyannameleri, TCDD veri setinin kaynağı, TCDD Đzmir Limanı, TC 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nın veri setinin kaynağı ise liman 
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başkanlıklarınca hazırlanan yola elverişlilik belgeleridir. Devletin üç ayrı kurumuna 

ait istatistiklerinin birbirinden farklı olması üzerinde önemle durulması gereken bir 

sorundur. Yanıltıcı sonuçlara ulaşmayı engellemek ve en güncel durumu 

değerlendirebilmek amacıyla, TÜĐK kaynaklı verideki yük ağrılığı değerleri sadece 

yük merkezlerinin ve yük gruplarının toplam içindeki oranının belirlenmesinde 

kullanılmıştır. Ancak limandan ihraç edilen konteyner taşımacılığına konu yüklerin 

ağırlıklarının belirlenmesinde TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nın sağladığı 

2008 yılına ait istatistik (5,426,271 ton),  konteyner adetlerinin belirlenmesinde ise 

TCDD’nin 2008 yılına ait istatistik (184,020 adet 20’ ve 119,075 adet 40’) 

kullanılmıştır.  

TÜĐK’den elde edilen veri setiyle ilgili bir diğer tutarsızlık da yükün konteyner ile 

taşınıp taşınmama oranlarıdır. TÜĐK Dış Ticaret Bölümü ile yapılan görüşmede, 

gümrük çıkış beyannamelerinin bazı bölümlerinin gümrük müşavirliği şirketlerince 

eksik veya yanlış doldurulduğu, bu nedenle TÜĐK’de bu beyannamelerdeki verinin, 

istatistiksel veri setine dönüştürülmesi sırasında bazı kabuller yapıldığı öğrenilmiştir. 

Bunun sonucunda, veri setindeki bir takım değişkenlerin tam anlamıyla gerçeği 

yansıtmadığı anlaşılmıştır.  Bunlardan ilki, beyannamenin 19. bölümünde belirtilen 

yükün konteyner ile taşınıp taşınmadığının sorgusudur. Bu bölümün, yükün 

konteyner ile taşınması durumunda “1” olarak, taşınmaması durumunda ise “0” 

olarak doldurulması gerekmektedir. Ancak, bazı beyannamelerde yük konteyner 

içinde taşınmasına rağmen bu bölümün boş bırakıldığı anlaşılmıştır. TÜĐK, bu 

bölümün boş olduğu durumlarda, yükün konteyner içinde taşınmadığını varsaymıştır. 

2006 yılında toplam 8.27 milyon ton ağırlığında dolu konteyner Đzmir Limanı’ndan 

ihraç edilmiş olup bu değer Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen yüklerin yaklaşık yüzde 

67’sini oluşturmaktadır (TCDD, 2009). TÜĐK’ten elde edilen veri setinin analizinde 

ise 2006 yılında Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen yüklerin ağırlık bakımından sadece 

yüzde 28’inin konteyner kullanılarak taşındığı sonucu elde edilmiştir. Ayrıca yine 

TÜĐK verisinin analiziyle konteyner kullanılarak taşınan yüklerin toplam ağırlığının 

yaklaşık 900 milyon kilogram olduğu sonucu elde edilmiştir. Ancak toplam ağırlık, 

elleçlenen konteyner adedine bölündüğünde, TEU başına yük ağırlığının 2.23 ton 

olduğu hesaplanmıştır. Konteyner başına yük ağırlığının genel denizcilik kabullerine 

göre 10 ile 15 ton arasında bir değer çıkması beklenirken, yaklaşık 2 ton gibi çok 
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düşük bir değerin elde edilmesi, TÜĐK’ten temin edilen verinin bu değişkene göre 

dağılımının gerçekçi olmadığının bir göstergesidir. TÜĐK’ten elde edilen veri seti ile 

ilgili saptanan bir eksiklik de, ihracata konu olan yüklerin çıkış yerlerine ait bilgi 

bulunmamasıdır. Veri setinin analiz edilmesi sonucunda, yüklerin çok küçük bir 

oranının gümrük işlemlerinin Đzmir Gümrük Müdürlüğü dışındaki gümrük 

müdürlüklerince yapıldığı anlaşılmıştır Bu durum, bu yüklerin çıkış merkezinin, o 

gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu ilde olabileceği şeklinde ifade edilebilir. 

Ancak uygulamada, çıkış yerinin Đzmir dışında olduğu çoğu yükün, gümrüklemesinin 

Đzmir Limanı’nın bağlı olduğu Đzmir Gümrük Müdürlüğü’nce yapıldığı tahmin 

edilmektedir. Bu nedenle veri setinin analizi sonucunda yüklerin neredeyse 

tamamının gümrük işlemlerinin Đzmir Gümrük Müdürlüğü’nce yapıldığı 

anlaşılmıştır.  

Mevcut durumda TÜĐK, beyannamede bu bölümün bulunmaması nedeniyle, yükün 

çıkış yerine ait bilgiye sahip olamamakta, dolayısıyla bilgi talebinde bulunan kişi ya 

da kuruluşa bu bilgiyi sağlayamamaktadır. Gümrük çıkış beyanname formunda, 

taşıma zincirinin başlangıç noktasının yani yükün çıkış yerinin belirtilmesine ilişkin 

bir bölümün bulunmasının gerektiği düşünülmektedir. Böylelikle, başta üniversiteler 

olmak üzere birçok araştırma kurumu, önem derecesi yüksek bu bilgiyi TÜĐK’den 

temin edebilecek ve bu taşımacılık konusundan yapılan araştırmalar ve çalışmalar 

daha ileri düzeyde olabilecektir. TÜĐK’den elde edilen veri setinin analizinde 

yaşanan üçüncü sorun ise ihracatçı firmaların bulundukları iller ile ilişkilidir. Veri 

setinde firmalar, Maliye Bakanlığı veritabanında bağlı bulundukları illere göre 

sınıflandırılmaktadır. Ancak bir firmanın kayıtlı bulunduğu il ile ihracata konu olan 

yüke ait çıkış yeri aynı il olmayabilir. Özellikle Vestel, Kale Seramik, Ege Seramik, 

Polat Maden gibi Türkiye’nin önemli ihracatçı firmaları genellikle Đstanbul, Ankara, 

Đzmir gibi büyükşehirlerin vergi dairelerine bağlı olduklarından, veri setinde 

firmaların kayıtlı olduğu iller bölümünde bu üç büyükşehirin öne çıktığı 

görülmemiştir. Örneğin Vestel Firması Đstanbul vergi dairesine kayıtlı iken, ihracata 

konu olan elektronik ürünleri Manisa’da üretilmektedir. Benzer bir şekilde, Polat 

Maden Firması Đstanbul’a kayıtlı iken, ihracata konu önemli ürünlerinden biri olan 

kuvars taşının üretim yeri Aydın’dır. Eldeki veri setinin mümkün olduğu kadar 

gerçek değerleri yansıtabilmesi, dolayısıyla yük merkezlerini mümkün olduğunca 

duyarlı bir şekilde belirlemek amacıyla bazı iller ve fasıllar için kabuller yapılmıştır. 
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Đlk olarak Ankara ve Đstanbul’a kayıtlı ihracatçı firmaların, ihracata konu olan 

yüklerine ait çıkış yerlerinin bu iller olmadığı kabul edilmiştir.  

Bu nedenle her fasıl için, Ankara ve Đstanbul illerine ait verinin toplam veriden 

çıkartılmasıyla elde edilen verideki yük merkezlerinin yük ağırlığı toplam içindeki 

oranları yük ağırlığı dikkate alınarak belirlenmiş, bu oranlar kullanılarak, Đstanbul’a 

ve Ankara’ya kayıtlı ihracatçı firmalara ait veri yeniden düzenlenmiştir. Martı Link 

Konteyner Hizmetleri Limited Şirketi’nden temin edilmiş olan, 2006 yılı içinde bu 

firmanın acenteliğinde, Đzmir Limanı’nda gerçekleşen konteyner yüklemelerine ait 

veri dikkate alınarak, belirli fasılların ihracatını gerçekleştiren firmaların yük çıkış 

merkezlerinin neresi olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında elektronik ve beyaz 

eşya yüklerinin, başta Vestel olmak üzere elektronik ve beyaz eşya sektöründeki orta 

ve büyük ölçekli işletmelerin faaliyette bulunduğu Manisa’dan çıktığı kabul 

edilmiştir. Benzer olarak seramik yüklerinin, çoğunlukla Çanakkale ve Uşak’tan 

çıktığı, porselen yükünün ise Kütahya’dan çıktığı varsayılmıştır. Tüm bu varsayımlar 

altında TÜĐK’den elde edilen veri seti yeniden düzenlenerek, çalışmada kullanılmak 

üzere daha uygun hale getirilmiştir.  

Dış ticaret işlemlerinde taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek ve malın 

teslimatı sırasında yapılacak harcamaların ve ortaya çıkabilecek hasar ve rizikoların 

kime ait olacağının belirlenmesi amacıyla ICC (International Chamber of 

Commerce), INCOTERMS (International Commercial Terms), adlı bülteni 

yayınlamıştır (Dölek, 1999). 

 Dünya üzerinde uluslararası mal ticareti bu teslim şartları kullanılarak 

yapılmaktadır. Her terim, taşıma zincirinin başlangıcından sonuna kadar hangi 

aşamaların satıcı ya da alıcının sorumluluğuna bağlı olduğuna göre farklılık 

göstermektedir. Örneğin EXW (ExWorks) teslim şeklinde depodaki ardiye, elleçleme 

ve paketleme hizmetleri satıcıya ait iken, kalan tüm hizmetler alıcıya aittir. Bunun 

tam tersi olan DDP (Delivered Duty Paid)  teslim şeklinde ise taşıma zincirindeki 

tüm hizmetler satıcıya ait, yani satış faturasında ifade edilen mal değerine dahildir. 

Çizelge 5.27’de uluslararası teslim terimlerindeki hizmetlerin satıcı ve alıcı açısından 

sorumlulukları görülmektedir.  
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Çizelge 5.27 : Uluslararası teslim terimlerindeki hizmetlerin satıcı ve alıcı 
sorumluluğu açısından dağılımı. …… 

Hizmetler EXW FCA FAS  FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DDU DDP 

Depodaki 
ardiye Satıcı Satıcı - Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı 

Depodaki 
elleçleme Satıcı Satıcı - Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı 

Paketleme Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı 
Đç nakliye 
aracına 
yükleme 
masrafları Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı 
Yük merkezi - 
liman arası 
taşıma ücreti Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı 
Yükleme 
Liman 
hizmetleri Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı 
Aracılık 
hizmetleri 
(mevcut ise)  Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı 

Gemiye 
Yükleme Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı 

Deniz navlunu Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı 

Tahliye Limanı 
Hizmetleri Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı 
Vergiler ve 
gümrük 
işlemleri Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı 
Liman- teslim 
yeri  arası 
taşıma ücreti Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı 

TÜĐK’den temin edilen dış ticaret veri setinin analizi sonucunda, mal değeri dikkate 

alındığında, Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen yüklerde, yaklaşık %55 pay ile FOB’un 

(Free On Board) en çok tercih edilen teslim şartı olduğu, CIF (Cost, Insurance, 

Freight), CFR (Cost, Freight) ve EXW (ExWorks) teslim şartlarının ise tercih edilen 

diğer teslim şartları olduğu anlaşılmıştır. FOB teslim şartının çoğunlukla tercih 

ediliyor olması, Türkiye’nin dış ticaret stratejisi açısından istenmeyen bir durumdur. 

Bunun nedeni, taşıma zincirinde başlangıç noktasından yükün Türkiye sınırlarını terk 

edeceği noktaya kadar verilen hizmetlerin mal bedeli içinde olması önem 

taşımaktadır.  
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Böylelikle bu hizmetler de mal ile birlikte ihraç edilebilecek ve bunun sonucunda 

ülkeye döviz girdisi sağlanacaktır. Đzmir Limanı’ndan yapılan ihracatın uluslararası 

teslim şartları açısından dağılımı Çizelge 5.28’de görülmektedir.  

Çizelge 5.28 : Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen yüklerin teslim şartları açısından 
dağılımı. 

Teslim Şekli 

Mal Değeri 
Bakımından 

Pay (%) 

Ağırlık 
Bakımından 

Pay (%) 

FOB   54.74 66.93 

CIF   12.93 8.80 

CFR   11.95 9.46 

EXW   10.31 5.26 

FCA   2.63 6.89 

DDP   2.54 0.48 

DDU   1.48 1.06 

FAS   1.33 0.45 

DEQ   0.91 0.10 

CIP   0.91 0.32 

CPT   0.17 0.10 

Bilinmeyen 0.10 0.15 

DAF   0.00 0.00 

TOPLAM 100.00 100.00 

TÜĐK’ten elde edilen dış ticaret veri setinde yaklaşık 100 adet fasıl grubu 

bulunmaktadır. Taşıma sistemlerinin yük merkezlerine uygulanması sonucunda daha 

kapsamlı sonuçlar elde etmek amacıyla mevcut fasıl grupları yeniden düzenlenerek 

14 adet yük grubuna indirgenmiştir. Çizelge 5.29’da hangi yük grubunun hangi mal 

cinslerini içerdiği görülmektedir. 
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Çizelge 5.29 : Yük gruplarındaki TÜĐK fasıllarının dağılımı.  

Yük 
Grubu 

No Yük Grubu Fasıl No Fasıl Adı 

1 Taş/Mermer 25 Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento                                                                           

1 Taş/Mermer 68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb. maddelerden eşya                                                                         

2 Gıda 2 Etler ve yenilen sakatat                                                                                                 

2 Gıda 3 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar                                                               

2 Gıda 4 Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hayvan yumurtaları, bal vb.                                                                

2 Gıda 5 Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar                                                               

2 Gıda 7 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular                                                                                 

2 Gıda 8 Yenilen meyveler, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu                                                              

2 Gıda 9 Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat                                                                                       

2 Gıda 10 Hububat                                                                                                                  

2 Gıda 11 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni                                                            

2 Gıda 12 Yağlı tohum ve meyveler, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi                                                               

2 Gıda 15 Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları                                                  

2 Gıda 16 Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar                                                              

2 Gıda 17 Şeker ve şeker mamulleri                                                                   

2 Gıda 18 Kakao ve kakao müstahsalları                                                                                             

2 Gıda 19 Esasini hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar                       

2 Gıda 20 Sebze, meyve, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri                                                              

2 Gıda 21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları                                                                                       

2 Gıda 22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke                                                                                        

2 Gıda 23 Gıda sanayi kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları                                                                

2 Gıda 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar                                                                  

3 Seramik 69 Seramik mamulleri                                                                                                        

4 Kimyasal 28 Đnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler                                                             

4 Kimyasal 29 Organik kimyasal müstahsallar                                                                                            

4 Kimyasal 30 Eczacılık ürünleri                                                                                                       

4 Kimyasal 32 Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar                                                             

4 Kimyasal 33 Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb.                                                                

4 Kimyasal 34 Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama maddesi.                                                            

4 Kimyasal 35 Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb                                                  

4 Kimyasal 36 Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb.                                                                   

4 Kimyasal 38 Muhtelif kimyasal maddeler                                                                                               

5 Elektronik/Makine 85 Elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları                                                                         

5 Elektronik/Makine 90 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet.                                                            

6 Taşıt 86 Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları                                                                          

6 Taşıt 87 Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer                                                              

6 Taşıt 88 Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları                                                                          

6 Taşıt 89 Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar                                                                                      
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Çizelge 5.29 (devam):Yük gruplarındaki TÜĐK fasıllarının dağılımı. 

7 Tekstil 14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahzarlar                                                               

7 Tekstil 51 Yün, kıl, at kili: bunların iplik ve dokumaları                                                                            

7 Tekstil 52 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat                                                                                   

7 Tekstil 53 Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları                                                             

7 Tekstil 54 Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler                                                                               

7 Tekstil 55 Sentetik ve suni devamsız lifler                                                                                         

7 Tekstil 56 Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamul                                                         

7 Tekstil 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları                                                      

7 Tekstil 58 Özel dokunmuş mensucat, dantela, duvar halıları, işlemeler                                                                  

7 Tekstil 59 
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik 
eşya                                                              

7 Tekstil 60 Örme eşya                                                                                                                

7 Tekstil 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları                                           

7 Tekstil 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları                                                                               

7 Tekstil 63 Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar       

7 Tekstil 65 Başlıklar ve aksamı                                                                                                      

8 Metal 72 Demir ve çelik                                                                                                           

8 Metal 73 Demir veya çelikten eşya                                                                                                 

8 Metal 74 Bakir ve bakırdan eşya                                                                                                   

8 Metal 75 Nikel ve nikelden eşya                                                                                                   

8 Metal 76 Alüminyum ve alüminyum eşya                                                                                              

8 Metal 79 Çinko ve çinkodan eşya                                                                                                   

8 Metal 81 Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya                                                                              

8 Metal 82 Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları                                                                   

8 Metal 83 Adi metallerden çeşitli eşya                                                                                             

9 Plastik 39 Plastik ve plastikten mamul eşya                                                                                     

9 Plastik 40 Kauçuk ve kauçuktan eşya                                                                                                 

10 Mobilya 44 Ağaç ve ağaçtan mamul eşya: odun kömürü                                                             

10 Mobilya 45 Mantar ve mantardan eşya                                                                                                 

10 Mobilya 46 Hasır: saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller                            

10 Mobilya 47 Odun hamuru: lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar                                                                

10 Mobilya 94 Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar                                                                 

11 Kağıt 48 Kağıt ve karton: kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya                                                                 

11 Kağıt 49 Basili kitap, gazete, resim vb. baskı sanayi mamulü  

12 Cam 70 Cam ve cam eşya                                                                                                          

13 Deri 41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler                                                   

13 Deri 42 Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya                                                                

13 Deri 43 Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri                                       

13 Deri 64 Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb. eşya ve aksamı                                                                          

14 Diğer 6 Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları                                                                               

14 Diğer 24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler                                                                            

14 Diğer 37 Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya                                                                            

14 Diğer 66 Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı                                                                           

14 Diğer 71 Đnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar                                                                   

14 Diğer 84 Nükleer reaktörler, kazan: makine ve cihazlar, aletler, parçaları                                                            

14 Diğer 91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları                                                                                   

14 Diğer 92 Müzik aletleri: bunların aksam, parça ve aksesuarı                                                                         

14 Diğer 93 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları                                                                

14 Diğer 95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları                                                              

14 Diğer 96 Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb)                                                                               
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Yük cinslerinin tekrar gruplanmasıyla birlikte, yük gruplarının ağırlık ve değer 

bakımından dağılımı Çizelge 5.30’da görülmektedir. Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen 

yükler, ağırlık açısından bakıldığında, Mermer/taş yükleri yaklaşık yüzde 55 oran ile 

en çok ihraç yük grubu olarak görülmektedir. Diğer önemli yük grupları ile sırasıyla 

yüzde 13.71 pay ile gıda, yüzde 11.81 pay ile seramik, yüzde 6.41 pay ile kimyasal 

ve yüzde 5.69 oran ile elektronik/makine’dir. Yükler, ağırlık yerine, satış değerleri 

üzerinden incelendiğinde ise en değerli yük grubunun yüzde 41.27 oran ile 

elektronik/makine olduğu görülmektedir. Diğer önemli yük grupları ise sırasıyla 

yüzde 20.30 oran ile taşıt, yüzde 18.73 ile diğer yük cinsleri, yüzde 14.61 oran ile 

gıda, yüzde 8.61 ile mermer/taş ve yüzde 6.97 oran ile tekstil olmaktadır. Birim yük 

değeri açısından incelendiğinde ise en değerli yük grubu, kilogram başına 16.53 

ABD doları ile deri olurken, diğer değerli yük grupları ise sırasıyla 9.82 ABD doları 

ile elektronik/makine, 7.62 ABD doları ile taşıt, 4.95 ABD doları ile tekstil ve son 

olarak 3.49 ABD doları ile mobilya olmaktadır. En değersiz yük grupları ise 

kilogram başına 0.21 ABD doları ile mermer/taş, 0.32 ABD doları ile seramik ve 

0.38 ABD doları ile kimyasal olmaktadır.  

Çizelge 5.30 : Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen yük gruplarının ağırlık ve değer 
açısından dağılımı.  

Yük 
Grubu 

No Yük Grubu 

Ağırlık 
Bakımından 

Pay (%) 

Mal Değeri 
Bakımından 

Pay (%) 

Birim Değer 
(ABD 

Doları/kg) 

1 Mermer/Taş 54.53 8.61 0.21 

2 Gıda 13.71 14.61 1.44 

3 Seramik 11.81 2.79 0.32 

4 Kimyasal 6.41 1.78 0.38 

5 Elektronik/Makine 5.69 41.27 9.82 

6 Taşıt 3.60 20.30 7.62 

7 Tekstil 1.90 6.97 4.95 

8 Metal 1.22 1.85 2.05 

9 Plastik 0.79 1.22 2.08 

10 Mobilya 0.16 0.42 3.49 

11 Kağıt  0.12 0.12 1.32 

12 Cam 0.04 0.03 1.14 

13 Deri 0.00 0.04 16.53 

14 Diğer 7.27 18.73 3.48 

TOPLAM 100.00 100.00 1.50 
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5.4.3 Veri setinin analizinden elde edilen sonuçlar 

Bölüm 3.4.2.’de belirtilen sorunların çözülmesi amacıyla yapılan kabuller sonucunda 

Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen yüklerin çıkış yerleri Çizelge 5.31’de görülmektedir. 

Đzmir, il sınırlarındaki tüm bölgeyi kapsamakta olup, hem ağırlık hem de değer 

bakımından Đzmir Limanı’ndan en fazla yük ihraç eden yük merkezidir. Diğer önemli 

yük merkezleri ise sırasıyla Denizli, Manisa, Uşak, Afyon, Eskişehir, Kütahya, 

Çanakkale, Bursa, Muğla, Antalya, Burdur, Aydın, Balıkesir ve Bilecik’tir. Tez 

çalışmasında, ağırlık bakımından en önemli 15 yük merkezi dikkate alınmış olup,  bu 

yük merkezlerinin toplam içindeki payı yaklaşık yüzde 98’dir.  

Çizelge 5.31 : Yük merkezlerinden ihraç edilen yüklerin ağırlık ve değer bakımından 
dağılımı.  

Sıra 
No Yük Merkezi 

Ağırlık 
Bakımından 

Pay (%) 

Mal Değeri 
Bakımından 

Pay (%) 

1 Đzmir 54.07 30.08 

2 Denizli 7.64 18.69 

3 Manisa 6.74 23.79 

4 Uşak 5.89 2.09 

5 Afyon 4.41 1.85 

6  Eskişehir 4.00 0.31 

7 Kütahya 3.55 0.81 

8 Çanakkale 3.34 0.78 

9 Bursa 2.90 16.16 

10 Muğla 2.01 0.46 

11 Antalya 0.87 0.43 

12 Burdur 0.75 0.27 

13 Aydın 0.63 0.30 

14 Balıkesir 0.55 0.47 

15 Bilecik 0.48 0.09 

16 Diğer 2.17 3.42 

TOPLAM 100.00 100.00 

Önem derecesi bakımından ilk 15 yük merkezi incelendiğinde, Đzmir’in en önemli 

yük merkezi olduğu anlaşılmıştır. Bunun dışında Denizli, Manisa, Uşak, Afyon gibi 

Ege Bölgesi’nde bulunan iller yine Đzmir Limanı’na bağlantısı bulunan önemli yük 

merkezleridir. Ayrıca Antalya, Burdur gibi Akdeniz Bölgesi’nin batısında yer alan 

şehirler ve Marmara Bölgesi’nin güneyinde bulunan Çanakkale, Balıkesir, Bursa, 

Bilecik şehirleri de Đzmir Limanı’ndan yapılan ihracatın yük çıkış merkezleridir. 
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Yük ağırlığı bakımından, Đzmir yük merkezinden çıkan en önemli yük grubu yaklaşık 

yüzde 61 pay ile mermer/taş olup, diğer önemli yük grupları sırasıyla gıda, diğer yük 

cinsleri, kimyasal ve tekstil olmaktadır. Đzmir’den çıkan yükler, yük değeri açısından 

incelendiğinde ise en önemli yük grubunun diğer yük cinsleri olduğu, diğer önemli 

yük gruplarının ise sırasıyla gıda, mermer/taş, tekstil ve kimyasal olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Đzmir yük merkezinden çıkan yüklerin yük grupları açısından dağılımı 

Çizelge 5.32’de görülmektedir. 

Çizelge 5.32 : Đzmir’e ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı. 

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                   
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Mermer/Taş 1,059,531,679 60.68 32.81 

2 Gıda 254,143,657 14.55 7.87 

3 Diğer 179,641,807 10.29 5.56 

4 Kimyasal 174,626,513 10.00 5.41 

5 Tekstil 21,212,880 1.21 0.66 

6 Metal 20,099,683 1.15 0.62 

7 Plastik/Ambalaj 18,832,843 1.08 0.58 

8 Taşıt 11,421,338 0.65 0.35 

9 Kağıt  3,570,228 0.20 0.11 

10 Mobilya 2,712,912 0.16 0.08 

11 Cam 139,942 0.01 0.00 

12 Elektronik/Makina 120,107 0.01 0.00 

13 Deri 68,491 0.00 0.00 

14 Seramik 0 0.00 0.00 

TOPLAM 1,746,122,079 100.00 54.07 

Denizli kaynaklı yüklerin ağırlık bakımından en önemli yük grubu yaklaşık yüzde 60 

pay ile mermer/taş olup, diğer önemli yük grupları sırasıyla elektronik, tekstil, diğer 

yük cinsleri ve plastik olmaktadır. Denizli’den çıkan yükler, değer açısından 

incelendiğinde ise en önemli yük grubunun elektronik/makine olduğu, diğer önemli 

yük gruplarının ise sırasıyla tekstil, mermer/taş, diğer yük cinsleri ve metal olduğu 

anlaşılmıştır. Denizli’den çıkan yüklerin yük grupları açısından dağılımı Çizelge 

5.33’de görülmektedir. 
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Çizelge 5.33 : Denizli’ye ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı.  

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                   
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Mermer/Taş 147,888,495 59.90 4.58 

2 Elektronik 69,593,844 28.19 2.15 

3 Tekstil 11,781,474 4.77 0.36 

4 Diğer 6,566,263 2.66 0.20 

5 Plastik 3,263,116 1.32 0.10 

6 Gıda 3,181,783 1.29 0.10 

7 Metal 2,836,756 1.15 0.09 

8 Mobilya 1,382,826 0.56 0.04 

9 Taşıt 350,010 0.14 0.01 

10 Deri 21,315 0.01 0.00 

11 Kimyasal 9,772 0.00 0.00 

12 Seramik 6,708 0.00 0.00 

13 Kağıt  6,680 0.00 0.00 

14 Cam 1,050 0.00 0.00 

TOPLAM 246,890,092 100.00 7.64 

Yük ağırlığı bakımından, Manisa’dan çıkan en önemli yük grubu yaklaşık yüzde 45 

pay ile elektronik/makine olup, diğer önemli yük grupları sırasıyla gıda, diğer yük 

cinsleri, metal ve taşıt olmaktadır. Manisa’dan çıkan yükler, değer açısından 

incelendiğinde ise en önemli yük grubunun yine elektronik/makine olduğu, diğer 

önemli yük gruplarının ise sırasıyla gıda, diğer yük cinsleri, taşıt ve metal olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Manisa yük merkezinden çıkan yüklerin, yük grupları 

açısından dağılımı Çizelge 5.34’te görülmektedir. 

Çizelge 5.34 : Manisa’ya ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı. 

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık              
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Elektronik/Makina 98,005,462 45.05 3.04 

2 Gıda 91,857,781 42.23 2.85 

3 Diğer 19,013,881 8.74 0.59 

4 Metal 3,866,600 1.78 0.12 

5 Taşıt 2,569,478 1.18 0.08 

6 Plastik/Ambalaj 1,085,695 0.50 0.03 

7 Mermer/Taş 928,913 0.43 0.03 

8 Seramik 117,518 0.05 0.00 

9 Kimyasal 47,915 0.02 0.00 

10 Mobilya 18,858 0.01 0.00 

11 Kağıt  10,532 0.00 0.00 

12 Deri 7,349 0.00 0.00 

13 Tekstil 143 0.00 0.00 

TOPLAM 217,530,124 100.00 6.74 

Uşak çıkışlı yüklerin ağırlık bakımından en önemli yük grubu yaklaşık yüzde 82 pay 

ile seramik olup, diğer önemli yük grupları sırasıyla tekstil, mermer/taş, gıda ve diğer 

yük cinsleri olmaktadır.  
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Uşak yük merkezinden çıkan yükler, değer açısından incelendiğinde ise, en önemli 

yük grubunun tekstil olduğu, diğer önemli yük gruplarının ise sırasıyla seramik, 

mermer/taş, gıda ve diğer yük cinsleri olduğu anlaşılmıştır. Uşak’tan çıkan yüklerin 

yük grupları açısından dağılımı Çizelge 5.35’te görülmektedir. 

Çizelge 5.35 : Uşak’a ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı. 

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                   
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Seramik 155,957,083 82.04 4.83 

2 Tekstil 22,502,801 11.84 0.70 

3 Mermer/Taş 10,890,628 5.73 0.34 

4 Gıda 453,115 0.24 0.01 

5 Diğer 282,302 0.15 0.01 

6 Plastik/Ambalaj 7,417 0.00 0.00 

7 Metal 4,295 0.00 0.00 

8 Mobilya 4,197 0.00 0.00 

9 Kağıt  3,574 0.00 0.00 

10 Taşıt 1,258 0.00 0.00 

11 Kimyasal 110 0.00 0.00 

TOPLAM 190,106,778 100.00 5.89 

Afyon yük merkezinin, yük ağırlığı bakımından en önemli yük grubu yaklaşık yüzde 

95 pay ile mermer/taş olup, diğer önemli yük grupları sırasıyla metal, seramik, diğer 

yük cinsleri ve plastik olmaktadır. Afyon’dan çıkan yükler, değer açısından 

incelendiğinde ise en önemli yük grubunun yine mermer/taş olduğu, diğer önemli 

yük gruplarının ise sırasıyla metal, diğer yük cinsleri, plastik ve seramik olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu yük merkezinden çıkan yüklerin, yük grupları açısından 

dağılımı Çizelge 5.36’da görülmektedir. 

Çizelge 5.36 : Afyon’a ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı. 

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                   
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Mermer/Taş 135,732,247 95.39 4.21 

2 Metal 3,051,054 2.14 0.09 

3 Seramik 1,671,056 1.17 0.05 

4 Diğer 580,630 0.41 0.02 

5 Plastik/Ambalaj 503,354 0.35 0.02 

6 Gıda 402,093 0.28 0.01 

7 Kimyasal 291,232 0.20 0.01 

8 Cam 36,651 0.03 0.00 

9 Kağıt  14,212 0.01 0.00 

10 Mobilya 12,379 0.01 0.00 

11 Tekstil 21 0.00 0.00 

TOPLAM 142,294,930 100.00 4.41 
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Eskişehir yük merkezine ait yüklerin ağırlık bakımından en önemli yük grubu 

yaklaşık yüzde 91 pay ile mermer/taş olup, diğer önemli yük grupları sırasıyla gıda, 

taşıt, diğer yük cinsleri ve seramik olmaktadır. Eskişehir’den çıkan yükler, değer 

açısından incelendiğinde ise, en önemli yük grubunun yine mermer/taş olduğu, diğer 

önemli yük gruplarının ise sırasıyla taşıt, gıda, diğer yük cinsleri ve seramik olduğu 

anlaşılmıştır. Bu yük merkezinden çıkan yüklerin yük grupları açısından dağılımı 

Çizelge 5.37’de görülmektedir. 

Çizelge 5.37 : Eskişehir’e ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı. 

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                   
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Mermer/Taş 117,824,982 91.32 3.65 

2 Gıda 7,756,751 6.01 0.24 

3 Taşıt 2,959,407 2.29 0.09 

4 Diğer 457,921 0.35 0.01 

5 Seramik 24,933 0.02 0.00 

6 Elektronik/Makina 471 0.00 0.00 

7 Mobilya 428 0.00 0.00 

8 Metal 316 0.00 0.00 

9 Plastik/Ambalaj 243 0.00 0.00 

TOPLAM 129,025,453 100.00 4.00 

Kütahya’nın, yük ağırlığı bakımından en önemli yük grubu yaklaşık yüzde 91 pay ile 

seramik olup, diğer önemli yük grupları sırasıyla mermer/taş, cam, tekstil ve gıda 

olmaktadır. Buradan çıkan yükler, değer açısından incelendiğinde ise en önemli yük 

grubunun mermer/taş olduğu, diğer önemli yük gruplarının ise sırasıyla seramik, 

cam, tekstil ve gıda olduğu anlaşılmıştır. Kütahya yük merkezinden çıkan yüklerin, 

yük grupları açısından dağılımı Çizelge 5.38’de görülmektedir. 

Çizelge 5.38 : Kütahya’ya ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı.  

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                   
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Seramik 104,380,717 90.97 3.23 

2 Mermer/Taş 9,348,330 8.15 0.29 

3 Cam 1,002,828 0.87 0.03 

4 Tekstil 11,500 0.01 0.00 

5 Gıda 2,549 0.00 0.00 

6 Kağıt  624 0.00 0.00 

7 Mobilya 428 0.00 0.00 

TOPLAM 114,746,976 100.00 3.55 
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Çanakkale’ye ait yüklerin ağırlık bakımından en önemli yük grubu yaklaşık yüzde 87 

pay ile seramik olup, diğer önemli yük grupları sırasıyla mermer/taş, kimyasal, gıda 

ve diğer yük cinsleri olmaktadır. Çanakkale’den çıkan yükler, değer açısından 

incelendiğinde ise, en önemli yük grubunun yine seramik olduğu, diğer önemli yük 

gruplarının ise sırasıyla gıda, kimyasal, mermer/taş ve diğer yük cinsleri olduğu 

anlaşılmıştır. Bu yük merkezinden çıkan yüklerin yük grupları açısından dağılımı 

Çizelge 5.39’da görülmektedir. 

Çizelge 5.39 : Çanakkale’ye ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı. 

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                   
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Seramik 93,423,777 86.65 2.89 

2 Mermer/Taş 5,342,231 4.96 0.17 

3 Kimyasal 4,683,995 4.34 0.15 

4 Gıda 4,339,469 4.03 0.13 

5 Diğer 9,949 0.01 0.00 

6 Cam 8,009 0.01 0.00 

7 Metal 2,837 0.00 0.00 

8 Plastik/Ambalaj 733 0.00 0.00 

9 Taşıt 542 0.00 0.00 

10 Kağıt  207 0.00 0.00 

TOPLAM 107,811,748 100.00 3.34 

Bursa, her ne kadar ilk bakışta Đstanbul, Đzmit ve Gemlik bölgesi limanlarına ait bir 

yük merkezi olarak düşünülse de, Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen yük açısından 

önemli bir değere sahiptir. Bursa’nın yük ağırlığı bakımından en önemli yük grubu 

yaklaşık yüzde 97 pay ile taşıt olup, diğer önemli yük grupları sırasıyla gıda, 

mermer/taş, tekstil ve diğer yük cinsleri olmaktadır. Buradan çıkan yükler, değer 

açısından incelendiğinde ise en önemli yük grubunun yine taşıt olduğu, diğer önemli 

yük gruplarının ise sırasıyla tekstil, diğer yük cinsleri, mobilya ve mermer/taş olduğu 

anlaşılmıştır. Bursa yük merkezinden çıkan yüklerin, yük grupları açısından dağılımı 

Çizelge 5.40’ta görülmektedir. 

Çizelge 5.40 : Bursa’ya ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı.  

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                   
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Taşıt 91,110,878 97.16 2.82 

2 Gıda 674,457 0.72 0.02 

3 Mermer/Taş 615,823 0.66 0.02 

4 Tekstil 577,258 0.62 0.02 

5 Diğer 512,667 0.55 0.02 

6 Mobilya 279,024 0.30 0.01 

7 Deri 24 0.00 0.00 

TOPLAM 93,770,132 100.00 2.90 
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Muğla’ya ait yüklerin ağırlık bakımından en önemli yük grubu yaklaşık yüzde 99 

pay ile mermer/taş olup, gıda, mobilya, diğer yük cinsleri ve cam gibi diğer yük 

grupları önemli bir değere sahip olmamaktadır. Muğla’dan çıkan yükler, değer 

açısından incelendiğinde ise, en önemli yük grubunun yine mermer/taş olduğu, diğer 

önemli yük gruplarının ise sırasıyla gıda, diğer yük cinsleri, mobilya, tekstil olduğu 

anlaşılmıştır. Bu yük merkezinden çıkan yüklerin yük grupları açısından dağılımı 

Çizelge 5.41’de görülmektedir. 

Çizelge 5.41 : Muğla’ya ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı.  

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                  
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Mermer/Taş 64,339,941 98.91 1.99 

2 Gıda 685,631 1.05 0.02 

3 Mobilya 13,633 0.02 0.00 

4 Diğer 7,319 0.01 0.00 

5 Cam 2,805 0.00 0.00 

6 Kağıt  1,391 0.00 0.00 

7 Tekstil 419 0.00 0.00 

8 Metal 148 0.00 0.00 

9 Plastik/Ambalaj 96 0.00 0.00 

TOPLAM 65,051,385 100.00 2.01 

Antalya, ilk bakışta Antalya, Mersin ve Đskenderun limanlarına ait bir yük merkezi 

olarak düşünülse de, Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen yük açısından önemli bir değere 

sahiptir. Antalya’nın yük ağırlığı bakımından en önemli yük grubu yaklaşık yüzde 45 

pay ile kimyasal olup, diğer önemli yük grupları sırasıyla metal, gıda, mermer/taş ve 

tekstil olmaktadır. Buradan çıkan yükler, değer açısından incelendiğinde ise en 

önemli yük grubunun metal olduğu, diğer önemli yük gruplarının ise sırasıyla gıda, 

kimyasal, mermer/taş ve tekstil olduğu anlaşılmıştır. Antalya yük merkezinden çıkan 

yüklerin, yük grupları açısından dağılımı Çizelge 5.42’de görülmektedir. 

Çizelge 5.42 : Antalya’ya ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı.  

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                   
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Kimyasal 12,478,248 44.40 0.39 

2 Metal 6,524,017 23.21 0.20 

3 Gıda 5,708,277 20.31 0.18 

4 Mermer/Taş 3,196,295 11.37 0.10 

5 Tekstil 123,549 0.44 0.00 

6 Mobilya 57,605 0.20 0.00 

7 Diğer 10,361 0.04 0.00 

8 Kağıt  7,167 0.03 0.00 

TOPLAM 28,105,519 100.00 0.87 
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Burdur kaynaklı yüklerin ağırlık bakımından en önemli yük grubu yaklaşık yüzde 99 

pay ile mermer/taş olup, metal, seramik, plastik ve mobilya gibi diğer yük grupları 

önemli bir yere sahip olmamaktadır. Burdur’dan çıkan yükler, değer açısından 

incelendiğinde ise, en önemli yük grubunun yine mermer/taş olduğu, diğer önemli 

yük gruplarının ise sırasıyla metal, seramik, plastik ve mobilya olduğu anlaşılmıştır. 

Bu yük merkezinden çıkan yüklerin yük grupları açısından dağılımı Çizelge5.43’te 

görülmektedir. 

Çizelge 5.43 : Burdur’a ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı.  

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                  
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Mermer/Taş 24,207,339 99.46 0.75 

2 Metal 84,686 0.35 0.00 

3 Seramik 41,686 0.17 0.00 

4 Plastik/Ambalaj 3,012 0.01 0.00 

5 Mobilya 2,152 0.01 0.00 

6 Elektronik/Makina 68 0.00 0.00 

TOPLAM 24,338,943 100.00 0.75 

Aydın’ın yük ağırlığı bakımından en önemli yük grubu yaklaşık yüzde 87 pay ile 

mermer/taş olup, diğer önemli yük grupları sırasıyla gıda, kimyasal, tekstil ve diğer 

yük cinsleri olmaktadır. Buradan çıkan yükler, değer açısından incelendiğinde ise en 

önemli yük grubunun yine mermer/taş olduğu, diğer önemli yük gruplarının ise 

sırasıyla gıda, kimyasal, tekstil ve diğer yük cinsleri olduğu anlaşılmıştır. Aydın yük 

merkezinden çıkan yüklerin, yük grupları açısından dağılımı aşağıdaki Çizelge 

5.44’te görülmektedir. 

Çizelge 5.44 : Aydın’a ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı.  

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                   
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Mermer/Taş 17,917,820 87.57 0.55 

2 Gıda 1,272,451 6.22 0.04 

3 Kimyasal 863,171 4.22 0.03 

4 Tekstil 101,036 0.49 0.00 

5 Diğer 96,992 0.47 0.00 

6 Metal 78,018 0.38 0.00 

7 Elektronik/Makina 63,577 0.31 0.00 

8 Plastik/Ambalaj 35,888 0.18 0.00 

9 Mobilya 32,860 0.16 0.00 

TOPLAM 20,461,813 100.00 0.63 
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Balıkesir’den çıkan yüklerin ağırlık bakımından en önemli yük grubu yaklaşık yüzde 

74 pay ile gıda olup, diğer önemli yük grupları sırasıyla mermer/taş, diğer yük 

cinsleri, plastik ve mobilya olmaktadır. Balıkesir’den çıkan yükler, değer açısından 

incelendiğinde ise, en önemli yük grubunun yine gıda olduğu, diğer önemli yük 

gruplarının ise sırasıyla mermer/taş, diğer yük cinsleri, plastik ve elektronik/makine 

olduğu anlaşılmıştır. Bu yük merkezinden çıkan yüklerin yük grupları açısından 

dağılımı Çizelge 5.45’te görülmektedir. 

Çizelge 5.45 : Balıkesir’e ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı.  

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                   
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Gıda 13,124,702 74.44 0.41 

2 Mermer/Taş 4,393,091 24.92 0.14 

3 Diğer 92,309 0.52 0.00 

4 Plastik/Ambalaj 15,970 0.09 0.00 

5 Mobilya 3,276 0.02 0.00 

6 Elektronik/Makina 1,138 0.01 0.00 

7 Metal 181 0.00 0.00 

TOPLAM 17,630,666 100.00 0.55 

Bilecik, ihracat bakımından çok önemli bir yere sahip olmamasıyla birlikte, ihracata 

konu yük gruplarının sayılı olmasıyla da dikkat çekmektedir. Bu nedenle Đzmir 

Limanı’ndan çıkan yüklere ait sadece üç adet yük grubu bulunmaktadır. Bilecik’in 

yük ağırlığı bakımından en önemli yük grubu yaklaşık yüzde 98 pay ile mermer/taş 

olup, diğer önemli yük grupları sırasıyla gıda ve mobilya’dır. Buradan çıkan yükler, 

değer açısından incelendiğinde ise en önemli yük grubunun yine mermer/taş olduğu, 

diğer önemli yük gruplarının ise sırasıyla gıda ve mobilya olduğu anlaşılmıştır. 

Bilecik yük merkezinden çıkan yüklerin, yük grupları açısından dağılımı Çizelge 

5.46’da görülmektedir. 

Çizelge 5.46 : Bilecik’e ait ihracatın mal gruplarına göre ayrımı.  

Sıra 
No. Mal Grubu 

Ağırlık                   
(kg) 

Yük Merkezi 
içindeki Payı (%) 

Đzmir Limanı 
içindeki Payı (%) 

1 Mermer/Taş 15,249,805 98.36 0.47 

2 Gıda 250,588 1.62 0.01 

3 Mobilya 3,290 0.02 0.00 

TOPLAM 15,503,683 100.00 0.48 
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Her yük merkezi için maliyet modellerinin uygulanmasında, ağırlık bakımından en 

önemli 5 yük grubu dikkate alınmıştır. Ancak 15. yük merkezi Bilecik’in ihracata 

konu olan yük gruplarının sadece üç adet olması nedeniyle, bu yük merkezinde 

toplam 3 yük grubu göz önünde bulundurulmuştur. 

5.5 Özel Şirketi Kaynaklı Konteyner Taşımacılığı Verisinin Analizi 

TÜĐK’den elde edilen veri setinin analizi sonucunda Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen 

yüklere ait ağırlık bakımından en önemli 15 adet yük merkezi belirlenmiştir. Her yük 

merkezi için taşıma sistemleri kullanılarak maliyet modellerinin sağlıklı bir şekilde 

uygulanabilmesi için, aşağıdaki veriye ihtiyaç duyulmuştur: 

i. Her yük merkezinden çıkan ağırlık bakımından en önemli ilk 5 yük grubunun 

hangi konteyner türü (20’lik ya da 40’lık) ile taşınabildiği, 

ii. Her yük merkezinden çıkan ağırlık bakımından en önemli ilk 5 yük grubunun 

konteyner başına ağırlığının kilogram biriminden ne kadar olacağı, 

iii. Her yük merkezinden çıkan ağırlık bakımından en önemli ilk 5 yük grubunun 

konteyner başına değerinin Türk Lirası cinsinden ne olacağıdır. 

Bu tür bir veriyi TÜĐK’ten temin edilmiş olan dış ticaret veri setinden elde etmek 

mümkün değildir. Bu nedenle Đzmir Limanı’nda konteyner hattı acenteliği hizmeti 

veren Martı Link Konteyner Hizmetleri Limited Şirketi ile temasa geçilerek, 2006 

yılında konteyner hattı acenteliği hizmeti kapsamında Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen 

konteynerlere ait veri temin edilmiştir. Firmanın 2006 yılında toplam 7,960 TEU 

dolu ihraç konteynerine verdiği hizmet, Đzmir Limanı’ndan 2006 yılında toplam 

403,054 TEU dolu konteynerin ihraç edildiği göz önünde bulundurulduğunda, Đzmir 

Limanı’nda elleçlenen ihraç konteynerlerinin yaklaşık yüzde 2’sini teşkil etmektedir.  
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Ancak bu örnek veri setinin, ana kütleyi istatistiksel anlamda ne kadar temsil 

ettiğinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bunun için öncelikle ana kütlenin örneklem 

büyüklüğünün saptanması gerekmektedir. Genellikle bilimsel çalışmalarda kabul 

edilebilinen yüzde 5 anlamlılık düzeyinde örneklem büyüklüğünün ana kütlenin en 

az yaklaşık yüzde 4’ü ve fazlası olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle özel 

şirketten elde edilen örnek veri setinin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı 

düşünülebilir. Ancak konteyner taşımacılığı piyasasında faaliyette bulunan bir özel 

şirketten bu detayda bir veri setinin temin edilebilmesinin bir hayli zor olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda, mevcut veri setinin ana kütleyi temsil edip etmediğinin 

belirlenmesi için uzman görüşü yöntemine başvurulmuştur. Konteyner taşımacılığı 

sektöründe fiilen çalışmakta olan 29 uzman ile yüz yüze veya telefonla görüşülerek, 

kullanılan örneklemin ana kütleyi ifade edebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Özel şirketten temin edilen veri her yük grubu için toplam yük ağırlığının, taşınan 

konteyner adedine bölünmesiyle analiz edilmiş olup, bunun sonucunda her yük 

grubunun konteyner ile taşınması durumunda hangi konteyner türü (20’lik ya da 

40’lık) kullanılarak taşındığı ve konteyner başına yük ağırlığının ne olduğu elde 

edilmiştir. Çizelge 5.47’de yük gruplarının konteyner başına ağırlığı görülmektedir. 

Çizelge 5.47 : Yük gruplarının konteyner başına ortalama ağırlığı.  

Ağırlık (kg/kntr) Sıra 
No Yük Grubu 20' 40' 

1 Mermer/Taş 23,457 - 

2 Gıda 19,269 - 

3 Seramik 21,018 - 

4 Kimyasal 17,412 23,706 

5 Elektronik/Makine - 6,727 

6 Taşıt 7,215 15,336 

7 Tekstil 5,160 8,270 

8 Metal 18,421 9,219 

9 Plastik 5,889 7,633 

10 Mobilya 2,935 5,728 

11 Kağıt  16,223 22,908 

12 Cam 23,993 - 

13 Deri 3,768 - 

14 Diğer 9,374 16,525 

Mermer/taş, gıda, cam, seramik gibi ağır yükler genellikle 20’lik konteyner 

kullanılarak taşınmakta iken, mobilya, elektronik, metal, plastik gibi nispeten daha 

hafif ancak hacimli yükler ise 40’lık konteyner kullanılarak taşınmaktadır. Ayrıca 

kimyasal, taşıt, tekstil, metal, plastik, kağıt ve diğer yük cinsleri yükün boyutlarına 

bağlı olarak hem 20’lik hem de 40’lık konteyner kullanılarak taşınabilmektedir.   
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Konteyner içinde taşınan yükün değeri ise, her yük grubu için daha önceden 

hesaplanmış olan birim ağırlık değeri ile konteyner içinde taşınacak yükün 

ağırlığının çarpılması sonucu elde edilmiştir. Ayrıca bu hesaplamada 1 ABD 

dolarının yaklaşık 1.50 Türk Lirası olduğu dikkate alınarak konteyner başına yük 

değerinin Türk lirası biriminden hesaplanması sağlanmıştır. Konteyner başına yük 

gruplarının değeri Çizelge 5.48’de görülmektedir. 

Çizelge 5.48 : Yük gruplarının konteyner başına değeri (TL). 

Ağırlık (kg/kntr) Değer (TL) Sıra 
No Yük Grubu 20'lik 40'lık 

Birim Değer 
(TL/kg) 20' 40' 

1 Mermer/Taş 23,457 - 0.32 7,510.70 0.00 

2 Gıda 19,269 - 2.16 41,641.42 0.00 

3 Seramik 21,018 - 0.48 10,059.67 0.00 

4 Kimyasal 17,412 23,706 0.56 9,814.84 13,362.66 

5 Elektronik/Makine - 6,727 14.73 0.00 99,062.78 

6 Taşıt 7,215 15,336 11.43 82,441.08 175,234.44 

7 Tekstil 5,160 8,270 7.43 38,331.43 61,434.29 

8 Metal 18,421 9,219 3.08 56,779.78 28,416.09 

9 Plastik 5,889 7,633 3.13 18,414.14 23,867.40 

10 Mobilya 2,935 5,728 5.24 15,367.94 29,992.36 

11 Kağıt  16,223 22,908 1.98 32,084.79 45,305.94 

12 Cam 23,993 - 1.70 40,856.66   

13 Deri 3,768 - 24.79 93,405.87   

14 Diğer 9,374 16,525 5.23 48,999.05 86,378.21 

Yük merkezlerinden Đzmir Limanı’na taşınan yıllık, haftalık ve günlük dolu ihraç 

konteyner adetlerinin belirlenebilmesi için TÜĐK, TC Başbakanlık Denizcilik 

Müsteşarlığı, TCDD ve Martı Link Konteyner Hizmetleri Limited Şirketi’nden temin 

edilen veri setinin ve istatistiksel bilgilerin birlikte kullanılması gerekmektedir. 

TÜĐK veri setinin analizi sonucunda yük merkezi ve yük grubu bazında elde edilmiş 

olan yüzdesel oranlar, TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’ndan elde edilen 

ihracat konu yüklerin toplam ağırlığı üzerinde kullanılmış, her yük grubunun hangi 

boy konteyner ile ve ortalama kaç ton ağırlık ile taşındığı bilgisi ile birleştirilerek her 

yük merkezinden çıkan dolu ihraç konteyner adedi elde edilmiştir.  Her yük merkezi 

için ağırlık bakımından en önemli 5 yük cinsi için yıllık yük ağırlığının, konteyner 

başına yük ağırlığına bölünmesiyle, konteyner adedi belirlenmektedir. Yıllık 

konteyner adedinin 52’ye bölünmesi ile haftalık, 365’e bölünmesi sonucunda ise 

günlük konteyner dolu ihraç konteyner adedi elde edilmiştir.  
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Yük merkezlerinden arz edilen ihracat dolu konteyner adetlerinin mevsimsel 

dağılımın da dikkate alınması gerekmektedir. Ancak böyle bir dağılımın veri 

setinden elde edilmesinin mümkün olmamasından dolayı çalışmada mevsimsel 

dağılıma bağlı olarak olası konteyner adedi değişimlerinde taşımacılık şirketlerinin 

taşıma aracı ve boş konteyner kapasitelerini planladığı kabul edilmiştir. Bu nedenle 

mevsimle dalgalanmalardan kaynaklanacak fazla konteyner taşıma hizmeti talebinin 

sağlanmasında sıkıntı olmayacağı varsayılmıştır. Burada hem 20’lik hem de 40’lık 

konteyner kullanılarak taşınabilen yük cinslerinin konteyner türü açısından 

dağılımının yapılabilmesi için TCDD’den elde edilen 2008 yılında ihraç edilen 

toplam dolu konteyner adedinin 20’lik ve 40’lık konteyner türü açısından yüzdesel 

dağılım oranlar kullanılmıştır. Đlgili konteyner adetleri ve oranlar Çizelge 5.49’da 

görülmektedir (TCDD, 2008). 

Çizelge 5.49 : Đzmir Limanı’ndan 2008 yılında ihraç edilen dolu konteynerlerin 
boyut açısından yüzdesel dağılımı.   

  20'lik 40'lık TOPLAM 

Adet 184,020 119,075 303,095 

Oran (%) 60.71 39.29 100.00 

Đzmir yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri aşağıdaki Çizelge 5.50’de 

görülmektedir. Đzmir yük merkezi, Đzmir Limanı’na en fazla yük sağlayan kaynak 

olmakla beraber, yıllık ihracat dolu konteyner arzı 159,530 TEU’dur. Konteynerlerin 

yüklemesinin düzenli yapıldığı kabulü ışığında Đzmir yük merkezinden günlük dolu 

konteyner adedinin yaklaşık 437 TEU olduğu sonucuna varılmıştır. 

Çizelge 5.50 : Đzmir yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Gr. 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam Yük 
Ağırlığı (ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 1 20' 32.81 1,780,359.515 23.457 75,899 75,899 1,460 208 

2 2 20' 7.87 427,047.528 19.269 22,162 22,162 426 61 

3 20' 183,173.450 9.374 19,541 19,541 376 54 

4 14 40' 5.56 118,527.218 16.525 7,173 14,345 276 39 

5 20' 178,231.720 17.412 10,236 10,236 197 28 

6 4 40' 5.41 115,329.541 23.706 4,865 9,730 187 27 

7 20' 21,743.611 5.160 4,214 4,214 81 12 

8 7 40' 0.66 14,069.778 8.270 1,701 3,403 65 9 

    Toplam 52.31 2,838,482.360 - 145,791 159,530 3,068 437 
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Denizli yük merkezinden çıkan yıllık dolu ihraç konteyner adedi 51,772 TEU olup, 

bunun yarısından fazlasını mermer/taş ve elektronik/makine yük grupları 

oluşturmaktadır. Denizli’den çıkan günlük dolu ihraç konteyner adedi ise yaklaşık 

140 TEU’dur (Çizelge 5.51).  

Çizelge 5.51 : Denizli yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük Ağırlığı 
(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 1 20' 4.58 248,523.212 23.457 10,595 10,595 204 29 

2 5 40' 2.15 116,664.827 6.727 17,343 34,686 667 95 

3 20' 11,860.151 5.160 2,298 2,298 44 6 

4 7 40' 0.36 7,674.424 8.270 928 1,856 36 5 

5 20' 6,588.973 9.374 703 703 14 2 

6 14 40' 0.20 4,263.569 16.525 258 516 10 1 

7 20' 3,294.487 5.889 559 559 11 1 

8 9 40' 0.10 2,131.784 7.633 279 559 11 1 

    Toplam 7.39 401,001.427 - 32,964 51,772 996 140 

Manisa yük merkezi, Đzmir’in yük ağırlığı bakımından üçüncü önemli yük merkezi 

olup, bu ile ait ihraç dolu konteyner adetleri aşağıdaki çizelgede görülmektedir. Bu 

kaynak Đzmir Limanı’na yılda yaklaşık 62,000 TEU dolu ihracat konteyneri 

sağlamaktadır. Konteynerlerin yüklemesinin günlük olarak düzenli yapıldığı 

düşünüldüğünde, Manisa yük merkezinden günlük dolu konteyner adedinin yaklaşık 

170 TEU olduğu sonucu elde edilmiştir (Çizelge 5.52). 

Çizelge 5.52 : Manisa yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük Ağırlığı 
(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 5 40' 3.040 164,958.638 6.727 24,522 49,044 943 134 

2 2 20' 2.850 154,648.724 19.269 8,026 8,026 154 22 

3 20' 19,437.470 9.374 2,074 2,074 40 6 

4 14 40' 0.590 12,577.528 16.525 761 1,522 29 4 

5 20' 3,953.384 18.421 215 215 4 1 

6 8 40' 0.120 2,558.141 9.219 277 555 11 2 

7 20' 2,635.589 7.215 365 365 7 1 

8 6 40' 0.080 1,705.428 15.336 111 222 4 1 

    Toplam 6.680 362,474.903 - 36,351 62,023 1,193 170 

Uşak yük merkezinden çıkan yıllık dolu ihraç konteyner adedi 21,423 TEU olup, 

bunun tamamına yakınını seramik ve tekstil yük grupları oluşturmaktadır. Uşak’tan 

çıkan günlük dolu ihraç konteyner adedi ise yaklaşık 59 TEU’dur (Çizelge 5.53).  
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Çizelge 5.53 : Uşak yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük Ağırlığı 
(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yaklaşık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 3 20' 4.830 262,088.889 21.018 12,470 12,470 240 34 

2 20' 23,061.406 5.160 4,469 4,469 86 12 

3 7 40' 0.700 14,922.491 8.270 1,804 3,609 69 10 

4 1 20' 0.340 18,449.321 23.457 787 787 15 2 

5 2 20' 0.010 542.627 19.269 28 28 1 0 

6 20' 329.449 9.374 35 35 1 0 

7 14 40' 0.010 213.178 16.525 13 26 0 0 

  Toplam 5.890 319,607.362 - 19,606 21,423 412 59 

Afyon yük merkezi, Đzmir’in yük ağırlığı bakımından beşinci önemli yük merkezi 

olup, bu ile ait ihraç dolu konteyner adetleri aşağıdaki çizelgede görülmektedir. Bu 

kaynak, Đzmir Limanı’na yılda yaklaşık 10,800 TEU dolu ihracat konteyneri 

sağlamaktadır. Konteynerlerin yüklemesinin günlük olarak düzenli yapıldığı 

düşünüldüğünde, Afyon yük merkezinden günlük dolu konteyner adedinin yaklaşık 

30 TEU olduğu sonucu elde edilmiştir (Çizelge 5.54). 

Çizelge 5.54 : Afyon yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük Ağırlığı 
(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yaklaşık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 1 20' 4.210 228,446.009 23.457 9,739 9,739 187 27 

2 20' 2,965.038 18.421 161 161 3 0 

3 8 40' 0.090 1,918.606 9.219 208 416 8 1 

4 3 20' 0.050 2,713.136 21.018 129 129 2 0 

5 20' 658.897 9.374 70 70 1 0 

6 14 40' 0.020 426.357 16.525 26 52 1 0 

7 20' 658.897 5.889 112 112 2 0 

8 9 40' 0.020 426.357 7.633 56 112 2 0 

    Toplam 4.390 238,213.297 - 10,501 10,791 208 30 

Eskişehir, Đzmir Limanı’na uzak yük merkezlerinden biri de olsa, buradan Đzmir 

Limanı’na taşınan yük, bir önceki bölümde belirtildiği üzere, önemli bir yere 

sahiptir. Bu yük merkezinden çıkan yıllık dolu ihraç konteyner adedi 9,843 TEU 

olup, günlük dolu ihraç konteyner adedi ise yaklaşık 27 TEU’dur (Çizelge 5.55). 
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Çizelge 5.55 : Eskişehir yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük Ağırlığı 
(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yaklaşık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 1 20' 3.650 198,058.892 23.457 8,443 8,443 162 23 
2 2 20' 0.240 13,023.050 19.269 676 676 13 2 
3 20' 2,965.038 7.215 411 411 8 1 
4 6 40' 0.090 1,918.606 15.336 125 250 5 1 
5 20' 329.449 9.374 35 35 1 0 
6 14 40' 0.010 213.178 16.525 13 26 0 0 
7 3 20' 0.001 41.943 21.018 2 2 0 0 

    Toplam 3.991 216,550.156 - 9,705 9,843 189 27 

Kütahya yük merkezinden çıkan yıllık dolu ihraç konteyner adedi 9,082 TEU olup, 

bunun önemli bir bölümünü 20’lik konteyner kullanılarak taşınan seramik yük grubu 

oluşturmaktadır. Kütahya’dan çıkan günlük dolu ihraç konteyner adedi ise yaklaşık 

25 TEU olup, bu değerin neredeyse tamamı seramik yük grubuna aittir. Çizelge 

5.56’da Kütahya yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri görülmektedir. 

Çizelge 5.56 : Kütahya yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük Ağırlığı 
(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yaklaşık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 3 20' 3.230 175,268.553 21.018 8,339 8,339 160 23 

2 1 20' 0.290 15,736.186 23.457 671 671 13 2 

3 12 20' 0.030 1,627.881 23.993 68 68 1 0 

4 20' 11.721 5.160 2 2 0 0 

5 7 40' 0.000 7.585 8.270 1 2 0 0 

6 2 20' 0.000 4.279 19.269 0 0 0 0 

    Toplam 3.550 192,656.206 - 9,081 9,082 175 25 

Çanakkale yük merkezinden Đzmir Limanı’na yılda 8,769 TEU dolu ihraç konteyneri 

taşınmaktadır. Konteynerlerin yüklemesinin günlük düzenli yapıldığı 

düşünüldüğünde, bu yük merkezinden çıkan günlük ihraç dolu konteyner adedinin 

yaklaşık 24 TEU olduğu sonucu elde edilmiştir (Çizelge 5.57). 

Çizelge 5.57 : Çanakkale yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük Ağırlığı 
(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yaklaşık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 3 20' 2.890 156,819.232 21.018 7,461 7,461 143 20 
2 1 20' 0.167 9,061.873 23.457 386 386 7 1 
3 20' 4,941.730 17.412 284 284 5 1 
4 4 40' 0.150 3,197.677 23.706 135 270 5 1 
5 2 20' 0.130 7,054.152 19.269 366 366 7 1 
6 20' 10.154 9.374 1 1 0 0 
7 14 40' 0.000 6.570 16.525 0 1 0 0 

    Toplam 3.337 181,091.387 - 8,634 8,769 169 24 
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Bursa yük merkezinden Đzmir Limanı’na taşınan yıllık dolu ihraç konteyner adedi 

21,172 TEU olup, bunun yaklaşık yüzde 98’ini taşıt yük grubu oluşturmaktadır. 

Bursa’dan çıkan günlük dolu ihraç konteyner adedi ise yaklaşık 58 TEU’dur. 

Çizelgede 5.58’de Bursa yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri 

görülmektedir. 

Çizelge 5.58 : Bursa yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük Ağırlığı 
(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yaklaşık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 20' 92,904.520 7.215 12,877 12,877 248 35 
2 6 40' 2.820 60,116.323 15.336 3,920 7,840 151 21 
3 2 20' 0.020 1,085.254 19.269 56 56 1 0 
4 1 20' 0.020 1,085.254 23.457 46 46 1 0 
5 20' 658.897 5.160 128 128 2 0 
6 7 40' 0.020 426.357 8.270 52 103 2 0 
7 20' 658.897 9.374 70 70 1 0 
8 14 40' 0.020 426.357 16.525 26 52 1 0 

    Toplam 2.900 157,361.859 - 17,174 21,172 407 58 

Demiryolu bağlantısı bulunmayan Muğla yük merkezinden çıkan yıllık dolu ihracat 

konteyner adedi 4,669 TEU olup, bunun neredeyse tamamını 20’lik konteyner 

kullanılarak taşınan mermer/taş yük grubu oluşturmaktadır. Muğla’dan çıkan günlük 

dolu ihraç konteyner adedi ise yaklaşık 13 TEU olup, Çizelgede 5.59’da bu yük 

merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri görülmektedir. 

Çizelge 5.59 : Muğla yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük Ağırlığı 
(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yaklaşık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 1 20' 1.990 107,982.793 23.457 4,603 4,603 89 13 
2 2 20' 0.020 1,085.254 19.269 56 56 1 0 
3 20' 13.878 2.935 5 5 0 0 
4 10 40' 0.000 8.980 5.728 2 3 0 0 
5 20' 7.451 9.374 1 1 0 0 
6 14 40' 0.000 4.821 16.525 0 1 0 0 
7 12 20' 0.000 4.704 23.993 0 0 0 0 

    Toplam 2.011 109,107.880 - 4,667 4,669 90 13 

Demiryolu bağlantısı olmamasına rağmen, yük merkezi sınırları içinde liman, 

dolayısıyla denizyolu bağlantısı bulunan Antalya yük merkezinden Đzmir Limanı’na 

taşınan yıllık ihraç dolu konteyner adedi 3,504 TEU olup, haftalık konteyner arzı 10 

TEU’dur. (Çizelge 5.60). 
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Çizelge 5.60 : Antalya yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük 
Ağırlığı 

(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yaklaşık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 20' 12,848.497 17.412 738 738 14 2 
2 4 40' 0.390 8,313.960 23.706 351 701 13 2 
3 20' 6,588.973 18.421 358 358 7 1 
4 8 40' 0.200 4,263.569 9.219 462 925 18 3 
5 2 20' 0.180 9,767.288 19.269 507 507 10 1 
6 1 20' 0.100 5,426.271 23.457 231 231 4 1 
7 20' 125.995 5.160 24 24 0 0 
8 7 40' 0.004 81.528 8.270 10 20 0 0 

    Toplam 0.874 47,416.081 - 2,681 3,504 67 10 

Burdur yük merkezinden Đzmir Limanı’na taşınan yıllık dolu ihraç konteyner adedi 

1,757 TEU olup, bunun neredeyse tamamını 20’lik konteyner kullanılarak yapılan 

mermer/taş yük grubu taşımaları oluşturmaktadır. Burdur’dan çıkan günlük dolu 

ihraç konteyner adedi ise yaklaşık 4 TEU’dur. Çizelgede 5.61’de Burdur yük 

merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri görülmektedir. 

Çizelge 5.61 : Burdur yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük 
Ağırlığı 

(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yaklaşık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 1 20' 0.750 40,697.033 23.457 1,735 1,735 33 4 

2 20' 85.972 18.421 5 5 0 0 

3 8 40' 0.003 55.630 9.219 6 12 0 0 

4 3 20' 0.001 69.704 21.018 3 3 0 0 

5 20' 3.057 5.889 1 1 0 0 

6 9 40' 0.000 1.978 7.633 0 1 0 0 

7 20' 2.185 2.935 1 1 0 0 

8 10 40' 0.000 1.414 5.728 0 0 0 0 

    Toplam 0.754 40,916.974 - 1,751 1,757 34 4 

Aydın yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri Çizelgede 5.62’de 

görülmektedir. Aydın yük merkezinden Đzmir Limanı’na yılda 1,550 TEU dolu ihraç 

konteyneri taşınmaktadır. Konteynerlerin yüklemesinin günlük olarak düzenli 

yapıldığı düşünüldüğünde, bu yük merkezinden çıkan günlük ihraç dolu konteyner 

adedinin yaklaşık 4 TEU olduğu sonucu elde edilmiştir. 
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Çizelge 5.62 : Aydın yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük 
Ağırlığı 

(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yaklaşık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 1 20' 0.550 29,844.491 23.457 1,272 1,272 24 3 
2 2 20' 0.040 2,170.508 19.269 113 113 2 1 
3 20' 988.346 17.412 57 57 1 0 
4 4 40' 0.030 639.535 23.706 27 54 1 0 
5 20' 102.485 5.160 20 20 1 0 
6 7 40' 0.003 66.316 8.270 8 16 1 0 
7 20' 98.383 9.374 10 10 1 0 
8 14 40' 0.003 63.662 16.525 4 8 1 0 

    Toplam 0.626 33,973.726 - 1,511 1,550 30 4 

Balıkesir yük merkezinden Đzmir Limanı’na taşınan yıllık ihraç dolu konteyner adedi 

1,503 TEU olup, haftalık ihracat dolu konteyner arzı 4 TEU’dur (Çizelgede 5.63) 

Çizelge 5.63 : Balıkesir yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük 
Ağırlığı 

(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yaklaşık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 2 20' 0.410 22,247.711 19.269 1,155 1,155 22 3 
2 1 20' 0.140 7,596.779 23.457 324 324 6 1 
3 20' 94.869 9.374 10 10 0 0 
4 14 40' 0.003 61.388 16.525 4 7 0 0 
5 20' 16.413 5.889 3 3 0 0 
6 9 40' 0.000 10.620 7.633 1 3 0 0 
7 20' 3.367 2.935 1 1 0 0 
8 10 40' 0.000 2.179 5.728 0 1 0 0 

    Toplam 0.553 30,033.326 - 1,498 1,503 29 4 

Bilecik yük merkezi, 15 yük merkezi içinde Đzmir’e en düşük oranda ihraç yükü 

sağlayan yük merkezidir. Bilecik’ten Đzmir Limanı’na, yılda yaklaşık 1,120 TEU 

dolu ihraç konteyneri taşınmaktadır. Konteynerlerin yüklemesinin günlük olarak 

düzenli yapıldığı düşünüldüğünde, bu yük merkezinden çıkan günlük dolu konteyner 

adedinin yaklaşık 3 TEU olduğu sonucu elde edilmiştir (Çizelgede 5.64) 

Çizelge 5.64 : Bilecik yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri (TEU). 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 

Payı 
(%) 

Tahmini 
Toplam 

Yük 
Ağırlığı 

(ton) 

Yük 
ağırlığı 

(ton/kntr) 

Yaklaşık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 1 20' 0.470 25,503.474 23.457 1,087 1,087 21 3 
2 2 20' 0.010 542.627 19.269 28 28 1 0 
3 20' 3.356 2.935 1 1 0 0 
4 10 40' 0.000 2.171 5.728 0 1 0 0 

    Toplam 0.480 26,051.628 - 1,117 1,117 22 3 
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En önemli 15 yük merkezinden Đzmir Limanı’na yıllık taşınan toplum dolu ihraç 

konteyner adedi 368,506 TEU olup, haftada 7,087 TEU, günde ise 1,010 TEU 

taşınmaktadır. Çizelgede 5.65’de 15 yük merkezine ait ihraç dolu konteyner adetleri 

TEU cinsinden verilmektedir. 

Çizelge 5.65 : Đzmir Liman’ından ihraç edilen dolu konteynerlerin toplam adetleri 
(TEU). 

No 
Yük 

Merkezi 

Đzmir 
Limanı 
Đçindeki 
Payı (%) 

Tahmini 
Toplam Yük 
Ağırlığı (ton) 

Yaklaşık 
Konteyner 

Adedi 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 Đzmir 52.31 2,838,482.360 145,791 159,530 3,068 437 

2 Denizli 7.39 401,001.427 32,964 51,772 996 142 

3 Manisa 6.68 362,474.903 36,351 62,023 1,193 170 

4 Uşak 5.89 319,607.362 19,606 21,423 412 59 

5 Afyon 4.39 238,213.297 10,501 10,791 208 30 

6 Eskişehir 3.99 216,550.156 9,705 9,843 189 27 

7 Kütahya 3.55 192,656.206 9,081 9,082 175 25 

8 Çanakkale 3.34 181,091.387 8,634 8,769 169 24 

9 Bursa 2.90 157,361.859 17,174 21,172 407 58 

10 Muğla 2.01 109,107.880 4,667 4,669 90 13 

11 Antalya 0.87 47,416.081 2,681 3,504 67 10 

12 Burdur 0.75 40,916.974 1,751 1,757 34 5 

13 Aydın 0.63 33,973.726 1,511 1,550 30 4 

14 Balıkesir 0.55 30,033.326 1,498 1,503 29 4 

15 Bilecik 0.48 26,051.628 1,117 1,117 22 3 

  TOPLAM 95.74 5,194,938.571 303,032 368,506 7,087 1,010 

5.6 Çözüm Yaklaşımının Uygulanması 

Đzmir Limanı ve limana dolu ihracat konteyneri sağlayan en önemli 15 yük merkezi 

belirlendikten sonra, çalışmanın dördüncü bölümünde geliştirilen çözüm 

yaklaşımının uygulanması aşamasına geçilmiştir. Çözüm yaklaşımında kara terminali 

içeren taşıma sistemlerinin uygulanmasında yük merkezi sınırları içindeki kara 

terminali, eğer yoksa en yakın kara terminali seçilmiştir (Çizelge 5.66). 
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Çizelge 5.66 : Yük merkezleri için seçilen kara termallerinin Đzmir Limanı’na olan 
demiryolu uzaklıkları (km). 

No Yük Merkezi Terminal 
Mesafe 

(km) 

1 Đzmir Đzmir 50 

2 Denizli Denizli 264 

3 Manisa Manisa 67 

4 Uşak Uşak 287 

5 Afyon Afyon 422 

6  Eskişehir Eskişehir 571 

7 Kütahya Kütahya 494 

8 Çanakkale Bandırma 342 

9 Bursa Bandırma 342 

10 Muğla Aydın 133 

11 Antalya Burdur 450 

12 Burdur Burdur 450 

13 Aydın Aydın 133 

14 Balıkesir Balıkesir 241 

15 Bilecik Bilecik 652 

Taşıma sistemleri no. 6 ve 7 içinde kullanılan aktarma limanı seçiminde her yük 

merkezine en yakın karayolu mesafesinde bulunan liman seçilmiştir (Çizelge 5.67).  

Çizelge 5.67 : Yük merkezleri ve aktarma limanları arası karayolu uzaklıkları (km). 

Aktarma Limanları 

No 
Yük 

Merkezi Antalya Gemlik Bandırma Mersin 

En Yakın 
Aktarma 
Limanı 

2 Denizli 222 508 468 711 Antalya 

3 Manisa 428 316 236 874 Bandırma 

4 Uşak 294 341 315 681 Antalya 

5 Afyon 292 310 387 565 Antalya 

6 Eskişehir 424 181 258 680 Gemlik 

7 Kütahya 364 211 288 665 Gemlik 

8 Çanakkale 717 294 169 1093 Bandırma 

9 Bursa 537 30 107 829 Gemlik 

10 Muğla 313 571 497 802 Antalya 

11 Antalya 50 570 647 489 Antalya 

12 Burdur 122 445 530 611 Antalya 

13 Aydın 344 442 399 833 Antalya 

14 Balıkesir 510 177 98 886 Bandırma 

15 Bilecik 474 161 238 760 Gemlik 

Çözüm yaklaşımının uygulamasında, taşıma sistemleri no. 8, 9 ve 10 için demiryolu 

bağlantısı bulunan aktarma limanı seçiminde ise her yük merkezine en yakın 

karayolu mesafesinde bulunan aktarma limanı seçilmiştir (Çizelge 5.68). 
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Çizelge 5.68 : Yük merkezleri ve demiryolu bağlantısı bulunan aktarma limanları 
arasındaki karayolu uzaklıkları (km). 

Aktarma Limanları 

No 
Yük 

Merkezi 
Kara 

Terminali Mersin Bandırma 

En Yakın 
Aktarma 
Limanı 

2 Denizli Denizli 923 605 Bandırma 

3 Manisa Manisa 1017 275 Bandırma 

4 Uşak Uşak 796 496 Bandırma 

5 Afyon Afyon 661 458 Bandırma 

6 Eskişehir Eskişehir 823 431 Bandırma 

7 Kütahya Kütahya 766 354 Bandırma 

8 Çanakkale Bandırma 1111 - Bandırma 

9 Bursa Bandırma 1111 - Bandırma 

10 Muğla Aydın 1035 474 Bandırma 

11 Antalya Burdur 831 627 Bandırma 

12 Burdur Burdur 831 627 Bandırma 

13 Aydın Aydın 1035 474 Bandırma 

14 Balıkesir Balıkesir 1010 101 Bandırma 

15 Bilecik Bilecik 904 512 Bandırma 

5.6.1 Ülke ekonomisi açısından maliyet modelinin uygulanması 

Bu bölümde, çözüm yaklaşımının Đzmir Limanı’na uygulanmasında kullanılan 

maliyet değerleri verilmiştir. 

5.6.1.1 Đçsel maliyetler 

i. Karayolu taşıma maliyeti: Karayolu taşıma maliyetinde T.C. Ulaştırma 

Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden temin edilen 5 akslı, çekici, 

römork ve yük toplamı yaklaşık 40 ton olan bir konteyner treylerinin ortalama 

yüzde 5 yol eğimindeki taşıt işletme maliyeti ( KDk ) olan 1.4516 TL/km 

kullanılmış olup, detayları Çizelge 5.69’da görülmektedir. 

Çizelge 5.69 : Taşıt işletme maliyeti (T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel 
Müdürlüğü, 2009). 

Maliyet Kalemleri Tutar (TL/km) 

Motorin 0.5629 

Motor Yağı 0.0158 

Lastik 0.2498 

Bakım (Yedek Parça) 0.0991 

Bakım (Đşçilik) 0.0518 

Yıpranma Payı+Faiz 0.1565 

Sürücü zamanı 0.3092 

Tahmin edilemeyen giderler 0.0065 

TOPLAM 1.4516 
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Boş kamyon işletme maliyetinin, dolu kamyon işletme maliyetine oranı 0.4475 

olarak hesaplanmıştır (ĐTÜ, 1986). Bu oran kullanılarak, boş kamyonun 

bugünkü işletme maliyeti ( KBk ) 0.6496 TL/araç-km olarak hesaplanmıştır.   

ii. Demiryolu taşıma maliyeti: 2008 yılına ait birim demiryolu taşıma maliyeti 0.12 

TL/ton-km olarak belirlenmiştir (TCDD, 2009). 5 akslı çekici-römork 

sisteminin azami yük taşıma kapasitesi yaklaşık 25 ton olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, birim karayolu taşıma maliyeti 0.058 TL /ton-km olarak 

hesaplanmaktadır. Bu durumda Türkiye’deki mevcut demiryolu taşıma maliyeti, 

karayolu taşıma maliyetinin yaklaşık iki katıdır. Ancak Kore gibi ulaştırma 

türlerinin dengeli kullanımı açısından gelişmiş bir ülkedeki taşıma türlerinin 

ülke ekonomisine olan maliyetleri incelendiğinde ise Çizelge 5.70’den 

görülebileceği gibi denizyolu taşımacılığı 1 birim maliyet oluştururken, 

demiryolu yaklaşık 3.24 birim, karayolu taşımacılığı ise yaklaşık 9.89 birim 

maliyete neden olmaktadır (Kim, 1998). 

Çizelge 5.70 : Güney Kore’de taşıma türlerinin ülke ekonomisine maliyeti (Kim, 
1998). 

Taşıma türü Birim maliyet  (ABD Doları / ton-km) 
Karayolu 0.0712 

Demiryolu 0.0233 
Denizyolu 0.0072 

Bu durumda, TCDD’den elde edilmiş mevcut değerin modelde kullanılması 

sonucunda sağlıklı sonuçlar elde edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle 

mevcut demiryolu taşıma maliyetlerinin kullanılması yerine, ideal bir 

demiryolu yük taşımacılığı maliyetinin kullanılması düşünülmüş, bu nedenle 

Avrupa Birliği demiryolu yük taşımacılığı maliyeti, Railistics GMBH 

Şirketi’nden elde edilmiştir. 2008 yılında demiryolu işletme maliyeti 12 

Avro/tren-km olup, tren başına taşınan ortalama yük ağırlığı 1,600 ton olduğu 

sonucu elde edilmiştir (Railistics, 2008). Bu durumda birim demiryolu taşıma 

maliyeti 0.0075 Avro/ton-km, 1 Avro’nun yaklaşık 2 TL olduğu kabul 

edildiğinde birim demiryolu taşıma maliyeti (kĐD) 0.015 TL/ton-km olarak 

uygulamada kullanılmıştır.  

iii.Denizyolu taşıma maliyeti: Kısa mesafeli denizyolu konteyner taşımacılığı için 

besleyici sınıfındaki konteyner gemileri kullanılmaktadır. Bu gemilerin boyları 

100-150 metre aralığında olup, yaklaşık 200-450 adet ortalama ağırlığı 14 ton 
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olan 20’lik konteyner taşıyabilmektedir. Bu özelliklere uygun, Admiral 

Container Lines Inc. Şirketi tarafından işletilen Türk bayraklı, 374 TEU boş 

konteyner taşıma kapasiteli, 104 metre boyunda, “M/V Marti Prime” gemisine 

ait işletme maliyetleri örnek alınmıştır (Şekil 5.5). 

 

 

Şekil 5.5 : Besleyici sınıfı “m/v Marti Prime” gemisine ait bir resim (Url-1). 

Denizyolu taşıma maliyeti, geminin ilk yatırım maliyeti dışındaki işletme, 

enerji, bakım-onarım, personel ve liman maliyetlerini de içermektedir. “m/v 

Marti Prime” gemisinin işletmecisi Admiral Container Lines Inc. Şirketi’nden 

elde edilen bilgiye göre, geminin günlük işletme maliyetinin yaklaşık 8,795 TL 

olacağı kabul edilmiştir. Maliyetin dağılımı Çizelge 5.71’de görülmektedir.  

Çizelge 5.71 : “M/V Marti Prime” gemisine ait günlük işletme maliyetleri  (Admiral 
Container Lines Inc, 2008). 

Maliyet Tutar 

Enerji maliyeti 6,100 TL 

Gemi adamı ve kumanya maliyeti 1,350 TL 

Bakım onarım ve sigorta maliyeti 670 TL 

Diğer maliyetler 675 TL 

TOPLAM ĐŞLETME MALĐYETĐ 8,795 TL 

Geminin yük taşıma kapasitesinin 3,248 ton, günlük kat ettiği mesafe yaklaşık 

312 deniz milidir. Bu durumda birim yük başına denizyolu taşıma maliyeti 

(kĐZ) 0.008678 TL/ton-deniz mili olarak uygulamada kullanılmıştır. 

iv. Kara terminali maliyeti: Terminal işletme maliyeti, terminalde hizmet veren 

tüm teçhizatlara ait enerji ve yedek parça, işletme, bakım, onarım, ofis, 

personel ve güvenlik gibi maliyetlerden oluşmaktadır. Demiryolu taşıma 

maliyetinde olduğu gibi, TCDD’nin mevcut kara terminali işletme maliyetinin 

yüksek olması nedeniyle uygulamada kullanılması sonucunda sağlıklı sonuçlar 

elde edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle mevcut maliyet değerinin 
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kullanılması yerine, ideal bir demiryolu kara terminali maliyetinin uygulamada 

kullanılması düşünülmüş ve bu değer yine Railistics GMBH Şirketi’nden elde 

edilmiştir. 2008 yılında ortalama kara terminali işletme maliyeti 20 

Avro/konteyner olduğu sonucu elde edilmiştir (Railistics, 2008). Bir konteyner 

içindeki yük ağırlığının yaklaşık 20 ton ve 1 Avro’nun yaklaşık 2 TL olduğu 

kabul edildiğinde birim kara terminali işletme maliyeti (kĐT) 2 TL/ton olarak 

uygulamada kullanılmıştır. Ayrıca taşımacılık sektöründeki uzmanlara 

yüzyüze veya telefonla yapılan görüşmeler sonucunda kullanılan taşıma 

sistemine bağlı olarak, yükün veya konteynerin kara terminalinde elleçleme 

sürelerinde farklılıklar olacağı anlaşılmış ve bu bağlamda yükün terminale 

geliş ve terminalden çıkış şekline bağlı olarak ilave maliyetin oluşacağı kabul 

edilmiştir (Çizelge 5.72). 

Çizelge 5.72 : Yükün terminalde aktarım şekline bağlı olarak oluşan ek maliyet. 

Yükün terminale geliş şekli Yükün terminalden çıkış şekli Ek Maliyet (%) 

Geleneksel karayolu taşımacılığı  Geleneksel demiryolu taşımacılığı 20 

Geleneksel karayolu taşımacılığı  Demiryolu konteyner taşımacılığı 10 

Karayolu konteyner taşımacılığı  Demiryolu konteyner taşımacılığı 0 

 

v. Liman maliyeti: 2008 yılında Đzmir Limanı’nın toplam gideri 47,790,808 TL 

olup, aynı dönemde limanda yaklaşık 11,304,000 ton yük elleçlenmiştir 

(Çizelge 5.73). Bu durumda birim yük başına liman işletme maliyeti (kĐL) 4.23 

TL/ton olarak uygulamada kullanılmıştır. 

Çizelge 5.73 : Đzmir Limanı’na ait mali kalemlerin karşılaştırması (TCDD,2009). 

Yıllar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Elleçlenen yük 
ağırlığı (ton) 11,109,599 12,500,265 11,811,479 12,269,933 12,068,176 11,303,856 

Toplam Gelir (TL) 103,295,199 118,168,481 118,096,960 142,431,635 131,007,714 144,866,485 

Toplam Gider (TL) 29,878,979 36,611,088 40,329,365 41,711,912 46,968,374 47,790,808 

Kar (TL) 73,416,220 81,557,393 77,767,595 100,719,723 84,039,340 97,075,677 
Gelirin Gideri 
Karşılama Oranı (%) 346 323 293 341 279 303 

Ayrıca taşımacılık sektöründeki uzmanlara yüzyüze veya telefonla yapılan 

görüşmeler sonucunda kullanılan taşıma sistemine bağlı olarak, yükün veya 

konteynerin limanda elleçleme sürelerinde farklılıklar olacağı anlaşılmış ve bu 

bağlamda yükün limana geliş ve limandan çıkış şekline bağlı olarak ilave 

maliyetin oluşacağı kabul edilmiştir (Çizelge 5.74). 
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Çizelge 5.74 : Yükün limanda aktarım şekline bağlı olarak oluşan ek maliyet. 

Yükün limana geliş şekli Yükün limandan çıkış şekli Ek Maliyet (%) 

Geleneksel karayolu taşımacılığı  Denizyolu konteyner taşımacılığı 10 

Geleneksel demiryolu taşımacılığı  Denizyolu konteyner taşımacılığı 10 

Karayolu konteyner taşımacılığı  Denizyolu konteyner taşımacılığı 0 

Demiryolu konteyner taşımacılığı Denizyolu konteyner taşımacılığı 0 

Denizyolu konteyner taşımacılığı Denizyolu konteyner taşımacılığı 0 

 

vi. Aktarma limanı maliyeti: Aktarma limanı işletme maliyetinin liman işletme 

maliyeti ile aynı değerde olduğu kabul edilmiş, bu nedenle aktarma limanına ait 

birim işletme maliyeti (kĐA) 4.23 TL/ton olarak çalışmada kullanılmıştır. Ayrıca 

yine liman işletme maliyetinde olduğu gibi yükün limana geliş ve limandan 

çıkış şekline bağlı olarak ilave maliyetin oluşacağı kabul edilmiştir (Çizelge 

5.74). 

Çizelge 5.75 : Yükün aktarma limanda aktarım şekline bağlı olarak oluşan ek 
maliyet. 

Yükün aktarma limana geliş şekli Yükün aktarma limandan çıkış şekli Ek Maliyet (%) 

Geleneksel karayolu taşımacılığı  Denizyolu konteyner taşımacılığı 10 

Geleneksel demiryolu taşımacılığı  Denizyolu konteyner taşımacılığı 10 

Karayolu konteyner taşımacılığı  Denizyolu konteyner taşımacılığı 0 

Demiryolu konteyner taşımacılığı Denizyolu konteyner taşımacılığı 0 

5.6.1.2 Dışsal maliyetler 

Çözüm yaklaşımının uygulanmasında, DPT’den elde edilen ton-km başına birim 

dışsal maliyetleri kullanılmış olup, bu maliyetlerin taşıma türlerine göre 

karşılaştırılması Çizelge 5.76’de görülmektedir. 

Çizelge 5.76 : Taşıma türüne göre birim dışsal maliyetler (DPT, 2007). 

 TL / ton-km Karayolu Demiryolu Denizyolu 

Kaza maliyeti 0.0109 0.0029 - 

Hava kirliliği maliyeti 0.0173 0.0086 0.0030 

Gürültü  maliyeti 0.0043 0.0069 - 

Sıkışıklık maliyeti 0.0109 0.0005 - 

Karayolu taşımacılığındaki boş araç hareketinin, dolu araç hareketi ile aynı derecede 

kaza, hava kirliliği, gürültü ve sıkışıklık gibi dışsal maliyetlere neden olacağı 

varsayılmıştır. Bu nedenle hava kirliliği maliyeti hesaplamalarında 

kamyonun/konteynerin taşıma zincirinin bu aşamalarında da dolu olduğu kabul 

edilmiştir. 
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Taşımacılıkta göz önünde bulundurulması gereken en önemli risk, yükün 

hasarlanabilmesi riskidir. Yük hangi taşıma sistemi kullanılarak taşınırsa taşınsın her 

zaman hasarlanma riskine maruz kalmaktadır. Hasarlanan yükün bazen sadece belirli 

bir bölümü zayi olabileceği gibi, bazen de tamamının kullanılamaz hale gelebileceği 

dikkate alınmalıdır. 

Türlerarası konteyner taşımacılığı kullanılarak yapılan yük taşımaların yaklaşık 

yüzde 17’si hasarlanmaktadır ve toplam hasar yıllık 1.5 milyar ABD doları olarak 

belirlenmiştir (Bronder, 2008). Dünya limanlarından 2007 yılı içinde yüklenen 

toplam konteyner adedinin yaklaşık 485 milyon TEU olduğu göz önünde 

bulundurularak (UNCTAD, 2008) bu miktarın yarısının dolu konteyner, kalan 

yarısının ise boş konteyner olduğu kabul edilebilir. Ayrıca konteyner içindeki yükün 

CIF değerinin ton başına 1,000 ABD doları olduğu ve bir konteynerin TEU bazında 

ortalama 12 ton yük aldığı kabul edilirse, bir yıl içinde konteyner taşımacılığı 

kullanılarak taşınan yüklerin toplam değeri Denklem 5.1 kullanılarak yaklaşık 2.9 

milyar ABD doları olarak hesaplanmaktadır. 

Toplam Yükün Değeri = Yükün CIF Değeri x Konteyner başına yük 

ağırlığı  x Dolu Konteyner Adedi 
(5.1) 

Bu durumda, konteyner içinde taşınan yükün hasarlanması durumunda ne kadarının 

hasarlanabileceği olasılığı yüzde 0.0515 olarak Denklem 5.2 ile belirlenebilmektedir. 

Hasarlanma Maliyeti Olasılığı  = Bir yıllık hasar maliyeti / Bir yıl 

içinde taşınan yük değeri 
(5.2) 

Konteyner içinde taşınan bir ton yükün hasarlanma olasılığı ve hasarlanma 

durumunda ne kadarının zayi olabileceği olasılığı ise Denklem 5.3 yardımıyla yüzde 

0.008755 olarak hesaplanabilmektedir 

Toplam Hasarlanma Olasılığı  = Hasarlanma Olasılığı (%) x Hasarlanma 

Maliyeti Olasılığı (%) x  yükün değeri (ABD doları) 
(5.3) 

Yükün geleneksel taşımacılık sistemleri kullanılarak taşınması durumunda 

oluşabilecek hasarlanma riski maliyeti de benzer bir şekilde hesaplanabilmektedir. 

Yükün bir konteyner yerine açık olarak taşınması durumunda hasarlanma olasılığının 

ve hasarlanması durumunda yükte oluşacak zararın değerinin çok daha fazla olacağı 

beklenmektedir. Geleneksel taşımacılık sistemleri kullanılarak yapılan taşımaların 

yaklaşık yüzde 22’si hasarlanmaktadır ve yıllık toplam hasar yaklaşık 2.8 milyar 
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ABD doları olarak belirlenmiştir (Bronder, 2008). Dünya limanlarından 2007 yılı 

içinde konteyner ve tanker taşımacılığı haricinde yüklenen toplam yük yaklaşık 

2.429 milyar ton ağırlığındadır. Bu yüklerin CIF değerinin yine ton başına 1,000 

ABD doları olduğu kabul edilirse, bu durumda bir yıl geleneksel taşımacılık türleri 

kullanılarak taşınan yüklerin toplam değeri yaklaşık 2.4 milyar ABD doları olaral 

Denklem 5.4 ile hesaplanabilmektedir. 

Toplam Yükün Değeri = Yükün CIF Değeri x Yıllık taşınan yükün 

ağırlığı 
(5.4) 

Bu durumda, hasarlanma maliyet olasılığı Denklem 5.2 yardımıyla yüzde 0.1153 

olarak belirlenebilmektedir. Geleneksel taşımacılık türleri kullanılarak yapılan yük 

taşımalarına ait toplam hasarlanma olasılığı ise Denklem 5.3 ile yizde 0.02537 olarak 

hesaplanmaktadır. 

Konteyner taşımacılığı kullanılarak yapılan taşımalardaki toplam hasarlanma 

olasılığının birim yük değeri başına yüzde 0.008755, geleneksel taşımacılık türleri 

kullanılarak yapılan taşımalardaki  toplam hasarlanma olasılığının ise yüzde 0.02537 

olduğu belirlendikten sonra yükün geleneksel taşımacılık türleri kullanılarak bağlantı 

noktasına gelip, konteyner taşımacılığı türleri kullanılarak bağlantı noktasından çıkış 

yapması durumundaki kaza/hasarlanma maliyeti tahmin (interpolation) yapılmak 

suretiyle yüzde 0.0170625 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda kullanılan taşıma 

sistemine bağlı olarak, yükün bağlantı noktasında aktarılma şekline bağlı olarak ilave 

birim yük değeri başına kaza maliyetleri Çizelge 5.77’de görülmektedir. 

Çizelge 5.77 : Yükün aktarım şekline bağlı olarak oluşan maliyet. 

Yükün geliş şekli Yükün çıkış şekli Maliyet (%) 

Geleneksel taşımacılık türleri Geleneksel taşımacılık türleri 0.02537 

Geleneksel taşımacılık türleri Konteyner taşımacılığı türleri 0.0170625 

Konteyner taşımacılığı türleri Konteyner taşımacılığı türleri 0.008755 

Bu üç değer, bağlantı noktasına göre oHL (liman), oHT (kara terminali) veya oHA 

(aktarma limanı) değerleri için kullanılmıştır. Ayrıca tüm bu değerler ışığında, 

dikkate alındığında geleneksel taşımacılık sistemleri için kullanılacak taşıma türüne 

bağlı hasarlanma katsayısı (kT) 1.00, konteyner taşımacılığı için kullanılacak taşıma 

türüne bağlı hasarlanma katsayısı ise 0.345 olarak elde edilmiştir.  
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5.6.2 Yük sahipleri açısından maliyet modelinin uygulanması 

i. Yük merkezi maliyeti: Çözüm yaklaşımı uygulamasında yük merkezi 

maliyetleri için Çizelge 5.78’de görülen bir organize sanayi bölgesine ait hizmet 

ücret tarifeleri kullanılmıştır.  

Çizelge 5.78 : Yükleme yapılacak araç türüne bağlı hizmet tarifesi (Kocaeli Serbest 
Bölgesi, 2008). 

Maliyet Kalemleri Birim Kamyon TIR 
20'lik 

Konteyner 
40'lık 

Konteyner 

Đşçi yövmiyesi (mYM1) TL/işçi-saat 16 TL 32 TL 16 TL 32 TL 

Çatallı istif aracı kirasi (mYM2) TL/araç-saat 40 TL 80 TL 40 TL 80 TL 

Kantar ücreti (mYM3) TL 5 TL 5 TL 5 TL 5 TL 

Araç kapı çıkış ücreti (mYM4) TL/araç 6 TL 6 TL 6 TL 6 TL 

TOPLAM (MYM)  67 TL 123 TL 67 TL 123 TL 

 

ii. Geleneksel karayolu taşıma maliyeti: Geleneksel karayolu taşıma maliyeti 

Çizelge 4.15’deki  karayolu uzaklıkları (km) ile yük ağırlığı (ton) kullanılarak 

Denklem 4.18 yardımıyla elde edilmiştir. 

iii. Karayolu konteyner taşıma maliyeti: Karayolu konteyner taşıma maliyetleri, 

Çizelge 4.16’daki karayolu uzaklıkları (km) ile yük ağırlığı (ton) kullanılarak 

Denklem 4.19 ve Denklem 4.20 yardımıyla elde edilmiştir. 

iv. Geleneksel demiryolu taşıma ücreti: Geleneksel demiryolu taşıma ücreti 

hesaplamasında yükün TCDD’ye ait iki dingilli, 14.5 ton darası olan, 25.5 ton 

yük kapasiteli, yaklaşık 13 metre boyunda ve 82 metreküp hacimli Gbs-w cinsi 

kapalı vagonlarla taşındığı varsayılmıştır (Şekil 5.6). Ayrıca taşıma ücreti 

hesabında, yükün ağırlığının 1-100 ton aralığında olduğu, dolayısıyla yükün 

blok tren ile taşınma ön koşulu olan en az 500 ton ağırlık sınırına ulaşamadığı 

için yüzde 50 indirimden yararlanamadığı ve yükün 2 dingilli bir vagon ile 

taşınmasından dolayı, taşıma ücreti hesaplaması yapılırken yük ağırlığının 18 

tondan az alınamayacağı kabul edilmiştir. (TCDD,2009). Tüm bu kabuller 

ışığında geleneksel demiryolu taşıma ücreti Çizelge 4.17’deki demiryolu 

mesafeleri (km) ve yük ağırlığı kullanılarak Denklem 4.21 yardımıyla 

belirlenmiştir.  
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Şekil 5.6 : Gbs-w tipinde kapalı yük vagonuna ait bir resim (Url-14). 

v. Demiryolu konteyner taşıma ücreti: Taşımada TÜDEMSAŞ (Türkiye 

Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş.) tarafından üretilmiş olan 4 dingilli, 25 ton 

darası olan, yaklaşık 20 metre boyunda, 55 ton yük kapasiteli, Sgs-w model 

platform konteyner vagonu kullanılması düşünülmüştür (Şekil 5.7). Bu vagona 

yük kapasitesi sınırını aşmamak kaydıyla ya 3 adet 20’lik konteyner ya da 1 

adet 20’lik ve 1 adet 40’lık konteyner birlikte yüklenebilmektedir.  

 

Şekil 5.7 : Sgs-w modeli konteyner vagonuna ait bir resim (Url-15). 

Konteynerin taşınacağı platform türüne göre TCDD’ye ait platform ile 

yapılacak taşımalara ait taşıma ücreti hesabında kullanılacak ağırlıklar ton 

cinsinden Çizelge 4.26’da görülmektedir.  

Çizelge 5.79 : Taşıma ücreti hesaplamasında kullanılan ton biriminden konteyner 
ağırlıkları (TCDD, 2008b). 

  Konteyner Platformu Taşıma Kapasitesi 

  1-26 tonluk  26-36 tonluk 36-45 tonluk 45-57 tonluk 
20'lik 20 25 30 32 

40'lık 20 25 30 32 
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Taşımada TCDD’ye ait 55 ton taşıma kapasiteli Sgs-w türü bir konteyner 

platform vagonu kullanılacağı kabul edildiğinden TCDD ücret tarifesine göre 

20’lik ve 40’lık konteynerlere ait taşıma ücreti hesaplamasında kullanılacak 

ağırlık konteyner başına 32 ton olacaktır. Taşıma ücreti hesabında, konteynerin 

ağırlığının 1-100 ton aralığında olduğu, dolayısıyla yükün blok tren ile taşınma 

önkoşulu olan en az 500 ton ağırlık sınırına ulaşılamadığı için yüzde 50 

indirimden yararlanılamadığı varsayılmaktadır. 

vi. Kıymet Prim Ücreti: TCDD’nin yük sahiplerine yansıttığı kıymet prim ücreti 

ücreti, 0-1,000 km aralığında yapılan taşımalarda, mal bedelinin yüzde 0.1’i, 

1,001 km ve üzeri taşımalarda ise mal bedelinin yüzde 0.2’si olarak 

hesaplanmaktadır. Đzmir Limanı ile yük merkezleri arasındaki demiryolu 

taşıma mesafesi en fazla 500 km olduğundan, kıymet prim oranı (oKP) 0.1’i 

olarak dikkate alınmıştır. 

vii. Denizyolu taşıma ücreti: Admiral Container Lines Inc.’den 25.05.2008 

tarihinde alınan bilgiye göre bir dolu konteynerin Gemlik Limanı’ndan Đzmir 

Limanı’na taşınmasına ait navlun TEU başına 200 ABD Doları olup, 1 ABD 

Doları’nın yaklaşık 1.50 TL olduğu kabul edildiğinde denizyolu taşıma 

maliyeti (MZK) TEU başına yaklaşık 300 TL olarak hesaplanmaktadır. Gemlik 

ve Đzmir arasındaki denizyolu mesafesinin 273 deniz mili olduğu dikkate 

alındığında birim denizyolu taşıma ücreti (kZK) 1.10 TL/TEU-deniz mili olarak 

uygulamada dikkate alınmıştır. 

viii.Kara terminaline ait maliyet: Kara terminali maliyeti, Çizelge 5.80’deki birim 

ücretler kullanılarak Denklem 4.25 ile belirlenmiştir. Hizmet ücret tarifeleri, 

TCDD’den elde edilmiş olup, ABD doları cinsinden olan bazı hizmetlere ait 

tutarlar, 1 ABD dolarının, 1.50 TL olduğu kabul edilerek, TL’ye 

dönüştürülmüştür. Ayrıca terminalde limana taşınmak için bekleyen 

konteynerlerin TCDD hizmet tarifesine göre 3 gün ardiyeden muaf olduğu göz 

önüne bulundurulduğunda, herhangi bir konteyner ardiye hizmeti 

oluşmayacağı varsayılmıştır. Ancak yükün terminalde bekletilmesinde 1 

günlük yük ardiye ücreti oluşacağı kabul edilmiştir. Bu kabullerin dışında, 

vagonların ve konteyner platformlarının belirlenmiş süre (24 saat) dahilinde 

doldurulacağı ve dolayısıyla tatili edevat (somaj) ücretinin oluşmayacağı 

varsayılmıştır.  
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Çizelge 5.80 : Kara terminaline ait hizmet tarifesi (TCDD, 2008d). 

Hizmetler Birim Ücret 

Vagon manevra ücreti (mT1) TL/vagon 12.00 

Konteyner dolum ücreti (mT2) TL/konteyner 
172.50/20’     
300.00/40’ 

Vagon dolum ücreti (mT3) TL/ton 5.25 

Yükün ardiye ücreti (mT4) TL/ton-gün 40.00 

Konteyner ardiye ücreti (mT5) 
TL/konteyner-
gün 8.00 

Vagon tartı ücreti (mT6) TL/vagon 11.00 

Konteyner tartı ücreti (mT7) TL/konteyner 11.00 

Dolu konteynerin römorktan terminale indirme ücreti (mT8) TL/konteyner 30.00 

Dolu Konteynerin demiryolu platformuna yüklenme ücreti (mT9) TL/konteyner 30.00 

Konteynerin içindeki yükün sağlamlaştırma ücreti (mT10) TL/konteyner 17.00 

 

ix. Limana ait maliyet: Liman maliyeti, Çizelge 5.81’deki birim ücretler 

kullanılarak Denklem 4.26 ile belirlenmiştir. Hizmet ücret tarifeleri, 

TCDD’den elde edilmiş olup, ABD doları cinsinden olan bazı hizmetlere ait 

tutarlar, 1 ABD dolarının, 1.50 TL olduğu kabul edilerek, TL’ye 

dönüştürülmüştür. 

 Limanda yükün ardiye ücretinin ve tüm durumlardaki ihraç konteynerlerin 5 

gün ardiyeden muaf tutulduğu göz önünde bulundurularak konteyner ardiye 

ücretinin oluşmadığı kabul edilmiştir. Ayrıca TCDD hizmet tarifesinin 2.11.4. 

nolu manevra ücreti maddesinde belirtildiği üzere, demiryolu ile gelip gemiye 

yüklenecek yükler için vagon manevra ücreti alınmamıştır (TCDD, 2008). Bu 

kabullerin dışında, vagonların ve konteyner platformlarının belirlenmiş süre 

(24 saat) dahilinde boşaltılacağı ve dolayısıyla tatili edevat (somaj) ücretinin 

oluşmayacağı varsayılmıştır. 
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Çizelge 5.81 : Limana ait hizmet ücret tarifesi (TCDD, 2008d). 

Hizmetler Birim Ücret 

Vagon manevra ücreti (mL1) TL/vagon 12.00 

Konteyner dolum ücreti (mL2) TL/konteyner 
172.50/20’            
300.00/40’ 

Dolu konteynerin gemiye yüklenme ücreti (mL3) TL/konteyner 210.00 

Dolu konteynerin gemiden tahliye ücreti (mL4) TL/konteyner 210.00 

Yükün ardiye ücreti (mL5) TL/ton-gün 0.45 

Konteynerin ardiye ücreti (mL6) TL/konteyner-gün 
9.00/20'             

15.00/40' 

Kontenyerin Liman güvenlik ücreti (mL7) TL/konteyner 18.00 

Dolu konteynerin terminal ücreti (mL8) TL/konteyner 52.50 

Dolu Konteynerin demiryolu platformundan indirilme ücreti (mL9) TL/konteyner 30.00 

Konteynerin içindeki yükün sağlamlaştırılma ücreti (mL10) TL/konteyner 17.00 

 

x. Aktarma limanına ait maliyet: Aktarma limanı maliyeti, Çizelge 5.82’deki 

birim ücretler kullanılarak Denklem 4.27 ile belirlenmiştir. Hizmet ücret 

tarifeleri, Gemlik Limanı’nda konteyner hattı acenteliği hizmeti vermekte olan 

Marmaris Gemi Acentalığı Anonim Şirketi’nden 19.11.2008 tarihinde elde 

edilmiş olup, ABD doları cinsinden olan bazı tutarlar 1 ABD dolarının, 1.50 

TL olduğu kabul edilerek, TL’ye dönüştürülmüştür Ayrıca ihraç 

konteynerlerin 5 gün ardiyeden muaf tutulduğu göz önünde bulundurularak, 

konteyner ardiye ücretinin oluşmadığı kabul edilmiştir.  

Çizelge 5.82 : Aktarma limanına ait hizmet tarifesi (Marmaris Gemi Acentalığı A.Ş. 
2008) 

Hizmetler Birim Ücret 

Konteyner dolum ücreti (mAL1) TL/konteyner 
165.00/20’            
225.00/40’ 

Dolu konteynerin gemiye yüklenme ücreti (mAL2) TL/konteyner 195.00 

Konteynerin ardiye ücreti (mAL3) TL/konteyner-gün 
9.00/20'             

15.00/40' 

Konteynerin Liman güvenlik ücreti (mAL4) TL/konteyner 10.50 

Dolu konteynerin terminal ücreti (mAL5) TL/konteyner 120.00 

Konteynerin içindeki yükün sağlamlaştırılma ücreti (mAL6) TL/konteyner 37.50 

Vagon manevra ücreti (mAL7) TL/vagon 12.00 

Yükün ardiye ücreti (mAL8) TL/ton-gün 0.45 

Dolu konteynerin demiryolu platformundan indirilme ücreti (mAL9) TL/konteyner 30.00 
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xi. Diğer maliyetler: Martı Link Konteyner Hizmetleri Limited Şirketi’nden 

alınan bilgiye göre konşimento ücreti (mR1), 25 ABD Doları tutarında olup 1 

ABD dolarının yaklaşık 1.50 Türk Lirası olduğu kabul edildiğinde yaklaşık 

37.50 Türk Lirası olacaktır. 

Geçici kabul ücreti (mR2) ise yine elde edilmiş olup, konteyner başına 50 ABD 

doları değerindedir. 1 ABD dolarının yaklaşık 1.50 Türk Lirası olduğu kabul 

edildiğinde, geçici kabul ücreti yaklaşık 75 Türk Lirası olacaktır.  

Ayrıca bir yükün gümrükleme maliyetinin (mR3) 200 TL’nin geçmeyeceği 

kabul edilmiştir. Ayrıca gümrük müdürlüklerince günlük çalışma saatleri 

dışında yapılacak gümrükleme işlemleri için fazla mesai ücreti alınmaktadır. 

Yükün taşınmasına ait sigorta priminin mal değerinin yüzde 0.10’u olduğu 

kabul edilmiştir. Ancak taşıma zincirinde geleneksel taşımacılık barındıran 

taşıma sistemleri kullanılarak yapılacak taşımalarda, bölüm 5.6.1.2’de 

hesaplanmış olan geleneksel taşımacılığın hasarlanma riskinin, konteyner 

taşımacılığına oranı göz önünde bulundurularak, geleneksel taşımacılıklardaki 

sigorta priminin, mal değerinin yüzde 0.28986 olduğu varsayılmıştır. 

Đhracatçılar birliği payı (mR5) ise Türkiye Đhracatçılar Birliği Yönetmeliği’ne 

göre hesaplanmıştır. Bu yönetmelikte, ihracat yapan her şirket, mal değerinin 

binde 0.5 ve 5 aralığında bir oranında bağlı bulundukları ihracatçılar birliğine 

ödeme yapmakla mükellef olduğu belirtilmektedir (Url-9). Bu nedenle, 

modelde, ihracatçılar birliği payının mal değerinin yüzde 0.5’i olduğu kabul 

edilmiştir. 

5.7 Ülke Ekonomisi Açısından Maliyet Modeli Uygulama Sonuçları 

Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli, toplam 15 yük merkezi ve 10 adet taşıma 

sistemi kullanılarak uygulanmıştır (Ek B-1). Đzmir, yük merkezi il sınırları içinde 

limanı barındırması nedeniyle limana en yakın yük merkezi özelliğine sahiptir. 

Đzmir’in en önemli 5 ihracat mal grubu sırasıyla mermer/taş (1), gıda (2), diğer 

yükler (14), kimyasal (4) ve tekstil ürünleri (7) olmaktadır. 5 mal grubu için toplam 8 

konteyner taşıma türü dikkate alınarak, 10 taşıma sistemi için ülke ekonomisi 

açısından maliyet modelinin uygulanması sonucunda en düşük maliyetli taşıma 

sisteminin Sistem no.1 olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.83). 
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Çizelge 5.83 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli – Đzmir uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mal Grubu 1 2 14 14 4 4 7 7 
Konteyner 
Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı 
(ton) 23.457 19.269 9.374 16.525 17.412 23.706 5.160 8.270 

Yük Değeri 
(TL) 7,511 41,641 48,999 86,378 9,815 13,363 38,331 61,434 
Sistem 1 (TL) 307.04 275.22 187.56 258.20 253.10 310.27 147.87 179.76 
Sistem 2 (TL) 344.62 307.14 212.19 284.55 286.41 347.53 170.54 202.61 
Sistem 3 (TL) 404.99 364.68 238.37 347.77 326.89 410.73 178.72 229.20 
Sistem 4 (TL) 386.88 343.92 223.49 321.55 312.74 391.47 168.64 213.05 
Sistem 5 (TL) 429.69 380.13 250.21 351.58 349.94 434.02 192.47 237.75 
Sistem 6 (TL) 1,236.04 1,118.96 823.42 1,048.02 1,054.92 1,245.03 693.99 793.44 
Sistem 7 (TL) 1,223.64 1,109.82 828.07 1,039.16 1,051.13 1,231.78 705.67 798.67 
Sistem 8 (TL) 810.45 700.86 404.43 640.51 628.23 821.00 271.12 377.30 
Sistem 9 (TL) 779.24 669.33 384.32 605.06 604.36 788.50 258.16 356.53 
Sistem 10 (TL) 822.06 705.55 411.04 635.09 641.56 831.05 281.99 381.23 
En Uygun 
Sistem 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

En Uygun 
Maliyet (TL) 307.04 275.22 187.56 258.20 253.10 310.27 147.87 179.76 

Denizli’ye ait en önemli 5 ihracat mal grubu sırasıyla mermer/taş (1), 

elektronik/makine (5), tekstil (7), diğer yükler (14) ve plastik ürünleri (9) olmaktadır. 

5 mal grubu için toplam 8 konteyner taşıma türü dikkate alınarak 10 taşıma sistemi 

için ülke ekonomisi açısından maliyet modelinin uygulanması sonucunda en düşük 

maliyetli taşıma sisteminin sistem no.4 olduğu anlaşılmıştır. (Çizelge 5.84)  

Çizelge 5.84 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli – Denizli uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 1 5 7 7 14 14 9 9 

Konteyner Türü 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 
Yük ağırlığı 
(ton) 23.457 6.727 5.160 8.270 9.374 16.525 5.889 7.633 

Yük Değeri (TL) 7,511 99,063 38,331 61,434 48,999 86,378 18,414 23,867 

Sistem 1 (TL) 736.49 475.61 439.35 494.69 510.82 635.38 448.00 477.76 

Sistem 2 (TL) 744.98 485.96 455.63 507.29 523.83 641.24 465.52 493.84 

Sistem 3 (TL) 575.11 273.77 216.14 289.18 306.35 467.62 222.51 260.29 

Sistem 4 (TL) 547.40 249.73 203.95 269.65 287.64 434.63 212.81 247.71 

Sistem 5 (TL) 590.21 269.91 227.78 294.34 314.36 464.66 238.94 274.96 

Sistem 6 (TL) 961.32 546.50 489.76 577.23 602.95 800.01 503.72 550.83 

Sistem 7 (TL) 970.15 556.94 506.10 589.94 616.09 806.10 521.32 567.02 

Sistem 8 (TL) 1,019.52 409.71 317.11 451.01 487.98 787.80 335.53 406.78 

Sistem 9 (TL) 976.52 381.27 301.56 426.08 463.15 744.03 321.99 389.23 

Sistem 10 (TL) 1,019.33 401.46 325.38 450.78 489.87 774.07 348.12 416.47 
En Uygun 
Sistem 

SĐSTEM 
4 

SĐSTEM 
4 

SĐSTEM 
4 

SĐSTEM 
4 

SĐSTEM 
4 

SĐSTEM 
4 

SĐSTEM 
4 

SĐSTEM 
4 

En Uygun 
Maliyet (TL) 547.40 249.73 203.95 269.65 287.64 434.63 212.81 247.71 

Manisa’nın en önemli 5 ihracat mal grubu elektronik/makine (5), gıda (2), diğer 

yükler (14) ve metal ürünleri (8) ve her türlü taşıt (6) olarak sıralanmaktadır. 5 mal 
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grubu için toplam 8 konteyner taşıma türü dikkate alınarak 10 taşıma sistemi için 

ülke ekonomisi açısından maliyet modelinin uygulanması sonucunda en düşük 

maliyetli taşıma sisteminin sistem no.1 olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.85). 

Çizelge 5.85 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli – Manisa uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 5 2 14 14 8 8 6 6 

Konteyner Türü 40' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 
Yük ağırlığı 
(ton) 6.727 19.269 9.374 16.525 18.421 9.219 7.215 15.336 

Yük Değeri (TL) 99,063 41,641 48,999 86,378 56,780 28,416 82,441 175,234 

Sistem 1 (TL) 147.91 243.21 161.55 227.85 238.69 156.74 149.16 233.05 

Sistem 2 (TL) 167.26 277.05 187.11 255.85 270.61 183.89 170.28 252.74 

Sistem 3 (TL) 228.86 375.79 243.77 357.29 370.63 232.92 228.47 378.76 

Sistem 4 (TL) 207.35 354.39 228.59 330.53 347.36 221.27 209.36 338.12 

Sistem 5 (TL) 227.53 390.61 255.31 360.56 381.55 249.56 231.36 359.71 

Sistem 6 (TL) 554.72 846.03 606.41 790.61 829.24 597.31 562.34 784.52 

Sistem 7 (TL) 564.49 852.41 618.61 795.05 834.91 611.33 573.18 782.36 

Sistem 8 (TL) 334.48 657.11 383.14 602.99 641.06 368.26 339.66 615.10 

Sistem 9 (TL) 310.29 628.05 364.23 569.65 610.46 352.94 317.68 568.37 

Sistem 10 (TL) 330.47 664.27 390.95 599.69 644.65 381.24 339.68 589.95 
En Uygun 
Sistem 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
1 

En Uygun 
Maliyet (TL) 147.91 243.21 161.55 227.85 238.69 156.74 149.16 233.05 

Uşak’a ait en önemli 5 ihracat mal grubu sırasıyla seramik (3), tekstil (7), mermer/taş 

(1), gıda (2) ve diğer yükler (14) olmaktadır. 5 mal grubu için toplam 7 konteyner 

taşıma türü dikkate alınarak 10 taşıma sistemi için ülke ekonomisi açısından maliyet 

modelinin uygulanması sonucunda en düşük maliyetli taşıma sisteminin sistem no.4 

olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.86). 

Çizelge 5.86 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli – Uşak uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 

Mal Grubu 3 7 7 1 2 14 14 

Konteyner Türü 20' 20' 40' 20' 20' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 21.018 5.160 8.270 23.457 19.269 9.374 16.525 

Yük Değeri (TL) 10,060 38,331 61,434 7,511 41,641 48,999 86,378 

Sistem 1 (TL) 665.90 417.58 471.16 704.40 643.37 486.67 607.20 

Sistem 2 (TL) 677.51 434.33 484.53 715.07 653.18 500.54 614.59 

Sistem 3 (TL) 542.98 220.16 295.63 593.39 519.45 313.66 480.50 

Sistem 4 (TL) 516.67 207.75 275.73 564.65 489.95 294.53 446.78 

Sistem 5 (TL) 557.08 231.57 300.43 607.46 526.17 321.25 476.82 

Sistem 6 (TL) 1,068.15 610.37 707.55 1,139.02 1,025.01 736.71 956.08 

Sistem 7 (TL) 1,067.33 624.07 716.02 1,135.81 1,023.42 745.04 953.70 

Sistem 8 (TL) 847.45 298.05 420.46 932.87 801.43 453.35 726.76 

Sistem 9 (TL) 812.75 283.57 397.26 894.76 764.23 430.48 686.43 

Sistem 10 (TL) 853.16 307.40 421.95 937.57 800.44 457.20 716.47 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
En Uygun Maliyet 
(TL) 516.67 207.75 275.73 564.65 489.95 294.53 446.78 
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Afyon’un en önemli 5 ihracat mal grubu mermer/taş (1), metal (8), seramik (3), diğer 

yükler (14) ve plastik/ambalaj malzemesi (9) olarak sıralanmaktadır. Uygulama 

sonucunda en düşük maliyetli taşıma sisteminin sistem no.4 olduğu anlaşılmıştır 

(Çizelge 5.87).  

Çizelge 5.87 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli – Afyon uygulama 
sonucu.……………………………  …………... 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 1 8 8 3 14 14 9 9 

Konteyner Türü 20' 20' 40' 20' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 18.421 9.219 21.018 9.374 16.525 5.889 7.633 

Yük Değeri (TL) 7,511 56,780 56,780 10,060 48,999 86,378 18,414 23,867 

Sistem 1 (TL) 993.18 895.66 702.10 942.31 704.03 860.83 625.51 663.12 

Sistem 2 (TL) 984.29 889.25 707.72 936.39 710.09 854.44 638.66 673.55 

Sistem 3 (TL) 700.71 592.25 355.87 639.14 356.55 556.10 254.05 301.16 

Sistem 4 (TL) 665.92 556.47 333.25 607.41 335.00 518.12 242.56 286.28 

Sistem 5 (TL) 708.73 590.67 359.18 647.82 361.72 548.16 268.70 313.52 

Sistem 6 (TL) 1,134.09 999.55 730.47 1,063.43 733.00 951.75 623.20 675.60 

Sistem 7 (TL) 1,131.21 997.87 738.45 1,062.90 741.46 949.60 637.86 687.98 

Sistem 8 (TL) 902.66 755.30 439.95 820.38 441.28 705.48 306.20 368.75 

Sistem 9 (TL) 866.25 718.25 416.70 787.21 419.09 666.35 294.31 353.35 

Sistem 10 (TL) 909.07 752.45 442.63 827.62 445.81 696.39 320.44 380.59 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
En Uygun Maliyet 
(TL) 665.92 556.47 333.25 607.41 335.00 518.12 242.56 286.28 

Eskişehir’e ait en önemli 5 ihracat mal grubu sırasıyla mermer/taş (1), gıda (2), taşıt 

(6), diğer yükler (14) ve seramik ürünleri (3) olmaktadır. Uygulama sonucunda tüm 

taşımalar için en düşük maliyetli taşıma sisteminin sistem no.4 olduğu anlaşılmıştır 

(Çizelge 5.88). 

Çizelge 5.88 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli – Eskişehir uygulama 
sonucu. ……………………………………. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 
Mal Grubu 1 2 6 6 14 14 3 
Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 
Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 7.215 15.336 9.374 16.525 21.018 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 82,441 175,234 48,999 86,378 10,060 
Sistem 1 (TL) 1,200.50 1,102.99 812.53 1,028.74 860.09 1,042.91 1,140.75 
Sistem 2 (TL) 1,177.57 1,085.20 814.31 1,007.34 860.54 1,026.63 1,122.26 
Sistem 3 (TL) 819.16 704.91 351.71 640.71 403.88 639.55 745.27 
Sistem 4 (TL) 777.68 664.94 325.64 585.29 379.66 596.86 707.55 
Sistem 5 (TL) 820.49 701.16 347.64 606.87 406.38 626.89 747.96 
Sistem 6 (TL) 821.39 734.80 470.75 679.70 511.30 683.85 766.49 
Sistem 7 (TL) 837.07 748.73 484.41 683.55 527.18 694.77 782.59 
Sistem 8 (TL) 881.20 758.98 377.81 696.18 432.70 690.36 801.15 
Sistem 9 (TL) 846.00 724.17 353.67 644.87 410.99 652.09 769.06 

Sistem 10 (TL) 888.81 760.39 375.67 666.46 437.72 682.12 809.47 

En Uygun Sistem SĐSTEM 4 SĐSTEM 4 SĐSTEM 4 SĐSTEM 4 SĐSTEM 4 SĐSTEM 4 SĐSTEM 4 

En Uygun Maliyet (TL) 777.68 664.94 325.64 585.29 379.66 596.86 707.55 
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Kütahya’nın en önemli 5 ihracat mal grubu sırasıyla seramik (3), mermer/taş (1), 

cam (12), tekstil (7) ve gıda ürünleri (2) olmaktadır. 5 mal grubu için toplam 6 

konteyner taşıma türü dikkate alınarak 10 taşıma sistemi için ülke ekonomisi 

açısından maliyet modelinin uygulanması sonucunda en düşük maliyetli taşıma 

sisteminin sistem no.4 olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.89). 

Çizelge 5.89 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli – Kütahya uygulama 
sonucu.…………..……………………………… 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 

Mal Grubu 3 1 12 7 7 2 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 20' 40' 20' 

Yük ağırlığı (ton) 21.018 23.457 23.993 5.160 8.270 19.269 

Yük Değeri (TL) 10,060 7,511 40,857 38,331 61,434 41,641 

Sistem 1 (TL) 956.48 1,007.98 1,025.09 623.63 693.79 924.63 

Sistem 2 (TL) 949.67 998.09 1,011.70 635.86 699.91 917.55 

Sistem 3 (TL) 690.42 757.95 787.17 256.36 353.64 654.63 

Sistem 4 (TL) 655.80 719.92 742.77 241.90 330.47 617.50 

Sistem 5 (TL) 696.21 762.73 783.29 265.73 355.17 653.71 

Sistem 6 (TL) 837.36 895.44 916.95 462.81 543.66 803.40 

Sistem 7 (TL) 848.97 906.10 924.60 479.56 557.03 813.21 

Sistem 8 (TL) 746.31 819.99 853.54 273.22 380.66 708.70 

Sistem 9 (TL) 717.31 788.24 815.56 260.14 359.71 676.73 

Sistem 10 (TL) 757.72 831.06 856.08 283.97 384.40 712.94 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 

En Uygun Maliyet (TL) 655.80 719.92 742.77 241.90 330.47 617.50 

Çanakkale ilinde demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır, bu nedenle daha önce 

belirtildiği üzere, demiryolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemlerinde, yükün 

Bandırma kara terminali üzerinden Đzmir Limanı’na taşındığı kabul edilmiştir. 

Çanakkale’nin en önemli 5 ihracat mal grubu seramik (3), mermer/taş (1), kimyasal 

(4), gıda (2) ve diğer yük cinsleri (14) olarak sıralanmaktadır. 5 mal grubu için 

toplam 7 konteyner taşıma türü dikkate alınarak 10 taşıma sistemi için ülke 

ekonomisi açısından maliyet modelinin uygulanması sonucunda en düşük maliyetli 

taşıma sisteminin Bandırma Limanı’nın aktarma limanı olarak kullanıldığı sistem 

no.6 olduğu sonucuna varılmıştır (Çizelge 5.90). 
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Çizelge 5.90 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli – Çanakkale uygulama 
sonucu. ……………………………………... 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 

Mal Grubu 3 1 4 4 2 14 14 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 21.018 23.457 17.412 23.706 19.269 9.374 16.525 

Yük Değeri (TL) 10,060 7,511 9,815 13,363 41,641 48,999 86,378 

Sistem 1 (TL) 935.22 985.77 859.80 991.98 904.05 698.46 854.32 

Sistem 2 (TL) 929.75 977.38 858.99 982.78 898.21 704.72 848.29 

Sistem 3 (TL) 863.28 930.82 761.73 940.31 827.48 552.21 769.26 

Sistem 4 (TL) 834.77 899.62 737.86 907.81 795.95 532.10 733.81 

Sistem 5 (TL) 1,001.17 1,076.86 888.57 1,085.66 952.11 644.52 874.29 

Sistem 6 (TL) 722.29 774.08 644.68 780.94 692.83 481.93 645.37 

Sistem 7 (TL) 740.18 791.77 663.22 798.10 708.41 498.62 657.70 

Sistem 8 (TL) 775.28 832.28 688.95 841.23 749.64 516.86 706.94 

Sistem 9 (TL) 760.52 816.42 676.48 824.24 730.71 502.88 682.29 

Sistem 10 (TL) 926.92 993.67 827.18 1,002.09 886.87 615.30 822.77 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 

En Uygun Maliyet (TL) 722.29 774.08 644.68 780.94 692.83 481.93 645.37 

Bursa ilinde, demiryolu bağlantısı bulunmamakta, bu nedenle yükün Bandırma kara 

terminali üzerinden Đzmir Limanı’na taşındığı kabul edilmiştir. Bursa’nın en önemli 

5 ihracat mal grubu sırasıyla taşıt (6), gıda (2), mermer/taş (1), tekstil (7) ve diğer 

yük cinsleri (14) olmaktadır. 5 mal grubu için toplam 8 konteyner taşıma türü dikkate 

alınarak 10 taşıma sistemi için ülke ekonomisi açısından maliyet modelinin 

uygulanması sonucunda yük merkezinin, aktarma limanı Gemlik’e yakın olması 

sebebiyle, taşımaların hepsi için en düşük maliyetli taşıma sisteminin, taşıma sistemi 

no.6 olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.91). 

Çizelge 5.91 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli – Bursa uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 6 6 2 1 7 7 14 14 

Konteyner Türü 20' 40' 20' 20' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 7.215 15.336 19.269 23.457 5.160 8.270 9.374 16.525 

Yük Değeri (TL) 82,441 175,234 41,641 7,511 38,331 61,434 48,999 86,378 

Sistem 1 (TL) 653.74 838.28 897.19 978.37 603.52 672.07 692.89 847.82 

Sistem 2 (TL) 660.15 826.72 891.76 970.48 616.20 678.90 699.35 842.14 

Sistem 3 (TL) 398.04 644.43 687.99 780.26 326.94 416.02 438.89 637.03 

Sistem 4 (TL) 375.13 595.73 656.47 749.06 313.98 395.25 418.77 601.57 

Sistem 5 (TL) 435.26 669.14 751.14 857.39 372.47 459.85 487.26 685.44 

Sistem 6 (TL) 204.35 360.16 389.52 448.70 159.60 216.05 230.77 356.52 

Sistem 7 (TL) 225.77 380.51 424.19 489.63 183.00 240.08 256.73 385.23 

Sistem 8 (TL) 336.52 513.65 553.34 623.52 286.37 350.99 368.61 513.14 

Sistem 9 (TL) 326.62 492.61 541.73 612.98 281.00 342.39 360.57 498.97 

Sistem 10 (TL) 395.04 583.64 643.72 726.63 343.70 413.75 435.00 593.32 

En Uygun Sistem SĐSTEM 6 SĐSTEM 6 SĐSTEM 6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
En Uygun Maliyet 
(TL) 204.35 360.16 389.52 448.70 159.60 216.05 230.77 356.52 
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Muğla ilinde de demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır, bu nedenle demiryolu 

taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemlerinde, yükün Muğla’ya en yakın 

demiryolu bağlantısı bulunan Aydın kara terminali üzerinden Đzmir Limanı’na 

taşındığı kabul edilmiştir. Muğla’nın en önemli 5 ihracat mal grubu mermer/taş (1), 

gıda (2), mobilya (10), diğer yük cinsleri (14) ve cam ürünleri (12) olarak 

sıralanmaktadır. 5 mal grubu için toplam 7 konteyner taşıma türü dikkate alınarak 10 

taşıma sistemi için ülke ekonomisi açısından maliyet modelinin uygulanması 

sonucunda her taşıma için en düşük maliyetli taşıma sisteminin sistem no.4 olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.92). 

Çizelge 5.92 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli – Muğla uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 

Mal Grubu 1 2 10 10 14 14 12 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 2.935 5.728 9.374 16.525 23.993 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 15,368 29,992 48,999 86,378 40,857 

Sistem 1 (TL) 748.83 684.53 406.56 455.82 520.11 646.22 763.50 

Sistem 2 (TL) 756.49 691.87 425.89 472.26 532.78 651.49 768.06 

Sistem 3 (TL) 591.91 530.93 225.49 282.01 355.77 500.47 615.71 

Sistem 4 (TL) 570.08 507.11 220.36 272.00 339.40 471.62 587.87 

Sistem 5 (TL) 668.24 592.71 270.20 327.12 401.41 547.14 684.52 

Sistem 6 (TL) 1,185.92 1,068.46 569.19 657.17 772.01 997.27 1,210.69 

Sistem 7 (TL) 1,179.53 1,064.26 586.76 670.19 779.07 992.65 1,200.89 

Sistem 8 (TL) 1,036.32 899.11 282.36 393.00 537.40 820.66 1,073.19 

Sistem 9 (TL) 999.19 862.71 275.31 379.26 514.92 781.03 1,029.70 

Sistem 10 (TL) 1,097.36 948.32 325.16 434.37 576.92 856.54 1,126.34 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 

En Uygun Maliyet (TL) 570.08 507.11 220.36 272.00 339.40 471.62 587.87 

Antalya ilinde demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır, bu nedenle demiryolu 

taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemlerinde, yükün Antalya’ya en yakın 

demiryolu bağlantısı bulunan Burdur kara terminali üzerinden Đzmir Limanı’na 

taşındığı kabul edilmiştir. Antalya’nın en önemli 5 ihracat mal grubu kimyasal (4), 

metal (8), gıda (2), mermer/taş (1) ve tekstil ürünleri (7) olarak sıralanmaktadır. 5 

mal grubu için toplam 8 konteyner taşıma türü dikkate alınarak 10 taşıma sistemi için 

ülke ekonomisi açısından maliyet modelinin uygulanması sonucunda her taşıma için 

en düşük maliyetli taşıma sisteminin Antalya Limanı’nın aktarma limanı olarak 

kullanıldığı sistem no.6 olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.93). 
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Çizelge 5.93 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli –Antalya uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 4 4 8 8 2 1 7 7 

Konteyner Türü 20' 40' 20' 40' 20' 20' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 17.412 23.706 18.421 9.219 19.269 23.457 5.160 8.270 

Yük Değeri (TL) 9,815 13,363 56,780 28,416 41,641 7,511 38,331 61,434 

Sistem 1 (TL) 1,126.75 915.69 1,161.14 915.69 1,180.73 1,284.42 811.25 896.51 

Sistem 2 (TL) 1,110.92 915.91 1,139.25 915.91 1,158.27 1,255.80 819.36 896.03 

Sistem 3 (TL) 721.77 485.86 771.72 485.86 790.53 900.67 369.28 471.63 

Sistem 4 (TL) 694.30 467.46 734.96 467.46 755.03 864.62 355.26 449.15 

Sistem 5 (TL) 800.18 547.28 839.95 547.28 863.81 988.77 422.11 523.39 

Sistem 6 (TL) 424.03 275.18 455.07 275.18 467.07 536.80 201.62 265.91 

Sistem 7 (TL) 457.34 301.42 485.16 301.42 498.99 574.38 224.29 288.76 

Sistem 8 (TL) 955.25 611.51 1,022.80 611.51 1,051.61 1,214.72 441.58 587.50 

Sistem 9 (TL) 921.89 589.99 979.80 589.99 1,009.58 1,170.73 425.81 562.22 

Sistem 10 (TL) 1,027.77 669.81 1,084.79 669.81 1,118.37 1,294.88 492.65 636.45 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
SĐSTEM 

6 
En Uygun Maliyet 
(TL) 424.03 275.18 455.07 275.18 467.07 536.80 201.62 265.91 

Burdur’un en önemli 5 ihracat mal grubu mermer/taş (1), metal (8), seramik (3), 

plastik/ambalaj (9) ve mobilya ürünleri (10) olarak sıralanmaktadır. 5 mal grubu için 

toplam 8 konteyner taşıma türü dikkate alınarak 10 taşıma sistemi için ülke 

ekonomisi açısından maliyet modelinin uygulanması sonucunda en düşük maliyetli 

taşıma sisteminin taşıma sistemi no.4 olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.94).  

Çizelge 5.94 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli – Burdur uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 1 8 8 3 9 9 10 10 

Konteyner Türü 20' 20' 40' 20' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 18.421 9.219 21.018 5.889 7.633 2.935 5.728 

Yük Değeri (TL) 7,511 56,780 28,416 10,060 18,414 23,867 15,368 29,992 

Sistem 1 (TL) 1,106.71 999.15 782.41 1,050.98 704.02 745.11 635.48 702.29 

Sistem 2 (TL) 1,090.13 986.71 787.36 1,038.17 715.25 753.03 651.78 712.82 

Sistem 3 (TL) 722.97 609.73 352.58 659.08 259.63 308.40 179.66 260.26 

Sistem 4 (TL) 686.92 572.97 334.18 626.23 247.84 293.11 172.75 246.78 

Sistem 5 (TL) 729.73 607.16 362.47 666.64 273.97 320.36 196.48 271.80 

Sistem 6 (TL) 714.50 617.07 408.46 661.81 333.04 372.60 267.64 332.51 

Sistem 7 (TL) 740.05 637.70 429.97 686.75 354.84 394.22 289.21 353.32 

Sistem 8 (TL) 1,037.01 860.81 478.23 940.76 339.92 412.47 220.21 339.41 

Sistem 9 (TL) 993.02 817.81 456.71 900.79 326.13 394.60 212.31 323.99 

Sistem 10 (TL) 1,035.83 852.00 485.01 941.20 352.27 421.84 236.04 349.02 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 

En Uygun Maliyet (TL) 686.92 572.97 334.18 626.23 247.84 293.11 172.75 246.78 

Aydın’ın en önemli 5 ihracat mal grubu sırasıyla, mermer/taş (1), gıda (2), kimyasal 

(4), tekstil (7) ve diğer yük cinsleri (14) olmaktadır. 5 mal grubu için toplam 8 

konteyner taşıma türü dikkate alınarak 10 taşıma sistemi için ülke ekonomisi 
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açısından maliyet modelinin uygulanması sonucunda en düşük maliyetli taşıma 

sisteminin taşıma sistemi no.4 olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.95).  

Çizelge 5.95 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Aydın uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 1 2 4 4 7 7 14 14 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 17.412 23.706 5.160 8.270 9.374 16.525 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 9,815 13,363 38,331 61,434 48,999 86,378 

Sistem 1 (TL) 504.49 458.15 429.60 508.59 281.88 324.56 336.18 431.62 

Sistem 2 (TL) 528.69 479.09 452.98 532.33 301.61 342.69 355.47 448.54 

Sistem 3 (TL) 470.97 418.89 375.87 477.41 193.23 252.47 264.74 394.26 

Sistem 4 (TL) 449.14 395.06 358.96 454.39 182.34 235.00 248.37 365.40 

Sistem 5 (TL) 491.95 431.28 396.15 496.94 206.16 259.70 275.09 395.44 

Sistem 6 (TL) 1,262.43 1,139.34 1,072.64 1,271.78 694.13 798.04 829.60 1,064.47 

Sistem 7 (TL) 1,250.86 1,130.89 1,069.47 1,259.38 705.99 803.57 834.59 1,056.20 

Sistem 8 (TL) 915.38 787.06 706.12 927.05 294.21 414.30 446.36 714.44 

Sistem 9 (TL) 878.26 750.67 677.86 888.57 279.94 391.44 423.88 674.81 

Sistem 10 (TL) 921.07 786.89 715.05 931.12 303.77 416.14 450.60 704.85 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 

En Uygun Maliyet (TL) 449.14 395.06 358.96 454.39 182.34 235.00 248.37 365.40 

Balıkesir’in en önemli 5 ihracat mal grubu gıda (2), mermer/taş (1), diğer yük 

cinsleri (14),  plastik/ambalaj (9) ve mobilya ürünleri (10) olarak sıralanmaktadır. 5 

mal grubu için toplam 8 konteyner taşıma türü dikkate alınarak 10 taşıma sistemi için 

ülke ekonomisi açısından maliyet modelinin uygulanması sonucunda en düşük 

maliyetli taşıma sisteminin geleneksel karayolu ve demiryolu konteyner 

taşımacılığının birleşimi olan taşıma sistemi no.4 olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.96). 

Çizelge 5.96 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli – Balıkesir uygulama 
sonucu. ………………………..………………………………. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 2 1 14 14 9 9 10 10 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 19.269 23.457 9.374 16.525 5.889 7.633 2.935 5.728 

Yük Değeri (TL) 41,641 7,511 48,999 86,378 18,414 23,867 15,368 29,992 

Sistem 1 (TL) 556.48 610.62 416.07 524.83 360.96 386.86 318.14 360.63 

Sistem 2 (TL) 571.51 627.64 432.48 536.69 380.61 405.71 338.65 379.35 

Sistem 3 (TL) 489.41 556.82 299.05 454.74 217.92 254.34 158.87 219.69 

Sistem 4 (TL) 461.61 530.15 280.74 422.47 208.48 242.10 153.13 208.50 

Sistem 5 (TL) 497.82 572.96 307.47 452.51 234.61 269.35 176.87 233.52 

Sistem 6 (TL) 530.48 598.84 350.03 491.46 277.91 311.46 222.69 277.93 

Sistem 7 (TL) 555.80 628.40 371.45 512.16 300.71 334.39 244.76 299.72 

Sistem 8 (TL) 543.48 618.86 327.87 505.55 234.95 276.40 167.89 237.30 

Sistem 9 (TL) 520.84 598.47 312.08 477.71 227.08 266.21 162.94 227.64 

Sistem 10 (TL) 557.05 641.28 338.80 507.74 253.21 293.45 186.68 252.67 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 
SĐSTEM 

4 

En Uygun Maliyet (TL) 461.61 530.15 280.74 422.47 208.48 242.10 153.13 208.50 
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Bilecik’in en önemli ihracat yük grupları sırasıyla mermer/taş (1), gıda (2) ve 

mobilya (10) olmaktadır. 3 mal grubu için toplam 4 konteyner taşıma türü dikkate 

alınarak 10 taşıma sistemi için ülke ekonomisi açısından maliyet modelinin 

uygulanması sonucunda, ağır yükler için, yük merkezinin aktarma limanı Gemlik’e 

yakın olması nedeniyle, taşıma sistemi no 6.’nın, mobilya gibi hafif tonajlı yükler 

için ise taşıma sistemi no.4’ün en düşük maliyetli taşıma sistemleri olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.97). 

Çizelge 5.97 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modeli – Bilecik uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 

Mal Grubu 1 2 10 10 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 2.935 5.728 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 15,368 29,992 

Sistem 1 (TL) 1,212.84 1,114.42 703.37 775.38 

Sistem 2 (TL) 1,189.07 1,095.94 718.77 784.15 

Sistem 3 (TL) 883.55 757.81 199.75 299.47 

Sistem 4 (TL) 838.44 714.85 191.71 283.78 

Sistem 5 (TL) 881.25 751.07 215.44 308.80 

Sistem 6 (TL) 772.03 689.07 324.36 389.34 

Sistem 7 (TL) 791.06 705.75 345.12 408.56 

Sistem 8 (TL) 945.59 811.88 208.77 317.09 

Sistem 9 (TL) 906.76 774.08 201.52 302.93 

Sistem 10 (TL) 949.57 810.30 225.25 327.95 

En Uygun Sistem SĐSTEM 6 SĐSTEM 6 SĐSTEM 4 SĐSTEM 4 

En Uygun Maliyet (TL) 772.03 689.07 191.71 283.78 

5.8 Alternatif Taşıma Sistemlerinin Kullanılması Durumunda Ülke 

Ekonomisine Sağlanacak Faydanın Belirlenmesi 

Bir önceki bölümde, her yük merkezi için belirlenen, ülke ekonomisi açısından en 

düşük maliyetli taşıma sisteminin kullanılması durumunda ülke ekonomisine 

sağlanacak fayda bu bölümde hesaplanacaktır. Mevcut durumda yük sahipleri 

tarafından ağırlıklı olarak karayolu taşımacılığı içeren iki taşıma sisteminin 

kullanıldığı kabul edilmiştir. T.C.D.D. Đzmir Alsancak Limanı’ndan elde edilen 

bilgiye göre 2006 yılında Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen dolu konteynerler TEU 

bazında incelendiğinde yüzde 83.49 oranında sistem 2’nin, yüzde 16.51 oranında ise 

sistem 1’in kullanıldığı anlaşılmıştır (Çizelge 5.98).  
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Çizelge 5.98 : Đzmir Limanı’ndan yüklenen dolu konteynerlerin                         
dolum yeri açısından dağılımı (TCDD, 2006). …………. 

20' 40' TEU 
Taşıma 
Sistemi  

Konteyner  
Dolum Yeri Adet 

Oran 
(%) Adet 

Oran 
(%) Adet 

Oran 
(%) 

Sistem 1 Liman 57,395 39.47 3,858 3.10 65,111 16.51 

Sistem 2 Yük merkezi  88,016 60.53 120,580 96.90 329,176 83.49 

Toplam - 145,411 100.00 124,438 100.00 394,287 100.00 

20’lik konteynerlerin yaklaşık yüzde 40’ı, 40’lık konteynerlerin ise sadece yaklaşık 

yüzde 3’ü limanda dolmaktadır. Taşıma sistemi no. 1 ve no. 2’nin her yük merkezi 

için uygulanmasında bu oranlar dikkate alınarak konteynerlerin sistemler arasında 

dağılımı yapılmıştır. Đzmir yük merkezi için en düşük maliyetli taşıma sistemi olan 

taşıma sistemi no.1’in uygulanması sonucunda ülke ekonomisine 3,106,695 TL’lik 

bir fayda sağlanacaktır (Çizelge 5.99).  

Çizelge 5.99 : Yük Merkezi no.1 - Đzmir için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda. … 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 1 20' 75,899 25,030,114.54 23,303,620.28 1,726,494.26 

2 2 20' 22,162 6,527,788.48 6,099,602.63 428,185.85 

3 20' 19,541 3,956,272.62 3,664,951.18 291,321.44 

4 14 40' 14,345 2,035,087.24 1,851,942.74 183,144.49 

5 20' 10,236 2,797,195.43 2,590,812.16 206,383.27 

6 4 40' 9,730 1,685,130.41 1,509,468.13 175,662.27 

7 20' 4,214 680,919.69 623,089.96 57,829.73 

8 7 40' 3,403 343,493.45 305,820.16 37,673.29 

    Toplam 159,530 43,056,002 39,949,307 3,106,695 

Denizli yük merkezi için en düşük maliyetli taşıma sistemi olan taşıma sistemi 

no.4’ün uygulanması sonucunda ülke ekonomisine 7,354,821 TL’lik bir fayda 

sağlanacaktır (Çizelge 5.100).  

 

 

 

 



 193 

Çizelge 5.100 : Yük Merkezi no.2 - Denizli için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda.  

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 1 20' 10,595 7,857,471.21 5,799,623.17 2,057,848.04 

2 5 40' 34,686 8,422,281.93 4,330,955.46 4,091,326.47 

3 20' 2,298 1,032,486.20 468,780.04 563,706.16 

4 7 40' 1,856 470,396.18 250,227.42 220,168.76 

5 20' 703 364,587.52 202,181.06 162,406.47 

6 14 40' 516 165,398.02 112,137.36 53,260.66 

7 20' 559 256,558.27 119,053.00 137,505.27 

8 9 40' 559 137,781.70 69,182.75 68,598.94 
    Toplam 51,772 18,706,961 11,352,140 7,354,821 

Manisa yük merkezi için en düşük maliyetli taşıma sistemi olan taşıma sistemi 

no.1’in uygulanması sonucunda ülke ekonomisine 695,312 TL’lik bir fayda 

sağlanacaktır (Çizelge 5.101).  

Çizelge 5.101 : Yük Merkezi no.3 - Manisa için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda.…… 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 5 40' 49,044 4,086,884.15 3,626,950.44 459,933.70 

2 2 20' 8,026 2,116,348.75 1,951,948.62 164,400.13 

3 20' 2,074 367,061.79 334,974.36 32,087.43 

4 14 40' 1,522 194,070.81 173,420.46 20,650.35 

5 20' 215 55,372.68 51,225.24 4,147.43 

6 8 40' 555 50,793.47 43,491.83 7,301.64 

7 20' 365 59,155.84 54,487.13 4,668.71 

8 6 40' 222 28,038.16 25,915.70 2,122.46 
    Toplam 62,023 6,957,726 6,262,414 695,312 

Uşak yük merkezi için en düşük maliyetli taşıma sistemi olan taşıma sistemi no.4’ün 

uygulanması sonucunda ülke ekonomisine 3,436,270 TL’lik bir fayda sağlanacaktır 

(Çizelge 5.102).  

Çizelge 5.102 : Yük Merkezi no.4 - Uşak için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda.  

Sıra No 
Mal 

Grubu 
Kntr. 
Türü 

Yıllık Kntr. 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık 
Alternatif 

Maliyet (TL) 
Yıllık Fayda 

(TL) 

1 3 20' 12,470 8,391,261.91 6,442,793.89 1,948,468.02 

2 20' 4,469 1,911,574.60 928,477.95 983,096.65 

3 7 40' 3,609 873,541.29 497,528.51 376,012.78 

4 1 20' 787 559,104.33 444,108.82 114,995.51 

5 2 20' 28 18,284.99 13,797.33 4,487.66 

6 20' 35 17,399.04 10,351.36 7,047.68 

7 14 40' 26 7,925.50 5,763.66 2,161.84 

    Toplam 21,423 11,779,092 8,342,822 3,436,270 



 194 

Afyon yük merkezi için en düşük maliyetli taşıma sistemi olan taşıma sistemi 

no.4’ün uygulanması sonucunda ülke ekonomisine 3,409,622 TL’lik bir fayda 

sağlanacaktır (Çizelge 5.103).  

Çizelge 5.103 : Yük Merkezi no.5 - Afyon için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda. … 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 1 20' 9,739 9,620,058.56 6,485,301.95 3,134,756.61 

2 20' 161 143,540.32 89,569.53 53,970.79 

3 8 40' 416 147,249.53 69,353.94 77,895.60 

4 3 20' 129 121,176.88 78,408.06 42,768.83 

5 20' 70 49,744.19 23,547.14 26,197.05 

6 14 40' 52 22,050.21 13,367.87 8,682.34 

7 20' 112 70,876.72 27,139.63 43,737.09 

8 9 40' 112 37,604.25 15,990.69 21,613.56 

    Toplam 10,791 10,212,301 6,802,679 3,409,622 

Eskişehir yük merkezi için en düşük maliyetli taşıma sistemi olan taşıma sistemi 

no.4’ün uygulanması sonucunda ülke ekonomisine 4,018,349 TL’lik bir fayda 

sağlanacaktır (Çizelge 5.104).  

Çizelge 5.104 : Yük Merkezi no.6 - Eskişehir için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda. ……..……………. 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 1 20' 8,443 10,019,196.93 6,566,326.81 3,452,870.12 

2 2 20' 676 738,181.56 449,405.80 288,775.75 

3 20' 411 334,354.38 133,822.44 200,531.94 

4 6 40' 250 126,106.13 73,222.32 52,883.81 

5 20' 35 30,237.37 13,343.27 16,894.10 

6 14 40' 26 13,250.47 7,699.65 5,550.81 

7 3 20' 2 2,254.10 1,411.96 842.14 

    Toplam 9,843 11,263,581 7,245,232 4,018,349 

Kütahya yük merkezi için en düşük maliyetli taşıma sistemi olan taşıma sistemi 

no.4’ün uygulanması sonucunda ülke ekonomisine 2,682,123 TL’lik bir fayda 

sağlanacaktır (Çizelge 5.105).  
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Çizelge 5.105 : Yük Merkezi no.7 - Kütahya için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda. …….……………. 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 3 20' 8,339 7,941,692.24 5,468,694.00 2,472,998.24 

2 1 20' 671 672,191.61 482,961.58 189,230.03 

3 12 20' 68 69,000.58 50,395.43 18,605.14 

4 20' 2 1,433.42 549.50 883.92 

5 7 40' 2 641.72 303.08 338.64 

6 2 20' 0 204.40 137.14 67.26 

    Toplam 9,082 8,685,164 6,003,041 2,682,123 

Çanakkale yük merkezi için en düşük maliyetli taşıma sistemi olan taşıma sistemi 

no.6’nın uygulanması sonucunda ülke ekonomisine 1,808,411 TL’lik bir fayda 

sağlanacaktır (Çizelge 5.106).  

Çizelge 5.106 : Yük Merkezi no.8 - Çanakkale için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda. 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 3 20' 7,461 6,953,173.46 5,389,110.96 1,564,062.50 

2 1 20' 386 378,860.08 299,040.93 79,819.15 

3 20' 284 243,881.62 182,966.47 60,915.15 

4 4 40' 270 132,604.56 105,340.74 27,263.82 

5 2 20' 366 329,666.85 253,635.84 76,031.01 

6 20' 1 760.67 522.03 238.64 

7 14 40' 1 337.35 256.60 80.76 

    Toplam 8,769 8,039,285 6,230,874 1,808,411 

Bursa yük merkezi için taşıma sistemi no.6’nın uygulanması sonucunda ülke 

ekonomisine 7,846,409 TL’lik bir fayda sağlanacaktır (Çizelge 5.107).  

Çizelge 5.107 : Yük Merkezi no.9 - Bursa için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda. ……………. 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 20' 12,877 8,467,906.79 2,631,306.43 5,836,600.36 

2 6 40' 7,840 3,242,101.41 1,411,792.00 1,830,309.41 

3 2 20' 56 50,345.66 21,938.29 28,407.37 

4 1 20' 46 45,043.94 20,759.61 24,284.33 

5 20' 128 78,045.34 20,379.30 57,666.03 

6 7 40' 103 34,989.30 11,138.56 23,850.73 

7 20' 70 48,977.72 16,220.61 32,757.11 

8 14 40' 52 21,732.31 9,198.46 12,533.84 

    Toplam 21,172 11,989,142 4,142,733 7,846,409 
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Muğla yük merkezi için en düşük maliyetli taşıma sistemi olan taşıma sistemi 

no.4’ün uygulanması sonucunda ülke ekonomisine 855,952 TL’lik bir fayda 

sağlanacaktır (Çizelge 5.108).  

Çizelge 5.108 : Yük Merkezi no.10 - Muğla için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda.… 

.Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 1 20' 4,603 3,468,534.59 2,624,312.03 844,222.56 

2 2 20' 56 38,803.88 28,560.84 10,243.03 

3 20' 5 1,977.67 1,041.92 935.75 

4 10 40' 3 739.57 426.43 313.14 

5 20' 1 419.49 269.77 149.73 

6 14 40' 1 190.03 137.60 52.43 

7 12 20' 0 150.22 115.25 34.97 

    Toplam 4,669 3,510,815 2,654,864 855,952 

Antalya yük merkezi için en düşük maliyetli taşıma sistemi olan taşıma sistemi 

no.6’nın uygulanması sonucunda ülke ekonomisine 1,825,329 TL’lik bir fayda 

sağlanacaktır (Çizelge 5.109).  

Çizelge 5.109 : Yük Merkezi no.11 - Antalya için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda. … 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 20' 738 824,368.43 312,894.03 511,474.40 

2 4 40' 701 321,218.03 96,509.06 224,708.97 

3 20' 358 410,586.37 162,774.81 247,811.56 

4 8 40' 925 423,584.22 127,264.69 296,319.53 

5 2 20' 507 591,612.36 236,753.40 354,858.97 

6 1 20' 231 293,115.00 124,176.61 168,938.39 

7 20' 24 19,928.69 4,923.08 15,005.61 

8 7 40' 20 8,833.46 2,621.41 6,212.05 

    Toplam 3,504 2,893,247 1,067,917 1,825,329 

Burdur yük merkezi için en düşük maliyetli taşıma sistemi olan taşıma sistemi 

no.4’ün uygulanması sonucunda ülke ekonomisine 717,809 TL’lik bir fayda 

sağlanacaktır (Çizelge 5.110).  
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Çizelge 5.110 : Yük Merkezi no.12 - Burdur için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda. ……… 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 1 20' 1,735 1,902,689.41 1,191,777.62 710,911.79 

2 20' 5 4,627.95 2,674.07 1,953.88 

3 8 40' 12 4,750.27 2,016.56 2,733.72 

4 3 20' 3 3,459.75 2,076.81 1,382.94 

5 20' 1 369.04 128.67 240.37 

6 9 40' 1 195.12 75.97 119.14 

7 20' 1 480.44 128.60 351.83 

8 10 40' 0 175.87 60.91 114.95 

    Toplam 1,757 1,916,748 1,198,939 717,809 

Aydın yük merkezi için taşıma sistemi no.4’ün uygulanması sonucunda ülke 

ekonomisine 108,928 TL’lik bir fayda sağlanacaktır (Çizelge 5.111).  

Çizelge 5.111 : Yük Merkezi no.13 – Aydın için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda. …… 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 1 20' 1,272 660,503.18 571,441.55 89,061.63 

2 2 20' 113 53,034.92 44,500.61 8,534.31 

3 20' 57 25,188.36 20,375.29 4,813.07 

4 4 40' 54 14,341.30 12,258.39 2,082.91 

5 20' 20 5,835.83 3,621.48 2,214.35 

6 7 40' 16 2,743.49 1,884.45 859.04 

7 20' 10 3,650.87 2,606.74 1,044.13 

8 14 40' 8 1,725.97 1,407.70 318.27 

    Toplam 1,550 767,024 658,096 108,928 

Balıkesir yük merkezi için taşıma sistemi no.4’ün uygulanması sonucunda ülke 

ekonomisine 152,284 TL’lik bir fayda sağlanacaktır (Çizelge 5.112).  

Çizelge 5.112 : Yük Merkezi no.14 - Balıkesir için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda.… 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 2 20' 1,155 653,006.68 532,965.01 120,041.67 

2 1 20' 324 201,090.16 171,693.78 29,396.38 

3 20' 10 4,311.36 2,841.27 1,470.10 

4 14 40' 7 1,992.36 1,569.43 422.94 

5 20' 3 1,039.15 581.03 458.11 

6 9 40' 3 563.67 336.85 226.82 

7 20' 1 379.18 175.66 203.52 

8 10 40' 1 144.06 79.30 64.76 

    Toplam 1,503 862,527 710,242 152,284 
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Bilecik yük merkezi için en düşük maliyetli taşıma sistemi olan taşıma sistemi 

no.4’ün ve no.6’nın uygulanması sonucunda ülke ekonomisine 476,074 TL’lik bir 

fayda sağlanacaktır (Çizelge 5.113).  

Çizelge 5.113 : Yük Merkezi no.15 - Bilecik için alternatif taşıma yönteminin 
kullanılması sonucunda sağlanacak fayda. …….…………. 

Sıra 
No 

Mal 
Grubu 

Kntr. 
Türü 

Yıllık Konteyner 
Adedi (TEU) 

Yıllık Mevcut 
Maliyet (TL) 

Yıllık Alternatif 
Maliyet (TL) 

Yıllık Fayda 
(TL) 

1 1 20' 1,087 1,303,010.42 839,384.38 463,626.04 

2 2 20' 28 31,067.83 19,404.66 11,663.17 

3 20' 1 814.81 219.17 595.63 

4 10 40' 1 297.14 107.57 189.57 

    Toplam 1,117 1,335,190 859,116 476,074 

Sonuç olarak alternatif taşıma sistemlerinin kullanılması durumunda 15 yük merkezi 

açısından toplamda yıllık 38,494,388 TL fayda sağlanması beklenmektedir. Çizelge 

5.114’te alternatif taşıma sistemlerinin sağlayacağı yıllık fayda TL cinsinden 

görülmektedir. 

Çizelge 5.114 : Tüm yük merkezleri açısından alternatif taşıma yöntemi 
kullanılmasının faydası.………………………… 

Mevcut Durum Öneri Yıllık Fayda 

Sıra 
No 

Yük 
Merkezi Sistem   

Yıllık 
Toplam 

Maliyet (TL) Sistem 
Aktarma 
Noktası 

Yıllık 
Toplam 

Maliyet (TL) 

Tutar (TL) 
Oran 
(%) 

1 Đzmir Sistem 1,2 43,056,002 Sistem 1 - 39,949,307 3,106,695 7.22 

2 Denizli Sistem 1,2 18,706,961 Sistem 4 Denizli Ter. 11,352,140 7,354,821 39.32 

3 Manisa Sistem 1,2 6,957,726 Sistem 1 - 6,262,414 695,312 9.99 

4 Uşak Sistem 1,2 11,779,092 Sistem 4 Uşak Ter. 8,342,822 3,436,270 29.17 

5 Afyonk. Sistem 1,2 10,212,301 Sistem 4 Afyon Ter. 6,802,679 3,409,622 33.39 

6 Eskişehir Sistem 1,2 11,263,581 Sistem 4 Kütahya Ter. 7,245,232 4,018,349 35.68 

7 Kütahya Sistem 1,2 8,685,164 Sistem 4 Kütahya Ter. 6,003,041 2,682,123 30.88 

8 
Çanakkale 

Sistem 1,2 8,039,285 Sistem 6 Bandırma Lim. 6,230,874 1,808,411 22.49 

9 Bursa Sistem 1,2 11,989,142 Sistem 6 Gemlik Lim. 4,142,733 7,846,409 65.45 

10 Muğla Sistem 1,2 3,510,815 Sistem 4 Aydın Ter. 2,654,864 855,952 24.38 

11 Antalya Sistem 1,2 2,893,247 Sistem 6 Antalya Lim. 1,067,917 1,825,329 63.09 

12 Burdur Sistem 1,2 1,916,748 Sistem 4 Burdur Ter. 1,198,939 717,809 37.45 

13 Aydın Sistem 1,2 767,024 Sistem 4 Aydın Ter. 658,096 108,928 14.20 

14 Balıkesir Sistem 1,2 862,527 Sistem 4 Balıkesir Ter. 710,242 152,284 17.66 

15 
Bilecik 

Sistem 1,2 1,335,190 
Sistem 

6,4 Gemlik Lim. 859,116 476,074 35.66 

  Toplam   141,974,803     103,480,416 38,494,388 27.11 
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5.9 Yük Sahipleri Açısından Maliyet Modeli Uygulama Sonuçları 

Yük sahipleri açısından maliyet modeli, 15 yük merkezi için, en önemli 5 mal grubu 

ve 10 adet taşıma sistemi dikkate alınarak uygulanmıştır (Ek B-1). Uygulama 

sonucunda ağırlıklı olarak sadece karayolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma 

sistemleri no.1 ve no.2’nin en düşük maliyetli taşıma sistemleri olduğu anlaşılmıştır. 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Đzmir yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemleri no.1’in ve no.2’nin en düşük maliyetli taşıma sistemleri 

olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.115). 

Çizelge 5.115 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Đzmir uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 1 2 14 14 4 4 7 7 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 9.374 16.525 17.412 23.706 5.160 8.270 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 48,999 86,378 9,815 13,363 38,331 61,434 

Sistem 1 (TL) 1,212.76 1,372.60 1,172.07 1,837.37 1,072.96 1,448.94 977.78 1,424.83 

Sistem 2 (TL) 1,262.47 1,359.15 1,147.87 1,598.52 1,120.25 1,160.43 975.09 1,448.86 

Sistem 3 (TL) 1,630.22 1,762.25 1,505.02 2,245.24 1,408.93 1,875.93 1,277.94 1,764.42 

Sistem 4 (TL) 1,683.58 1,877.56 1,684.38 2,387.06 1,546.09 1,925.61 1,479.42 1,949.58 

Sistem 5 (TL) 1,635.79 1,766.60 1,562.68 2,050.71 1,495.88 1,539.61 1,379.23 1,876.11 

Sistem 6 (TL) 2,312.62 2,472.46 2,271.93 3,170.03 2,172.82 2,781.60 2,077.64 2,757.49 

Sistem 7 (TL) 3,382.59 3,479.27 3,268.00 4,163.37 3,240.38 3,725.28 3,095.22 4,013.71 

Sistem 8 (TL) 2,862.37 2,894.13 2,606.51 3,521.23 2,510.42 3,288.55 2,379.43 3,040.41 

Sistem 9 (TL) 3,227.29 3,421.27 3,228.09 4,172.77 3,089.80 3,711.32 3,023.13 3,735.29 

Sistem 10 (TL) 3,179.50 3,310.31 3,106.39 3,836.42 3,039.59 3,325.31 2,922.94 3,661.82 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

2 
SĐSTEM 

2 
SĐSTEM 

2 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

2 
SĐSTEM 

2 
SĐSTEM 

1 
En Uygun Maliyet 
(TL) 1,212.76 1,359.15 1,147.87 1,598.52 1,072.96 1,160.43 975.09 1,424.83 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Denizli yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemleri olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.116). 
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Çizelge 5.116 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Denizli uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mal Grubu 1 5 7 7 14 14 9 9 
Konteyner Türü 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 
Yük ağırlığı (ton) 23.457 6.727 5.160 8.270 9.374 16.525 5.889 7.633 

Yük Değeri (TL) 7,511 99,063 38,331 61,434 48,999 86,378 18,414 23,867 

Sistem 1 (TL) 1,428.69 1,897.33 1,193.71 1,640.77 1,388.00 2,053.30 1,055.61 1,327.72 
Sistem 2 (TL) 2,040.42 2,536.63 1,753.04 2,310.86 1,925.83 2,460.52 1,652.36 2,085.46 
Sistem 3 (TL) 2,041.84 2,366.38 1,593.80 2,080.29 1,820.88 2,561.10 1,439.61 1,726.33 
Sistem 4 (TL) 2,245.12 2,805.31 2,040.96 2,511.11 2,245.92 2,948.59 1,882.94 2,160.50 
Sistem 5 (TL) 2,197.32 2,701.04 1,940.77 2,437.64 2,124.22 2,612.25 1,820.17 2,174.67 
Sistem 6 (TL) 2,282.61 3,111.65 2,047.63 2,855.08 2,241.92 3,267.62 1,909.53 2,542.03 
Sistem 7 (TL) 2,942.38 3,865.52 2,655.00 3,639.75 2,827.78 3,789.41 2,554.32 3,414.35 
Sistem 8 (TL) 3,368.25 3,714.70 2,767.62 3,428.60 2,994.70 3,909.42 2,613.43 3,074.64 
Sistem 9 (TL) 3,917.40 4,719.59 3,713.24 4,425.40 3,918.20 4,862.88 3,555.23 4,074.78 

Sistem 10 (TL) 3,869.61 4,615.33 3,613.05 4,351.93 3,796.50 4,526.53 3,492.45 4,088.96 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
En Uygun Maliyet 
(TL) 1,428.69 1,897.33 1,193.71 1,640.77 1,388.00 2,053.30 1,055.61 1,327.72 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Manisa yük merkezi için uygulanması 

sonucunda ağırlıklı olarak taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemi 

olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.117). 

Çizelge 5.117 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Manisa uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 5 2 14 14 8 8 6 6 
Yük ağırlığı 
(ton) 6.727 19.269 9.374 16.525 18.421 9.219 7.215 15.336 
Yük Değeri 
(TL) 99,063 41,641 48,999 86,378 56,780 28,416 82,441 175,234 
Konteyner 
Türü 40' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 

Sistem 1 (TL) 1,664.02 1,355.23 1,154.70 1,819.99 1,452.51 1,171.75 1,362.13 2,490.00 

Sistem 2 (TL) 1,605.28 1,296.55 1,085.28 1,529.17 1,365.49 1,181.40 1,230.20 2,062.31 

Sistem 3 (TL) 2,075.61 1,789.11 1,530.11 2,270.33 1,887.81 1,525.76 1,759.66 3,022.95 

Sistem 4 (TL) 2,288.38 1,922.17 1,728.99 2,431.67 2,034.58 1,725.46 1,969.87 3,190.53 

Sistem 5 (TL) 2,184.11 1,811.21 1,607.29 2,095.32 1,895.29 1,689.59 1,785.65 2,717.32 

Sistem 6 (TL) 2,757.22 2,273.93 2,073.40 2,913.19 2,371.21 2,264.95 2,280.83 3,583.20 

Sistem 7 (TL) 3,563.08 2,915.75 2,704.48 3,486.97 2,984.69 3,139.20 2,849.40 4,020.11 

Sistem 8 (TL) 3,227.62 2,788.27 2,507.62 3,422.34 2,872.50 2,677.77 2,737.16 4,174.96 

Sistem 9 (TL) 3,853.67 3,245.46 3,052.28 3,996.96 3,357.88 3,290.75 3,293.16 4,755.82 

Sistem 10 (TL) 3,749.41 3,134.50 2,930.58 3,660.61 3,218.58 3,254.88 3,108.95 4,282.61 
En Uygun 
Sistem 

SĐSTEM 
2 

SĐSTEM 
2 

SĐSTEM 
2 

SĐSTEM 
2 

SĐSTEM 
2 

SĐSTEM 
1 

SĐSTEM 
2 

SĐSTEM 
2 

En Uygun 
Maliyet (TL) 1,605.28 1,296.55 1,085.28 1,529.17 1,365.49 1,171.75 1,230.20 2,062.31 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Uşak yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemi olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.118). 
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Çizelge 5.118 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Uşak uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 

Mal Grubu 3 7 7 1 2 14 14 

Konteyner Türü 20' 20' 40' 20' 20' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 21.018 5.160 8.270 23.457 19.269 9.374 16.525 

Yük Değeri (TL) 10,060 38,331 61,434 7,511 41,641 48,999 86,378 

Sistem 1 (TL) 1,368.93 1,177.58 1,624.63 1,412.56 1,572.40 1,371.87 2,037.17 

Sistem 2 (TL) 1,934.63 1,694.92 2,246.45 1,982.30 2,078.98 1,867.70 2,396.12 

Sistem 3 (TL) 1,961.53 1,627.75 2,114.23 2,086.08 2,136.73 1,854.83 2,595.05 

Sistem 4 (TL) 2,264.39 2,101.31 2,571.47 2,305.47 2,499.45 2,306.27 3,008.95 

Sistem 5 (TL) 2,212.56 2,001.12 2,498.00 2,257.68 2,388.49 2,184.57 2,672.60 

Sistem 6 (TL) 2,328.33 2,136.98 2,944.44 2,371.96 2,531.81 2,331.27 3,356.97 

Sistem 7 (TL) 3,216.63 2,976.91 3,996.44 3,264.29 3,360.97 3,149.70 4,146.10 

Sistem 8 (TL) 2,992.24 2,606.73 3,267.72 3,158.59 3,137.46 2,833.82 3,748.54 

Sistem 9 (TL) 3,590.31 3,427.22 4,139.38 3,631.38 3,825.36 3,632.18 4,576.86 

Sistem 10 (TL) 3,538.48 3,327.04 4,065.91 3,583.59 3,714.40 3,510.49 4,240.52 

En Uygun Sistem SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 
En Uygun Maliyet 
(TL) 1,368.93 1,177.58 1,624.63 1,412.56 1,572.40 1,371.87 2,037.17 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Afyon yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemi olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.119). 

Çizelge 5.119 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Afyon uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 1 8 8 3 14 14 9 9 

Konteyner Türü 20' 20' 40' 20' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 18.421 9.219 21.018 9.374 16.525 5.889 7.633 

Yük Değeri (TL) 7,511 56,780 56,780 10,060 48,999 86,378 18,414 23,867 

Sistem 1 (TL) 1,557.76 1,814.88 1,757.91 1,514.13 1,517.07 2,182.37 1,184.68 1,456.78 

Sistem 2 (TL) 2,505.40 2,671.02 2,798.15 2,457.74 2,390.81 2,975.74 2,117.34 2,600.67 

Sistem 3 (TL) 2,345.75 2,424.04 2,301.90 2,194.20 2,054.09 2,794.31 1,672.82 1,959.53 

Sistem 4 (TL) 2,659.71 2,966.10 2,909.13 2,618.63 2,660.51 3,363.19 2,297.53 2,575.09 

Sistem 5 (TL) 2,611.92 2,826.81 2,819.65 2,566.80 2,538.81 3,026.84 2,234.76 2,589.27 

Sistem 6 (TL) 2,369.48 2,626.61 2,930.03 2,325.85 2,328.79 3,354.49 1,996.40 2,628.90 

Sistem 7 (TL) 3,255.35 3,420.97 3,958.60 3,207.68 3,140.75 4,136.19 2,867.29 3,761.13 

Sistem 8 (TL) 3,085.50 3,148.92 3,200.03 2,926.75 2,777.73 3,692.45 2,396.46 2,857.67 

Sistem 9 (TL) 3,531.67 3,838.07 4,023.09 3,490.59 3,532.47 4,477.15 3,169.50 3,689.05 

Sistem 10 (TL) 3,483.88 3,698.77 3,933.62 3,438.77 3,410.77 4,140.81 3,106.72 3,703.23 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
En Uygun Maliyet 
(TL) 1,557.76 1,814.88 1,757.91 1,514.13 1,517.07 2,182.37 1,184.68 1,456.78 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Eskişehir yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemi olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.120). 



 202 

Çizelge 5.120 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Eskişehir uygulama 
sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 

Mal Grubu 1 2 6 6 14 14 3 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 7.215 15.336 9.374 16.525 21.018 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 82,441 175,234 48,999 86,378 10,060 

Sistem 1 (TL) 1,662.00 1,821.85 1,828.75 2,956.61 1,621.31 2,286.61 1,618.37 

Sistem 2 (TL) 2,880.97 2,977.65 2,911.30 3,925.01 2,766.37 3,391.87 2,833.30 

Sistem 3 (TL) 2,632.35 2,585.46 2,503.56 3,766.85 2,274.02 3,014.24 2,451.00 

Sistem 4 (TL) 3,050.68 3,244.66 3,292.36 4,513.02 3,051.48 3,754.16 3,009.61 

Sistem 5 (TL) 3,002.89 3,133.70 3,108.15 4,039.81 2,929.79 3,417.82 2,957.78 

Sistem 6 (TL) 2,104.13 2,263.97 2,270.88 3,631.54 2,063.44 2,961.54 2,060.50 

Sistem 7 (TL) 2,631.47 2,728.15 2,661.79 3,864.24 2,516.87 3,331.10 2,583.80 

Sistem 8 (TL) 3,033.56 3,034.75 2,967.42 4,405.21 2,737.88 3,652.60 2,880.21 

Sistem 9 (TL) 3,460.82 3,654.80 3,702.50 5,165.16 3,461.62 4,406.30 3,419.75 

Sistem 10 (TL) 3,413.03 3,543.84 3,518.29 4,691.95 3,339.93 4,069.96 3,367.92 

En Uygun Sistem SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 
En Uygun Maliyet 
(TL) 1,662.00 1,821.85 1,828.75 2,956.61 1,621.31 2,286.61 1,618.37 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Kütahya yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemi olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.121). 

Çizelge 5.121 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Kütahya uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 

Mal Grubu 3 1 12 7 7 2 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 20' 40' 20' 

Yük ağırlığı (ton) 21.018 23.457 23.993 5.160 8.270 19.269 

Yük Değeri (TL) 10,060 7,511 40,857 38,331 61,434 41,641 

Sistem 1 (TL) 1,521.57 1,565.20 1,842.31 1,330.22 1,777.28 1,725.05 

Sistem 2 (TL) 2,484.57 2,532.23 2,746.14 2,244.85 2,855.80 2,628.91 

Sistem 3 (TL) 2,318.29 2,484.24 2,822.14 1,933.28 2,419.77 2,463.80 

Sistem 4 (TL) 2,807.56 2,848.64 3,159.09 2,644.48 3,114.63 3,042.61 

Sistem 5 (TL) 2,755.73 2,800.84 3,048.10 2,544.29 3,041.16 2,931.65 

Sistem 6 (TL) 2,097.73 2,141.36 2,418.47 1,906.38 2,586.23 2,301.20 

Sistem 7 (TL) 2,717.93 2,765.60 2,979.51 2,478.22 3,330.05 2,862.28 

Sistem 8 (TL) 2,747.50 2,885.46 3,217.20 2,397.14 3,058.13 2,913.09 

Sistem 9 (TL) 3,217.70 3,258.78 3,569.23 3,054.62 3,766.77 3,452.75 

Sistem 10 (TL) 3,165.87 3,210.98 3,458.24 2,954.43 3,693.30 3,341.79 

En Uygun Sistem SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 

En Uygun Maliyet (TL) 1,521.57 1,565.20 1,842.31 1,330.22 1,777.28 1,725.05 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Çanakkale yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemi olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.122). 
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Çizelge 5.122 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Çanakkale uygulama 
sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 

Mal Grubu 3 1 4 4 2 14 14 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 21.018 23.457 17.412 23.706 19.269 9.374 16.525 

Yük Değeri (TL) 10,060 7,511 9,815 13,363 41,641 48,999 86,378 

Sistem 1 (TL) 1,510.41 1,554.03 1,414.24 1,790.21 1,713.88 1,513.34 2,178.64 

Sistem 2 (TL) 2,444.33 2,491.99 2,349.78 2,522.78 2,588.67 2,377.40 2,960.87 

Sistem 3 (TL) 2,204.00 2,339.55 1,987.60 2,591.23 2,371.31 2,083.69 2,823.91 

Sistem 4 (TL) 2,556.39 2,597.47 2,459.98 2,839.50 2,791.44 2,598.27 3,300.95 

Sistem 5 (TL) 2,888.93 2,934.05 2,794.13 2,895.34 3,064.86 2,860.94 3,406.45 

Sistem 6 (TL) 1,987.31 2,030.94 1,891.14 2,441.62 2,190.78 1,990.25 2,830.05 

Sistem 7 (TL) 2,471.85 2,519.51 2,377.30 2,716.96 2,616.19 2,404.92 3,155.05 

Sistem 8 (TL) 2,285.07 2,352.23 2,153.31 2,771.42 2,501.43 2,249.40 3,164.12 

Sistem 9 (TL) 2,436.48 2,477.56 2,340.07 2,961.59 2,671.54 2,478.36 3,423.04 

Sistem 10 (TL) 2,769.02 2,814.14 2,674.23 3,017.43 2,944.95 2,741.03 3,528.54 

En Uygun Sistem SĐSTEM 1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 
En Uygun Maliyet 
(TL) 1,510.41 1,554.03 1,414.24 1,790.21 1,713.88 1,513.34 2,178.64 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Bursa yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemi olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.123). 

Çizelge 5.123 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Bursa uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mal Grubu 6 6 2 1 7 7 14 14 
Konteyner Türü 20' 40' 20' 20' 20' 40' 20' 40' 
Yük ağırlığı (ton) 7.215 15.336 19.269 23.457 5.160 8.270 9.374 16.525 

Yük Değeri (TL) 82,441 175,234 41,641 7,511 38,331 61,434 48,999 86,378 

Sistem 1 (TL) 1,717.06 2,844.92 1,710.16 1,550.31 1,315.33 1,762.38 1,509.62 2,174.92 
Sistem 2 (TL) 2,508.91 3,479.15 2,575.26 2,478.58 2,191.20 2,796.35 2,363.98 2,946.01 
Sistem 3 (TL) 2,237.53 3,500.83 2,295.61 2,263.85 1,780.91 2,267.39 2,007.99 2,748.21 
Sistem 4 (TL) 2,763.44 3,984.10 2,715.74 2,521.77 2,317.61 2,787.76 2,522.57 3,225.24 
Sistem 5 (TL) 2,766.57 3,726.25 2,792.12 2,661.31 2,404.76 2,929.65 2,588.21 3,104.25 
Sistem 6 (TL) 2,083.49 3,444.15 2,076.58 1,916.74 1,681.76 2,361.61 1,876.05 2,774.15 
Sistem 7 (TL) 1,986.67 3,116.18 2,053.03 1,956.35 1,668.97 2,433.38 1,841.75 2,583.04 
Sistem 8 (TL) 2,403.24 3,841.04 2,425.73 2,276.52 1,946.61 2,607.60 2,173.70 3,088.42 
Sistem 9 (TL) 2,643.54 4,106.20 2,595.84 2,401.86 2,197.70 2,909.86 2,402.66 3,347.34 

Sistem 10 (TL) 2,646.66 3,848.34 2,672.22 2,541.41 2,284.85 3,051.74 2,468.30 3,226.35 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
En Uygun 
Maliyet (TL) 1,717.06 2,844.92 1,710.16 1,550.31 1,315.33 1,762.38 1,509.62 2,174.92 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Muğla yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemi olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.124). 
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Çizelge 5.124 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Muğla uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 

Mal Grubu 1 2 10 10 14 14 12 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 2.935 5.728 9.374 16.525 23.993 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 15,368 29,992 48,999 86,378 40,857 

Sistem 1 (TL) 1,434.90 1,594.74 960.59 1,332.46 1,394.21 2,059.51 1,712.00 

Sistem 2 (TL) 2,062.77 2,159.45 1,580.18 2,146.98 1,948.18 2,485.29 2,276.69 

Sistem 3 (TL) 1,850.68 1,954.21 1,187.28 1,588.44 1,688.34 2,428.56 2,172.71 

Sistem 4 (TL) 1,962.18 2,156.16 1,495.73 1,882.23 1,962.98 2,665.66 2,272.63 

Sistem 5 (TL) 2,072.66 2,203.47 1,597.93 2,116.55 1,999.55 2,511.25 2,319.92 

Sistem 6 (TL) 2,395.54 2,555.39 1,921.23 2,653.51 2,354.85 3,380.55 2,672.65 

Sistem 7 (TL) 3,349.24 3,445.92 2,866.65 3,901.91 3,234.64 4,240.23 3,563.15 

Sistem 8 (TL) 3,177.08 3,163.51 2,361.10 2,936.76 2,862.15 3,776.87 3,514.10 

Sistem 9 (TL) 3,634.46 3,828.44 3,168.01 3,796.51 3,635.27 4,579.94 3,944.92 

Sistem 10 (TL) 3,744.94 3,875.75 3,270.21 4,030.84 3,671.84 4,425.54 3,992.20 

En Uygun Sistem SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 

En Uygun Maliyet (TL) 1,434.90 1,594.74 960.59 1,332.46 1,394.21 2,059.51 1,712.00 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Antalya yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemi olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.125). 

Çizelge 5.125 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Antalya uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 4 4 8 8 2 1 7 7 

Konteyner Türü 20' 40' 20' 40' 20' 20' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 17.412 23.706 18.421 9.219 19.269 23.457 5.160 8.270 

Yük Değeri (TL) 9,815 13,363 56,780 28,416 41,641 7,511 38,331 61,434 

Sistem 1 (TL) 1,564.40 1,940.37 1,961.32 1,680.56 1,864.04 1,704.19 1,469.21 1,916.27 

Sistem 2 (TL) 2,890.77 3,122.21 3,198.60 3,212.54 3,129.66 3,032.98 2,745.61 3,410.64 

Sistem 3 (TL) 2,088.68 2,742.84 2,555.69 2,180.42 2,483.63 2,488.96 1,957.69 2,444.17 

Sistem 4 (TL) 2,685.04 3,064.56 3,128.93 2,819.80 3,016.51 2,822.53 2,618.37 3,088.53 

Sistem 5 (TL) 2,867.39 2,945.89 3,222.19 3,051.27 3,138.11 3,007.30 2,750.75 3,282.40 

Sistem 6 (TL) 1,929.36 2,665.74 2,326.28 2,405.92 2,229.00 2,069.16 1,834.18 2,641.63 

Sistem 7 (TL) 2,031.15 2,499.23 2,338.99 2,589.55 2,270.05 2,173.37 1,885.99 2,787.66 

Sistem 8 (TL) 3,020.43 3,931.91 3,493.55 3,286.68 3,433.80 3,499.92 2,889.44 3,550.43 

Sistem 9 (TL) 3,926.99 4,548.51 4,370.88 4,303.75 4,258.46 4,064.48 3,860.32 4,572.48 

Sistem 10 (TL) 4,109.34 4,429.84 4,464.14 4,535.22 4,380.06 4,249.25 3,992.69 4,766.34 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
En Uygun Maliyet 
(TL) 1,564.40 1,940.37 1,961.32 1,680.56 1,864.04 1,704.19 1,469.21 1,916.27 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Burdur yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemi olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.126). 
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Çizelge 5.126 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Burdur uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mal Grubu 1 8 8 3 9 9 10 10 
Konteyner Türü 20' 20' 40' 20' 20' 40' 20' 40' 
Yük ağırlığı (ton) 23.457 18.421 9.219 21.018 5.889 7.633 2.935 5.728 

Yük Değeri (TL) 7,511 56,780 28,416 10,060 18,414 23,867 15,368 29,992 
Sistem 1 (TL) 1,614.84 1,871.97 1,591.20 1,571.21 1,241.76 1,513.87 1,140.53 1,512.41 
Sistem 2 (TL) 2,711.07 2,876.69 2,855.85 2,663.41 2,323.01 2,828.56 2,228.48 2,865.31 
Sistem 3 (TL) 2,399.61 2,466.34 2,091.07 2,242.46 1,714.15 2,000.86 1,594.36 1,995.53 
Sistem 4 (TL) 2,733.18 3,039.58 2,730.45 2,692.10 2,371.01 2,648.56 2,266.73 2,653.23 
Sistem 5 (TL) 2,685.39 2,900.28 2,694.58 2,640.27 2,308.23 2,662.74 2,210.65 2,705.61 
Sistem 6 (TL) 2,158.51 2,415.64 2,495.27 2,114.88 1,785.43 2,417.93 1,684.20 2,416.48 
Sistem 7 (TL) 2,495.28 2,660.90 2,946.24 2,447.61 2,107.22 2,918.95 2,012.69 2,955.70 
Sistem 8 (TL) 3,410.56 3,404.20 3,197.32 3,218.01 2,645.90 3,107.11 2,526.12 3,101.78 
Sistem 9 (TL) 3,975.13 4,281.52 4,214.40 3,934.05 3,612.95 4,132.51 3,508.68 4,137.18 

Sistem 10 (TL) 3,927.34 4,142.23 4,178.53 3,882.22 3,550.18 4,146.69 3,452.60 4,189.56 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
En Uygun Maliyet 
(TL) 1,614.84 1,871.97 1,591.20 1,571.21 1,241.76 1,513.87 1,140.53 1,512.41 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Aydın yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemi olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.127). 

Çizelge 5.127 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Aydın uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 1 2 4 4 7 7 14 14 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 17.412 23.706 5.160 8.270 9.374 16.525 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 9,815 13,363 38,331 61,434 48,999 86,378 

Sistem 1 (TL) 1,312.04 1,471.88 1,172.24 1,548.22 1,077.06 1,524.11 1,271.35 1,936.65 

Sistem 2 (TL) 1,620.15 1,716.83 1,477.93 1,556.75 1,332.77 1,845.18 1,505.55 1,994.84 

Sistem 3 (TL) 1,789.87 1,893.40 1,531.44 2,037.28 1,400.44 1,886.93 1,627.53 2,367.75 

Sistem 4 (TL) 1,901.37 2,095.35 1,763.88 2,143.40 1,697.21 2,167.37 1,902.17 2,604.85 

Sistem 5 (TL) 1,853.58 1,984.39 1,713.67 1,757.40 1,597.03 2,093.90 1,780.47 2,268.51 

Sistem 6 (TL) 2,434.01 2,593.86 2,294.22 3,030.59 2,199.03 3,006.49 2,393.32 3,419.02 

Sistem 7 (TL) 3,487.84 3,584.52 3,345.62 3,955.71 3,200.46 4,244.14 3,373.25 4,393.80 

Sistem 8 (TL) 3,116.27 3,102.70 2,705.25 3,545.14 2,574.26 3,235.25 2,801.34 3,716.06 

Sistem 9 (TL) 3,573.66 3,767.63 3,436.17 4,057.69 3,369.50 4,081.65 3,574.46 4,519.13 

Sistem 10 (TL) 3,525.86 3,656.67 3,385.95 3,671.68 3,269.31 4,008.18 3,452.76 4,182.79 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

En Uygun Maliyet 1,312.04 1,471.88 1,172.24 1,548.22 1,077.06 1,524.11 1,271.35 1,936.65 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Balıkesir yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemi olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.128). 
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Çizelge 5.128 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Balıkesir uygulama 
sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 2 1 14 14 9 9 10 10 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 19.269 23.457 9.374 16.525 5.889 7.633 2.935 5.728 

Yük Değeri (TL) 41,641 7,511 48,999 86,378 18,414 23,867 15,368 29,992 

Sistem 1 (TL) 1,525.25 1,365.40 1,324.71 1,990.01 992.32 1,264.43 891.09 1,262.97 

Sistem 2 (TL) 1,909.08 1,812.40 1,697.80 2,207.87 1,424.34 1,832.80 1,329.81 1,869.55 

Sistem 3 (TL) 2,064.04 1,997.60 1,786.94 2,527.16 1,405.67 1,692.38 1,285.88 1,687.04 

Sistem 4 (TL) 2,378.74 2,184.76 2,185.56 2,888.24 1,822.59 2,100.15 1,718.31 2,104.81 

Sistem 5 (TL) 2,267.78 2,136.97 2,063.87 2,551.90 1,759.81 2,114.32 1,662.24 2,157.20 

Sistem 6 (TL) 2,102.67 1,942.83 1,902.14 2,741.94 1,569.75 2,016.35 1,468.52 2,014.89 

Sistem 7 (TL) 2,298.75 2,202.07 2,087.48 2,803.32 1,814.01 2,428.25 1,719.48 2,465.00 

Sistem 8 (TL) 2,513.34 2,398.82 2,250.80 3,165.52 1,869.53 2,330.74 1,749.74 2,325.40 

Sistem 9 (TL) 2,788.88 2,594.90 2,595.70 3,540.38 2,232.73 2,752.29 2,128.45 2,756.95 

Sistem 10 (TL) 2,677.92 2,547.11 2,474.01 3,204.04 2,169.95 2,766.46 2,072.38 2,809.34 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
En Uygun Maliyet 
(TL) 1,525.25 1,365.40 1,324.71 1,990.01 992.32 1,264.43 891.09 1,262.97 

Yük sahipleri açısından maliyet modelinin Bilecik yük merkezi için uygulanması 

sonucunda taşıma sistemi no.1’in en düşük maliyetli taşıma sistemi olduğu 

anlaşılmıştır (Çizelge 5.129). 

Çizelge 5.129 : Yük sahipleri açısından maliyet modeli – Bilecik uygulama sonucu. 

Sıra No 1 2 3 4 

Mal Grubu 1 2 10 10 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 2.935 5.728 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 15,368 29,992 

Sistem 1 (TL) 1,668.20 1,828.05 1,193.90 1,565.77 

Sistem 2 (TL) 2,903.32 3,000.00 2,420.73 3,078.33 

Sistem 3 (TL) 2,788.15 2,713.45 1,892.52 2,293.68 

Sistem 4 (TL) 3,263.23 3,457.21 2,796.78 3,183.28 

Sistem 5 (TL) 3,215.44 3,346.25 2,740.70 3,235.66 

Sistem 6 (TL) 2,079.31 2,239.15 1,605.00 2,209.68 

Sistem 7 (TL) 2,542.05 2,638.73 2,059.46 2,893.70 

Sistem 8 (TL) 3,189.37 3,162.74 2,356.38 2,932.04 

Sistem 9 (TL) 3,673.37 3,867.35 3,206.92 3,835.42 

Sistem 10 (TL) 3,625.58 3,756.39 3,150.84 3,887.80 

En Uygun Sistem 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

En Uygun Maliyet (TL) 1,668.20 1,828.05 1,193.90 1,565.77 
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5.10 AHP Uygulama Sonuçları 

Yük sahiplerinin taşıma sistemi seçiminde taşıma maliyetinin önemli bir ölçüt 

olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte hız, kapasite, güvenlik ve erişilebilirlik 

ölçütlerinin de karar vermede etkili olan diğer ölçütler olarak dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu nedenle Đzmir ve Gemlik limanlarında konteyner taşımacılığı 

hizmeti veren Marmaris Gemi Acentalığı A.Ş. aracılığıyla 143 adet yük sahibi şirket 

ile telefon ve e-posta yoluyla temasa geçilip, yük sahiplerinin taşıma sistemi 

seçiminde dikkate aldığı ölçütlerin hiyerarşisinin belirlenmesine yönelik bir anket 

çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veri seti üzerinden AHP 

Yöntemi uygulanarak, yük sahiplerinin taşıma sistemi seçiminde dikkate aldığı 

ölçütlerin ağırlığı belirlenmiştir. Çizelge 5.130’dan da görülebileceği üzere yük 

sahiplerinin taşıma sistemi seçiminde en belirgin ölçüt yüzde 27 ile maliyet olurken, 

hız yüzde 20 pay ile ikinci sırada, güvenlik yüzde 19 ile üçüncü sırada, kapasite 

yüzde 18 ile dördüncü sırada, erişilebilirlik ise yüzde 17 ile beşinci sırada yer 

almaktadır. 

Çizelge 5.130 : Taşıma sistemi seçimine ait ölçütlerin yük grupları açısından 
yüzdesel ağırlıkları. 

Sıra No Yük Grubu Maliyet Kapasite Hız Güvenlik Erişebilirlik 

1 Mermer/Taş 0.31 0.21 0.18 0.16 0.13 

2 Gıda 0.25 0.14 0.25 0.17 0.19 

3 Seramik 0.30 0.27 0.17 0.10 0.17 

4 Kimyasal 0.26 0.14 0.20 0.23 0.17 

5 Elektronik/Makine 0.23 0.25 0.16 0.20 0.15 

6 Taşıt 0.23 0.20 0.17 0.26 0.14 

7 Tekstil 0.27 0.18 0.21 0.19 0.16 

8 Metal 0.28 0.18 0.23 0.18 0.13 

9 Plastik 0.25 0.15 0.23 0.17 0.20 

10 Mobilya 0.27 0.12 0.17 0.27 0.18 

11 Kağıt  0.28 0.22 0.14 0.19 0.17 

12 Cam 0.25 0.14 0.16 0.26 0.19 

13 Deri 0.27 0.15 0.18 0.25 0.16 

14 Diğer 0.27 0.16 0.21 0.18 0.17 

  HEPSĐ 0.27 0.18 0.20 0.19 0.17 

Yük grubu açısından ölçütler incelendiğinde ise elektronik/makine, taşıt ve cam 

dışında kalan yük grupları açısından maliyetin en önemli ölçüt olduğu 

anlaşılmaktadır. Cam, taşıt ve mobilya gibi yük gruplarındaki yüklerin hassas, 
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kolayca hasarlanabilecek olması nedeniyle bu tür yüklerde güvenlik ölçütü ön plana 

çıkmaktadır. Belirli süre içinde bozulma riski bulunan gıda grubu yükleri için de hız 

ölçütü önemli olmaktadır. Gıda ihracatı yapan yük sahipleri genellikle yüklerinin 

mümkün olduğu kadar en kısa sürede taşınmasını talep etmektedir. 

Elektronik/makine ve kağıt gibi tek seferde büyük hacimlerde yüklenebilen yük 

grupları için ise kapasite ölçütü ön plana çıkmaktadır.  

AHP Uygulamasının ikinci bölümünde ise Admiral Container Lines Inc. Şirketi 

aracılığıyla konteyner taşımacılığı sektöründe faaliyette bulunan 29 uzman kişi ile 

telefon yoluyla veya yüzyüze görüşülerek 10 ayrı taşıma sisteminin hız, kapasite, 

güvenlik ve erişilebilirlik ölçütleri açısından karşılaştırılması yönünde bir anket 

çalışması yapılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen değerler ile AHP yöntemi 

kullanılarak hangi taşıma sisteminin hangi ölçüt bakımından kuvvetli olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 5.131). 

Çizelge 5.131 : Taşıma sistemlerinin seçim ölçütleri açısından karşılaştırılması. 

ÖZ VEKTÖRLER Kapasite Hız Güvenlik Erişilebilirlik 

Taşıma Sistemi No.1 0.05 0.18 0.05 0.18 

Taşıma Sistemi No.2 0.04 0.17 0.06 0.16 

Taşıma Sistemi No.3 0.12 0.13 0.12 0.11 

Taşıma Sistemi No.4 0.11 0.12 0.13 0.10 

Taşıma Sistemi No.5 0.10 0.10 0.14 0.08 

Taşıma Sistemi No.6 0.13 0.07 0.10 0.09 

Taşıma Sistemi No.7 0.12 0.06 0.11 0.08 

Taşıma Sistemi No.8 0.12 0.06 0.10 0.07 

Taşıma Sistemi No.9 0.11 0.06 0.10 0.07 

Taşıma Sistemi No.10 0.11 0.05 0.10 0.06 

Taşıma sistemleri kapasite ölçütü açısından değerlendirildiğinde en uygun taşıma 

sisteminin karayolu ve denizyolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemi no.6 

olduğu anlaşılmıştır. Bunun nedeni denizyolu taşımacılığı kullanılarak, demiryolu ve 

karayolu taşımacılığına oranla çok daha büyük hacimlerde yük taşıyabilme 

taşınabilinmesidir. Taşıma sistemleri hız ölçütü bakımından incelendiğinde, karayolu 

taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemi no.1’in en uygun taşıma sistemi olduğu 

anlaşılmıştır. Bunun nedeni karayolu taşımacılığında kullanılan araçların mevcut 

koşullarda diğer taşıma türlerine göre bir mesafeyi çok daha kısa sürede kat 

etmesidir. Taşıma sistemleri, güvenlik ölçütü açısından değerlendirildiğinde ise 

karayolu ve demiryolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemi no.5’in en uygun 
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taşıma sistemi olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeni demiryolu taşımacılığının 

karayolu ve denizyolu taşımacılığına göre çok daha güvenli olmasıdır. Burada yük 

sahiplerinin güvenlik ölçütün içinde taşıma aracının kaza yapma olasılığı kadar, 

yükün hasarlanması riskini de değerlendirdiğini belirtmekte fayda vardır. Bu nedenle 

kaza olasılığı açısından taşıma türleri içinde en düşük değere sahip denizyolu 

taşımacılığı, yükün hasarlanma riski (örneğin yükün deniz suyuna maruz kalması) 

açısından değerlendirildiğinde diğer taşıma türlerine oranla çok daha riskli olarak 

kabul edilmektedir. Taşıma sistemleri, erişebilirlik ölçütü açısından 

değerlendirildiğinde ise karayolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemi no.1’in 

en uygun taşıma sistemi olduğu anlaşılmıştır. Bunun nedeni ise Türkiye’de karayolu 

taşımacılığına erişimin diğer taşıma türlerine oranla çok kolay olmasıdır.  

AHP yöntemi kullanılarak yük sahipleri açısından en uygun taşıma sisteminin 

belirlenmesine yönelik uygulama sonucunda Đzmir yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no 1’in en uygun taşıma sistemi olduğu anlaşılmıştır.  

Çizelge 5.132 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Đzmir. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 1 2 14 14 4 4 7 7 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 9.374 16.525 17.412 23.706 5.160 8.270 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 48,999 86,378 9,815 13,363 38,331 61,434 

Sistem 1 0.126 0.135 0.130 0.126 0.128 0.123 0.130 0.127 

Sistem 2 0.119 0.127 0.125 0.125 0.121 0.127 0.124 0.120 

Sistem 3 0.118 0.118 0.119 0.117 0.119 0.116 0.120 0.120 

Sistem 4 0.114 0.112 0.112 0.112 0.114 0.113 0.112 0.113 

Sistem 5 0.111 0.109 0.111 0.113 0.112 0.117 0.111 0.111 

Sistem 6 0.095 0.091 0.092 0.092 0.092 0.090 0.092 0.093 

Sistem 7 0.084 0.081 0.082 0.084 0.083 0.083 0.082 0.083 

Sistem 8 0.082 0.079 0.081 0.081 0.081 0.080 0.081 0.082 

Sistem 9 0.077 0.074 0.075 0.076 0.076 0.075 0.075 0.076 

Sistem 10 0.075 0.073 0.073 0.075 0.074 0.075 0.073 0.075 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

2 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Denizli yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.133).  
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Çizelge 5.133 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Denizli. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 1 5 7 7 14 14 9 9 

Konteyner Türü 20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 6.727 5.160 8.270 9.374 16.525 5.889 7.633 

Yük Değeri (TL) 7,511 99,063 38,331 61,434 48,999 86,378 18,414 23,867 

Sistem 1 0.128 0.116 0.132 0.129 0.132 0.128 0.139 0.138 

Sistem 2 0.107 0.102 0.111 0.110 0.113 0.115 0.116 0.115 

Sistem 3 0.117 0.119 0.121 0.121 0.120 0.118 0.121 0.122 

Sistem 4 0.111 0.111 0.110 0.112 0.110 0.111 0.110 0.112 

Sistem 5 0.108 0.109 0.108 0.109 0.108 0.110 0.106 0.107 

Sistem 6 0.101 0.100 0.098 0.096 0.098 0.095 0.096 0.094 

Sistem 7 0.091 0.093 0.089 0.088 0.089 0.089 0.086 0.085 

Sistem 8 0.083 0.088 0.083 0.084 0.082 0.083 0.081 0.081 

Sistem 9 0.077 0.082 0.075 0.077 0.075 0.076 0.073 0.074 

Sistem 10 0.076 0.080 0.074 0.075 0.074 0.076 0.071 0.072 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

3 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Manisa yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.134).  

Çizelge 5.134 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Manisa. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 5 2 14 14 8 8 6 6 

Konteyner Türü 40' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 6.727 19.269 9.374 16.525 18.421 9.219 7.215 15.336 

Yük Değeri (TL) 99,063 41,641 48,999 86,378 56,780 28,416 82,441 175,234 

Sistem 1 0.117 0.134 0.130 0.125 0.124 0.128 0.116 0.114 

Sistem 2 0.110 0.128 0.126 0.126 0.121 0.122 0.113 0.112 

Sistem 3 0.113 0.117 0.117 0.116 0.117 0.120 0.113 0.109 

Sistem 4 0.111 0.111 0.110 0.110 0.111 0.113 0.112 0.111 

Sistem 5 0.109 0.108 0.109 0.111 0.110 0.110 0.112 0.113 

Sistem 6 0.099 0.092 0.093 0.093 0.095 0.093 0.097 0.097 

Sistem 7 0.091 0.084 0.085 0.086 0.087 0.084 0.091 0.093 

Sistem 8 0.087 0.079 0.081 0.081 0.082 0.082 0.086 0.087 

Sistem 9 0.082 0.074 0.075 0.076 0.077 0.075 0.080 0.082 

Sistem 10 0.080 0.073 0.074 0.076 0.076 0.074 0.079 0.082 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

2 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Uşak yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.135).  
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Çizelge 5.135 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Uşak. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 

Mal Grubu 3 7 7 1 2 14 14 

Konteyner Türü 20' 20' 40' 20' 20' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 21.018 5.160 8.270 23.457 19.269 9.374 16.525 

Yük Değeri (TL) 10,060 38,331 61,434 7,511 41,641 48,999 86,378 

Sistem 1 0.130 0.132 0.130 0.129 0.137 0.133 0.128 

Sistem 2 0.108 0.112 0.111 0.108 0.119 0.114 0.116 

Sistem 3 0.117 0.120 0.120 0.117 0.118 0.119 0.118 

Sistem 4 0.108 0.109 0.111 0.110 0.110 0.109 0.110 

Sistem 5 0.104 0.107 0.108 0.107 0.106 0.107 0.109 

Sistem 6 0.102 0.097 0.095 0.100 0.095 0.097 0.095 

Sistem 7 0.089 0.087 0.086 0.089 0.085 0.087 0.087 

Sistem 8 0.086 0.084 0.085 0.084 0.081 0.084 0.084 

Sistem 9 0.079 0.077 0.078 0.079 0.075 0.076 0.077 

Sistem 10 0.078 0.075 0.076 0.077 0.074 0.075 0.077 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Afyon yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.136).  

Çizelge 5.136 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Afyon. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 1 8 8 3 14 14 9 9 

Konteyner Türü 20' 20' 40' 20' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 18.421 9.219 21.018 9.374 16.525 5.889 7.633 

Yük Değeri (TL) 7,511 56,780 56,780 10,060 48,999 86,378 18,414 23,867 

Sistem 1 0.128 0.126 0.128 0.129 0.132 0.128 0.139 0.138 

Sistem 2 0.103 0.107 0.106 0.102 0.109 0.111 0.111 0.111 

Sistem 3 0.115 0.117 0.120 0.116 0.118 0.117 0.120 0.121 

Sistem 4 0.108 0.109 0.110 0.106 0.108 0.109 0.107 0.109 

Sistem 5 0.105 0.106 0.107 0.102 0.105 0.108 0.103 0.104 

Sistem 6 0.103 0.100 0.097 0.104 0.099 0.096 0.098 0.095 

Sistem 7 0.091 0.090 0.087 0.091 0.088 0.088 0.086 0.085 

Sistem 8 0.087 0.087 0.087 0.088 0.086 0.086 0.084 0.085 

Sistem 9 0.081 0.080 0.079 0.082 0.078 0.079 0.076 0.077 

Sistem 10 0.080 0.079 0.078 0.080 0.077 0.079 0.075 0.075 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Eskişehir yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.137).  
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Çizelge 5.137 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Eskişehir. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 

Mal Grubu 1 2 6 6 14 14 3 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 7.215 15.336 9.374 16.525 21.018 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 82,441 175,234 48,999 86,378 10,060 

Sistem 1 0.126 0.135 0.115 0.115 0.130 0.127 0.127 

Sistem 2 0.100 0.112 0.098 0.099 0.106 0.107 0.099 

Sistem 3 0.112 0.115 0.114 0.110 0.116 0.115 0.113 

Sistem 4 0.105 0.106 0.107 0.109 0.105 0.106 0.103 

Sistem 5 0.102 0.102 0.106 0.109 0.102 0.105 0.098 

Sistem 6 0.108 0.101 0.104 0.102 0.103 0.100 0.109 

Sistem 7 0.097 0.092 0.099 0.099 0.094 0.094 0.097 

Sistem 8 0.088 0.084 0.090 0.090 0.087 0.086 0.089 

Sistem 9 0.082 0.078 0.083 0.084 0.079 0.080 0.083 

Sistem 10 0.081 0.076 0.082 0.084 0.078 0.079 0.081 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Kütahya yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.138).  

Çizelge 5.138 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Kütahya. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 

Mal Grubu 3 1 12 7 7 2 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 20' 40' 20' 

Yük ağırlığı (ton) 21.018 23.457 23.993 5.160 8.270 19.269 

Yük Değeri (TL) 10,060 7,511 40,857 38,331 61,434 41,641 

Sistem 1 0.127 0.126 0.122 0.130 0.128 0.135 

Sistem 2 0.101 0.102 0.105 0.106 0.106 0.114 

Sistem 3 0.114 0.113 0.112 0.117 0.117 0.115 

Sistem 4 0.103 0.105 0.108 0.105 0.107 0.106 

Sistem 5 0.099 0.102 0.106 0.102 0.104 0.102 

Sistem 6 0.107 0.105 0.102 0.102 0.100 0.099 

Sistem 7 0.095 0.094 0.095 0.092 0.091 0.090 

Sistem 8 0.089 0.088 0.087 0.088 0.088 0.084 

Sistem 9 0.083 0.083 0.083 0.080 0.080 0.078 

Sistem 10 0.081 0.081 0.081 0.078 0.079 0.077 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Çanakkale yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.139).  
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Çizelge 5.139 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Çanakkale. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 

Mal Grubu 3 1 4 4 2 14 14 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 21.018 23.457 17.412 23.706 19.269 9.374 16.525 

Yük Değeri (TL) 10,060 7,511 9,815 13,363 41,641 48,999 86,378 

Sistem 1 0.124 0.123 0.125 0.123 0.133 0.128 0.125 

Sistem 2 0.100 0.100 0.105 0.107 0.113 0.107 0.109 

Sistem 3 0.113 0.112 0.115 0.113 0.114 0.115 0.115 

Sistem 4 0.104 0.106 0.107 0.108 0.107 0.106 0.107 

Sistem 5 0.096 0.099 0.101 0.105 0.100 0.100 0.102 

Sistem 6 0.106 0.104 0.100 0.098 0.098 0.101 0.099 

Sistem 7 0.095 0.095 0.092 0.093 0.090 0.092 0.093 

Sistem 8 0.092 0.092 0.089 0.087 0.086 0.089 0.087 

Sistem 9 0.088 0.088 0.085 0.083 0.082 0.084 0.083 

Sistem 10 0.083 0.082 0.080 0.081 0.078 0.080 0.080 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Bursa yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.140).  

Çizelge 5.140 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Bursa. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 6 6 2 1 7 7 14 14 

Konteyner Türü 20' 40' 20' 20' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 7.215 15.336 19.269 23.457 5.160 8.270 9.374 16.525 

Yük Değeri (TL) 82,441 175,234 41,641 7,511 38,331 61,434 48,999 86,378 

Sistem 1 0.115 0.113 0.131 0.120 0.124 0.123 0.125 0.123 

Sistem 2 0.097 0.099 0.111 0.098 0.103 0.103 0.105 0.107 

Sistem 3 0.110 0.108 0.114 0.111 0.115 0.116 0.114 0.114 

Sistem 4 0.108 0.109 0.106 0.105 0.105 0.107 0.105 0.106 

Sistem 5 0.105 0.108 0.100 0.100 0.100 0.102 0.100 0.103 

Sistem 6 0.102 0.100 0.098 0.104 0.101 0.100 0.100 0.098 

Sistem 7 0.102 0.101 0.095 0.101 0.099 0.096 0.098 0.097 

Sistem 8 0.091 0.090 0.085 0.091 0.089 0.089 0.088 0.087 

Sistem 9 0.087 0.086 0.081 0.087 0.084 0.084 0.083 0.082 

Sistem 10 0.084 0.085 0.079 0.083 0.081 0.080 0.080 0.081 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Muğla yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.141).  
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Çizelge 5.141 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Muğla. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 

Mal Grubu 1 2 10 10 14 14 12 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 2.935 5.728 9.374 16.525 23.993 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 15,368 29,992 48,999 86,378 40,857 

Sistem 1 0.127 0.135 0.131 0.129 0.131 0.127 0.122 

Sistem 2 0.106 0.117 0.108 0.107 0.112 0.114 0.108 

Sistem 3 0.120 0.120 0.125 0.124 0.122 0.119 0.118 

Sistem 4 0.115 0.113 0.115 0.117 0.113 0.113 0.114 

Sistem 5 0.109 0.108 0.111 0.111 0.109 0.111 0.111 

Sistem 6 0.099 0.094 0.094 0.093 0.096 0.094 0.097 

Sistem 7 0.087 0.084 0.085 0.084 0.086 0.086 0.089 

Sistem 8 0.083 0.081 0.083 0.084 0.083 0.083 0.084 

Sistem 9 0.078 0.075 0.075 0.077 0.076 0.077 0.079 

Sistem 10 0.076 0.073 0.073 0.074 0.074 0.076 0.077 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Antalya yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.142).  

Çizelge 5.142 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Antalya. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 4 4 8 8 2 1 7 7 

Konteyner Türü 20' 40' 20' 40' 20' 20' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 17.412 23.706 18.421 9.219 19.269 23.457 5.160 8.270 

Yük Değeri (TL) 9,815 13,363 56,780 28,416 41,641 7,511 38,331 61,434 

Sistem 1 0.127 0.126 0.124 0.129 0.134 0.125 0.128 0.127 

Sistem 2 0.103 0.105 0.103 0.101 0.111 0.098 0.102 0.103 

Sistem 3 0.118 0.115 0.117 0.120 0.117 0.114 0.118 0.119 

Sistem 4 0.108 0.110 0.108 0.109 0.108 0.107 0.107 0.109 

Sistem 5 0.104 0.108 0.104 0.104 0.102 0.102 0.102 0.104 

Sistem 6 0.104 0.100 0.105 0.102 0.102 0.109 0.105 0.102 

Sistem 7 0.100 0.099 0.102 0.097 0.097 0.104 0.102 0.097 

Sistem 8 0.084 0.083 0.085 0.085 0.082 0.085 0.085 0.086 

Sistem 9 0.077 0.078 0.078 0.077 0.075 0.079 0.077 0.078 

Sistem 10 0.074 0.076 0.076 0.075 0.073 0.076 0.074 0.075 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Burdur yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.143).  
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Çizelge 5.143 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Burdur. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 1 8 8 3 9 9 10 10 

Konteyner Türü 20' 20' 40' 20' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 18.421 9.219 21.018 5.889 7.633 2.935 5.728 

Yük Değeri (TL) 7,511 56,780 28,416 10,060 18,414 23,867 15,368 29,992 

Sistem 1 0.127 0.125 0.130 0.127 0.137 0.137 0.130 0.129 

Sistem 2 0.101 0.105 0.103 0.100 0.110 0.109 0.103 0.103 

Sistem 3 0.115 0.117 0.121 0.116 0.119 0.121 0.120 0.121 

Sistem 4 0.108 0.108 0.109 0.106 0.107 0.109 0.108 0.111 

Sistem 5 0.104 0.106 0.106 0.101 0.103 0.104 0.106 0.108 

Sistem 6 0.106 0.103 0.100 0.108 0.101 0.098 0.102 0.099 

Sistem 7 0.098 0.097 0.093 0.099 0.093 0.090 0.095 0.092 

Sistem 8 0.085 0.085 0.085 0.086 0.083 0.083 0.085 0.086 

Sistem 9 0.079 0.078 0.077 0.079 0.075 0.075 0.076 0.077 

Sistem 10 0.077 0.077 0.075 0.078 0.073 0.073 0.074 0.075 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Aydın yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.144).  

Çizelge 5.144 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Aydın. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 1 2 4 4 7 7 14 14 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 17.412 23.706 5.160 8.270 9.374 16.525 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 9,815 13,363 38,331 61,434 48,999 86,378 

Sistem 1 0.128 0.136 0.130 0.126 0.131 0.129 0.132 0.127 

Sistem 2 0.113 0.122 0.115 0.120 0.117 0.115 0.119 0.120 

Sistem 3 0.119 0.119 0.120 0.117 0.122 0.121 0.120 0.118 

Sistem 4 0.113 0.112 0.114 0.113 0.112 0.113 0.112 0.112 

Sistem 5 0.111 0.109 0.111 0.116 0.110 0.111 0.110 0.112 

Sistem 6 0.096 0.092 0.093 0.091 0.094 0.093 0.093 0.092 

Sistem 7 0.085 0.083 0.084 0.084 0.084 0.084 0.083 0.084 

Sistem 8 0.082 0.080 0.082 0.081 0.082 0.083 0.082 0.082 

Sistem 9 0.077 0.074 0.076 0.076 0.075 0.077 0.075 0.076 

Sistem 10 0.076 0.073 0.074 0.076 0.074 0.075 0.074 0.076 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Balıkesir yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.140).  
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Çizelge 5.145 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Balıkesir. 

Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mal Grubu 2 1 14 14 9 9 10 10 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 19.269 23.457 9.374 16.525 5.889 7.633 2.935 5.728 

Yük Değeri (TL) 41,641 7,511 48,999 86,378 18,414 23,867 15,368 29,992 

Sistem 1 0.132 0.123 0.128 0.124 0.135 0.134 0.128 0.126 

Sistem 2 0.117 0.106 0.112 0.114 0.115 0.114 0.109 0.108 

Sistem 3 0.115 0.113 0.115 0.114 0.117 0.118 0.117 0.118 

Sistem 4 0.107 0.107 0.107 0.107 0.106 0.108 0.108 0.110 

Sistem 5 0.104 0.104 0.104 0.107 0.103 0.104 0.106 0.107 

Sistem 6 0.096 0.101 0.098 0.096 0.097 0.096 0.097 0.097 

Sistem 7 0.090 0.095 0.092 0.093 0.090 0.088 0.092 0.090 

Sistem 8 0.083 0.087 0.085 0.085 0.084 0.084 0.086 0.086 

Sistem 9 0.078 0.083 0.080 0.080 0.078 0.078 0.079 0.080 

Sistem 10 0.077 0.081 0.079 0.080 0.076 0.076 0.078 0.078 

Sonuç 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 
SĐSTEM 

1 

AHP Yönteminin uygulanması sonucunda Bilecik yük merkezi açısından taşıma 

sistemi no.1’in en uygun taşıma yöntemi olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 5.146).  

Çizelge 5.146 : AHP uygulamasına ait sonuçlar – Bilecik. 

Sıra No 1 2 3 4 

Mal Grubu 1 2 10 10 

Konteyner Türü 20' 20' 20' 40' 

Yük ağırlığı (ton) 23.457 19.269 2.935 5.728 

Yük Değeri (TL) 7,511 41,641 15,368 29,992 

Sistem 1 0.127 0.135 0.131 0.129 

Sistem 2 0.100 0.112 0.102 0.102 

Sistem 3 0.111 0.115 0.116 0.117 

Sistem 4 0.104 0.105 0.105 0.107 

Sistem 5 0.101 0.101 0.103 0.104 

Sistem 6 0.110 0.102 0.105 0.103 

Sistem 7 0.099 0.093 0.096 0.093 

Sistem 8 0.087 0.084 0.087 0.088 

Sistem 9 0.081 0.077 0.078 0.079 

Sistem 10 0.080 0.076 0.077 0.077 

Sonuç SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 SĐSTEM 1 

Yük sahiplerinin dikkate aldığı ölçütler ve taşıma sistemlerine ait ölçütler 

kullanılarak her yük merkezi için yük sahiplerince en uygun taşıma sistemi seçimi 

yapılmıştır. Çizelge 5.147’de AHP uygulaması sonucu yük sahiplerinin ağırlıklı 

olarak taşıma sistemi no.1’i tercih edebileceği görülmektedir.  
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Bunun nedeni bu taşıma sisteminin yük sahipleri açısından en düşük maliyetli taşıma 

sistemi olmasının yanı sıra, hız ve erişebilirlik ölçütleri açısından da en kuvvetli 

seçenek olmasıdır. Demiryolu taşımacılığı içeren taşıma sistemleri, güvenlik ve 

kapasite açısından kuvvetli olsa da maliyet, hız ve erişebilirlik ölçütleri bakımından 

yetersiz kalmaktadır ve bu nedenle tercih edilmemektedir. Denizyolu taşımacılığı 

içeren taşıma sistemleri ise sadece kapasite ölçütü açısından avantajlıdır ancak diğer 

ölçütler yönünde yeterli görülmemektedir.  

Çizelge 5.147 : Yük sahipleri taşıma sistemi seçimi üzerine AHP uygulama 
sonuçları. 

No. 
Yük 
Merkezi En Uygun Taşıma Sistemi 

1 Đzmir TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

2 Denizli TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

3 Manisa TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

4 Uşak TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

5 Afyon TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

6 Eskişehir TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

7 Kütahya TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

8 Çanakkale TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

9 Bursa TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

10 Muğla TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

11 Antalya TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

12 Burdur TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

13 Aydın TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

14 Balıkesir TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

15 Bilecik TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

5.11 Blok Tren Đşletmeciliğine Yönelik Uygulama Sonuçları 

Ülke ekonomisi açısından maliyet modelinin uygulanması sonucunda yük merkezleri 

açısından çoğunlukla karayolu ve demiryolu taşımacılığının birlikte kullanıldığı 

taşıma sistemi no.4’ün en düşük maliyetli taşıma türü olduğu anlaşılmıştır. Ancak 

yük sahipleri açısından maliyet modeli sonuçları incelendiğinde en uygun maliyetli 

taşıma sistemleri içinde demiryolu taşımacılığı içeren herhangi bir taşıma sistemi 

bulunmamaktadır. Yük sahiplerinin demiryolu taşımacılığını içeren taşıma 

sistemlerini tercih edebilmesi için maliyet ölçütü kadar, hız, kapasite, güvenlik ve 

erişebilirlik ölçütleri açısından demiryolu taşımacılığının iyileştirilmesi 

gerekmektedir.  
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Bu nedenle konteyner blok tren taşımacılığına ait işletme verimliliğinin arttırılmasına 

yönelik bir çözüm yaklaşımı geliştirilmiş ve taşıma sistemi no.4’ün tercih 

edilebileceği Denizli, Uşak, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Muğla, Burdur, Aydın, 

Balıkesir ve Bilecik yük merkezleri için uygulanmıştır.  

Bu çözüm yaklaşımında, kuzey ve güney blok tren hattı olmak üzere Đzmir Limanı ve 

yük merkezleri arasında iki ana hat oluşturulması düşünülmüş; kuzey hattın, Uşak, 

Afyon, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Balıkesir, güney blok tren hattının ise Burdur, 

Denizli, Aydın, Muğla yük merkezlerinden ihraç edilen yüklere hizmet verebileceği 

kabul edilmiştir. Trenin bir terminalde manevra ve konteyner elleçleme işlemleri için 

kalış süresinin (Ti) azami 1 saat olduğu, limanda kalış süresinin (L) ise 2 saaat olduğu 

kabul edilmiştir. 

Kuzey hattındaki yük merkezleri arası demiryolu mesafeleri kilometre cinsinden 

Çizelge 5.148’de görülmektedir (TCDD, 2009). 

Çizelge 5.148 : Kuzey blok tren hattındaki yük merkezleri ve liman arası demiryolu 
mesafesi (km).  

Demiryolu 
mesafesi (km) 

Đzmir 
Limanı 

Uşak Afyonk. Eskişehir Kütahya Balıkesir Bilecik 

Đzmir Limanı   287 422 571 494 241 652 

Uşak 287   135 297 240 396 378 

Afyonk. 422 135   162 105 357 243 

Eskişehir 571 297 162   77 330 82 

Kütahya 494 240 105 77   253 159 

Balıkesir 241 396 357 330 253   412 

Bilecik 652 378 243 82 159 412   

Kuzey blok tren hattına ait sefer başına toplam kat edilecek mesafe 1,319 km, 

taşınacak toplam dolu ihraç konteyner adedi ise yıllık yaklaşık 41,968 TEU, haftalık 

1,034 TEU, günlük ise 148 TEU olacaktır. Đdeal konteyner blok treni taşıma 

kapasitesinin 80 TEU, ortalama hızının ise 60 km/saat olduğu kabul edildiğinde 

(Railistics GMBH, 2008) , kuzey blok tren hattına ait çevrim periyotu Denklem 4.31 

yardımıyla 29.98 saat olarak hesaplanmaktadır. Trenin güzergahı Đzmir Limanı – 

Uşak – Afyon – Eskişehir – Bilecik – Kütahya – Balıkesir – Đzmir Limanı şeklinde 

olduğunda çevrim periyodu 24 saatten uzun olduğundan bu güzergah tercih 

edilmemektedir. Çevrim periyodunun 24 saatin altına indirilebilmesi için çevrimde 

kat edilen mesafenin azaltılması, dolayısıyla Bilecik ve Eskişehir terminal 

uğraklarının iptal edilmesi gerekmektedir. Kuzey blok tren hattının Đzmir Limanı – 
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Uşak – Afyon – Kütahya – Balıkesir – Đzmir Limanı şeklinde bir ring seferi 

güzergahı izleyerek işletilmesi, Bilecik ve Eskişehir yük merkezlerinden çıkan 

yüklerin ise blok trenin uğrayacağı en yakın terminal olan Kütahya terminali 

üzerinden trene yüklenmesi düşünülmüştür. Bu durumunda sefer başına kat edilecek 

yeni mesafe 1,021 km olmakta, yeni çevrim periyodu ise Denklem 4.31 yardımıyla 

23.02 saat olarak bulunmaktadır. Böylece kuzey blok tren hattında 80 TEU dolu 

konteyner taşıma kapasiteli 2 adet blok trenin (B1, B2) haftanın her günü Đzmir 

Limanı – Uşak – Afyon – Kütahya – Balıkesir – Đzmir Limanı ring seferini yapması 

gerekmektedir (Çizelge 5.149).  

Çizelge 5.149 : Kuzey blok tren hattındaki istasyonların konteyner arzı (TEU).  

Đstasyon 
No 

Blok 
Tren No 

Kara 
Terminali 

Đlgili Yük 
Merkezleri 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 B1,B2 Uşak Uşak 21,423 412 59 

2 B1,B2 Afyon Afyon 10,791 208 30 

Eskişehir 9,843 189 27 

Kütahya 9,082 175 25 

Bilecik 1,117 21 3 
3 B1,B2 Kütahya 

Toplam 20,042 385 55 

4 B1,B2 Balıkesir Balıkesir 1,503 29 4 

      TOPLAM 42,968 1,034 148 

Đkinci hat olan güney blok tren hattının ise Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın yük 

merkezlerinden çıkacak yükler için kullanılması planlanmaktadır. Bu hattaki yük 

merkezleri arası demiryolu mesafeleri kilometre cinsinden Çizelge 5.150’de 

görülmektedir. (TCDD, 2009). 

Çizelge 5.150 : Güney blok tren hattındaki yük merkezleri ve liman arası demiryolu 
mesafesi (km).  

Demiryolu 
mesafesi (km) 

Đzmir 
Limanı 

Denizli Burdur Aydın 

Đzmir Limanı   264 450 133 

Denizli 264   206 131 

Burdur 450 206   318 

Aydın 133 131 318   
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Güney blok tren hattına ait sefer başına toplam kat edilecek mesafe 920 km, 

taşınacak toplam dolu ihraç konteyner adedi ise yıllık yaklaşık 59,748 TEU, haftalık 

1,150 TEU, günlük ise 164 TEU olacaktır. Bu yükün tamamının demiryoul ile 

taşınabilmesi için günde en az 3, haftada ise en az 15 blok tren seferin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir Đdeal konteyner blok treni taşıma kapasitesinin 80 

TEU, ortalama hızının ise 60 km/saat olduğu kabul edildiğinde (Railistics GMBH, 

2008) , güney blok tren hattına ait çevrim periyotu Denklem 4.31 yardımıyla 20.33 

saat olarak hesaplanmaktadır. Trenin güzergahı Đzmir Limanı – Burdur – Denizli – 

Aydın – Đzmir Limanı şeklinde olacaktır. Bu durumda çevrim periyodu 24 saatten az 

olduğu için tek bir lokomotif haftanın her günü sefer (B3) yapılabilecektir. Ancak 

günde bir sefer yapılması durumda bu hattaki toplam konteyner arzı 

karşılanamayacaktır. Bu durumda günde en az 3 sefer yapılırsa yük arzı 

karşılanabilecektir.  

Ancak Denizli’nin günlük dolu konteyner arzının 142 TEU,  diğer istasyonların ise 

22 TEU olduğu göz önünde bulundurulduğunda Aydın ve Burdur istasyonlarına 

günde birden fazla uğrak yapılması durumunda bu istasyonlardan konteyner 

yüklenemeyeceği anlaşılmaktadır. Trenlerin taşıma kapasitelerinin azami olarak 

kullanılması gerektiği düşünüldüğünde, günlük yapılacak 3 tren seferinden ikisinin 

(B4, B5) sadece Denizli istasyonu ve Đzmir Limanı arasında, kalan tek seferin (B3)  

ise Đzmir Limanı - Burdur – Denizli – Aydın – Đzmir Limanı güzergahında yapılması 

öngörülmüştür. Böylece günlük 3 tren seferinde de kapasite azamiye yakın 

kullanılmış olacaktır. Çizelge 5.151’de güney blok tren hattındaki istasyonlara ait 

konteyner arzı TEU cinsinden görülmektedir.  

Çizelge 5.151 : Güney blok tren hattındaki istasyonların konteyner arzı (TEU).  

Đstasyon 
No 

Blok Tren 
No 

Kara 
Terminali 

Đlgili Yük 
Merkezleri 

Yıllık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Haftalık 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

Günlük 
Konteyner 

Adedi 
(TEU) 

1 B3 Burdur Burdur 1,757 34 5 

2 B3,B4,B5 Denizli Denizli 51,772 996 142 

Muğla 4,669 90 13 

Aydın 1,550 30 4 3 B3 

Aydın Toplam 6,219 120 17 

    TOPLAM   59,748 1,150 164 
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Đzmir Limanı - Denizli – Đzmir Limanı güzergahı kullanılacak kısa mesafeli seferin 

çevrim periyodu toplam kat edilecek mesafenin 524 km olduğu dikkate alınarak 

Denklem 4.31 yardımıyla 11.73 saat olarak elde edilmiştir. Đzmir Limanı – Denizli – 

Đzmir Limanı çevrim periyodunun 12 saatten az olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu 

nedenle bu çevrim için iki ayrı tren kullanarak günde iki sefer yapmak yerine aynı 

lokomotifin çevrimde iki sefer kullanılabilmesi mümkün olabilecektir. Bu durumda 

bu hatta oluşan lokomotif işletme maliyeti açısından önemli bir tasarruf 

sağlanacaktır.  

Yük merkezleri ile Đzmir Limanı arasında demiryolu taşımacılığına yönelik blok tren 

uygulaması geliştirilmiş olsa da, mevcut altyapı ve işletme koşulları dikkate 

alındığında böyle bir uygulamanın altyapı ve işletmesel iyileştirmeler yapılmadan 

gerçekleştirilemeyeceği, TCDD ile yapılan görüşme sonucunda açıkça anlaşılmıştır. 

Özellikle güney blok tren hattında,  Denizli – Aydın hattında Karakuyu’dan Burdur 

ve Isparta’ya hat ayrılmaktadır. Karakuyu sonrasındaki bölümde hattın dingil basıncı 

20 ton altına düştüşünden bu gibi mevkilerde taşıma kapasitesi zayıftır (Aksu, 2009). 
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6.  SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Çalışmanın amacı doğrultusunda Türkiye’de ihracata konu olan yüklerin, yük 

merkezi ile liman arasında taşınması için ülke ekonomisi açısından en düşük 

maliyetli taşıma sisteminin belirlenmesi ve yük sahiplerinin taşıma sistemi 

seçimlerini bu yönde yapabilmesi için çözüm önerileri geliştirilmiştir. Türkiye’de 

yük taşımacılığında çoğunlukla karayolu taşımacılığının kullanıldığı ancak ülke 

ekonomisine yansıyan maliyetler açısından çok daha avantajlı demiryolu ve 

denizyolu taşımacılığı türlerinin çok düşük oranlarda tercih edilmesi sorunu için bir 

çözüm yaklaşımı geliştirilmiştir. Çözüm yaklaşımı Türkiye’nin ihracatında önemli 

bir yere sahip olan Đzmir Limanı ve ilgili 15 adet yük merkezine uygulanmıştır. 

Ancak bu çözüm yaklaşımı sadece Đzmir Limanı için değil,  Türkiye’nin herhangi bir 

konteyner limanı ve bağlantılı olduğu yük merkezleri için de uygulanabilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Bu nedenle başta demiryolu bağlantısı bulunan Mersin, Samsun, 

Bandırma, Haydarpaşa limanları, demiryolu bağlantısı tamamlanmak üzere olan 

Tekirdağ’daki Akport limanı ve bağlı yük merkezleri üzerinde de kolaylıkla 

uygulanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca ileriki dönemlerde bu konuda çalışacak 

araştırmacıların demiryolu taşımacılığına ait altyapı yatırımları ve işletme 

verimliliğin arttırılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yaparak, yeni çözüm 

yaklaşımları geliştirmesi beklenebilir. 

6.1 Sonuçlar 

Çözüm yaklaşımı altında geliştirilen ilk model ülke ekonomisi açısından maliyet 

modelidir. Bu modelde içsel ve dışsal maliyetler bulunmaktadır. Đçsel maliyetler, yük 

merkezi ile liman arasındaki hizmetleri sağlayan kuruluşların doğrudan işletme 

maliyetlerini, dışsal maliyetler ise ülke ekonomisine yansıyan gürültü, kaza, 

sıkışıklık, hava kirliliği gibi maliyet kalemlerini içermektedir.  
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Ülke ekonomisi açısından maliyet modelinin Đzmir Limanı’na ihracat yükü sağlayan 

en önemli 15 yük merkezi ve 10 taşıma sistemi dikkate alınarak uygulanması 

sonucunda; Đzmir, Manisa gibi Đzmir Limanı’nın yaklaşık 50 km çapında bir alanda 

bulunan yakın yük merkezleri için sadece karayolunun kullanıldığı taşıma sistemi 

no.1’in en uygun maliyetli taşıma sistemi olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar 

demiryolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığına göre daha düşük maliyetli bir taşıma 

türü olsa da, yükün veya konteynerin kara terminali üzerinden demiryoluna 

aktarılmasına ilişkin oluşan ilave terminal maliyetleri nedeniyle demiryolu 

taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemleri, limana yakın yük merkezleri için bir 

çözüm olmamaktadır. Şekil 6.1’de Đzmir’den ve Manisa’dan çıkan yüklerin karayolu 

ile Đzmir Limanı’na taşınmasına ait yük akışı görülmektedir. 

 

Şekil 6.1 : Đzmir ve Manisa yük merkezlerinden karayolu  üzerinden Đzmir 
Limanı’na yük akışı. 

Gemlik aktarma limanına oldukça yakın bir konumda bulunan Bursa ve Bilecik yük 

merkezleri açısından karayolu taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığının birlikte 

kullanıldığı taşıma sistemi no.6’nın ülke ekonomisi açısından en düşük maliyetli 

taşıma sistemi olduğu sonucu elde edilmiştir. Ancak Bilecik yük merkezinde ağır 

yükler için Gemlik aktarma limanının kullanıldığı taşıma sistemi no.6’nın, hafif 

yükler için ise taşıma sistemi no.4’ün en uygun maliyetli taşıma sistemleri olarak 

ortaya çıkmaktadır. Şekil 6.2’de Bursa ve Bilecik yük merkezlerinden Đzmir 

Limanı’na karayolu ve denizyolu taşımacılığı birlikte kullanılarak gerçekleşen yük 

akışı görülmektedir. 
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Şekil 6.2 : Bursa ve Bilecik yük merkezlerinden karayolu ve denizyolu kullanılarak 
Đzmir Limanı’na yük akışı. 

Uygulama sonucunda Çanakkale yük merkezi için en uygun taşıma sisteminin 

Bandırma Limanı’nın aktarma limanı olarak kullanıldığı, taşıma sistemi no.6 olduğu 

anlaşılmıştır. Yük merkezi ile aktarma limanının yakın olması nedeniyle, karayolu 

taşımacılığı en aza indirgenmekte ve taşıma zincirinin kalan bölümü taşıma türleri 

içinde en düşük maliyete sahip denizyolu taşımacılığı kullanılarak yapılmaktadır. Bu 

sistemde Çanakkale yük merkezinden geleneksel karayolu taşımacılığı kullanılarak 

Bandırma Limanı’na taşınan yük, limanda konteyner içine istiflenerek, aktarma 

gemisine yüklenmekte ve buradan Đzmir Limanı’na denizyoluyla taşınmaktadır. Şekil 

6.3’te Çanakkale’den çıkan yüklerin Bandırma aktarma limanı üzerinden Đzmir 

Limanı’na akışı görülmektedir. 
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Şekil 6.3 : Çanakkale yük merkezinden çıkan yüklerin Bandırma aktarma limanı 
kullanılarak Đzmir Limanı’na aktarılması. 

Aynı şekilde Antalya yük merkezi çıkışlı yükler için ise en uygun maliyetli taşıma 

sisteminin Antalya aktarma limanının kullanıldığı taşıma sistemi no.6 olduğu soncu 

elde edilmiştir. Antalya yük merkezi ve Antalya Limanı birbirlerine çok yakın  

olduğundan karayolu taşıma maliyeti çok düşüktür, kalan mesafe denizyolu 

taşımacılığı kullanılarak kat edilmektedir. Şekil 6.4’te Antalya yük merkezinden 

çıkan yüklerin Antalya aktarma limanı üzerinden Đzmir Limanı’na akışı 

görülmektedir. 

 

Şekil 6.4 : Antalya yük merkezinden çıkan yüklerin Antalya aktarma limanı 
kullanılarak Đzmir Limanı’na aktarılması. 
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Ancak mevcut koşullarda Bandırma Limanı - Đzmir Limanı arasında ve Antalya 

Limanı – Đzmir Limanı arasında düzenli konteyner taşımacılığı hizmeti veren 

konteyner hattı bulunmamaktadır. Bu nedenle bu sistemler her ne kadar en uygun 

maliyetli taşıma çözümleri olsa da, gerçekleştirilebilmesi için işletilmesi gereken 

konteyner hattının ilave maliyeti de göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla 

Çanakkale ve Antalya çıkışlı yükler için ikinci seçenek olarak taşıma sistemi no.4 

kullanılabilir. 

Kalan yük merkezleri için ise karayolu ve demiryolu taşımacılıkların birleşimi olan 

taşıma sistem no.4’ün en uygun taşıma sistemi olduğu belirlenmiştir. Çizelge 6.1.’de 

her yük merkezi için mevcut koşullar içinde en uygun maliyetli taşıma sistemleri 

listelenmektedir. 

Çizelge 6.1 : Ülke ekonomisi açısından maliyet modelinin uygulanmasına ait 
sonuçlar. 

No. 
Yük 
Merkezi En Uygun Taşıma Sistemi Aktarma Limanı Kara terminali 

1 Đzmir TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 - - 

2 Denizli TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.4 - Denizli Terminali 

3 Manisa TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 - - 

4 Uşak TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.4 - Uşak Terminali 

5 Afyon TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.4 - Afyon Terminali 

6 Eskişehir TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.4 - Eskişehir Terminali 

7 Kütahya TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.4 - Kütahya Terminali 

8 Çanakkale TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.6 Bandırma Limanı - 

9 Bursa TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.6 Gemlik Limanı - 

10 Muğla TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.4 - Aydın Terminali 

11 Antalya TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.6 Antalya Limanı - 

12 Burdur TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.4 - Burdur Terminali 

13 Aydın TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.4 - Aydın Terminali 

14 Balıkesir TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.4 - Balıkesir Terminali 

15 Bilecik TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.4 ve 6 Gemlik Limanı Bilecik Terminali 

 

Mevcut koşullarda kullanılan taşıma sistemleri no.1 ve no.2 yerine, ülke ekonomisi 

açısından en uygun maliyetli taşıma sistemlerinin kullanılması durumunda ülke 

ekonomisine yılda yaklaşık 38.5 milyon TL tutarında ve yüzde 27.11 oranında bir 

fayda sağlanacağı sonucu elde edilmiştir.  
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Çizelge 6.2’de her yük merkezi açısından en uygun maliyetli taşıma sisteminin 

kullanılması durumunda ülke ekonomisi açısından yıllık maliyet üzerinden 

sağlanacak fayda oranları görülmektedir. 

Çizelge 6.2 : Alternatif taşıma sistemlerinin kullanılması durumunda ülke 
ekonomisine sağlanacak yıllık fayda (TL).  

Mevcut Durum Öneri Yıllık Fayda 

Sıra 
No 

Yük 
Merkezi Sistem   

Yıllık 
Toplam 

Maliyet (TL) Sistem 
Aktarma 
Noktası 

Yıllık 
Toplam 

Maliyet (TL) 

Tutar (TL) 
Oran 
(%) 

1 Đzmir Sistem 1,2 43,056,002 Sistem 1 - 39,949,307 3,106,695 7.22 
2 Denizli Sistem 1,2 18,706,961 Sistem 4 Denizli Ter. 11,352,140 7,354,821 39.32 
3 Manisa Sistem 1,2 6,957,726 Sistem 1 - 6,262,414 695,312 9.99 
4 Uşak Sistem 1,2 11,779,092 Sistem 4 Uşak Ter. 8,342,822 3,436,270 29.17 
5 Afyon Sistem 1,2 10,212,301 Sistem 4 Afyon Ter. 6,802,679 3,409,622 33.39 

6 
Eskişehir 

Sistem 1,2 11,263,581 Sistem 4 
Kütahya 
Ter. 7,245,232 4,018,349 35.68 

7 
Kütahya 

Sistem 1,2 8,685,164 Sistem 4 
Kütahya 
Ter. 6,003,041 2,682,123 30.88 

8 
Çanakkale 

Sistem 1,2 8,039,285 Sistem 6 
Bandırma 
Lim. 6,230,874 1,808,411 22.49 

9 Bursa Sistem 1,2 11,989,142 Sistem 6 Gemlik Lim. 4,142,733 7,846,409 65.45 
10 Muğla Sistem 1,2 3,510,815 Sistem 4 Aydın Ter. 2,654,864 855,952 24.38 
11 Antalya Sistem 1,2 2,893,247 Sistem 6 Antalya Lim. 1,067,917 1,825,329 63.09 
12 Burdur Sistem 1,2 1,916,748 Sistem 4 Burdur Ter. 1,198,939 717,809 37.45 
13 Aydın Sistem 1,2 767,024 Sistem 4 Aydın Ter. 658,096 108,928 14.20 

14 
Balıkesir 

Sistem 1,2 862,527 Sistem 4 
Balıkesir 
Ter. 710,242 152,284 17.66 

15 Bilecik Sistem 1,2 1,335,190 Sistem6,4 Gemlik Lim. 859,116 476,074 35.66 
  Toplam   141,974,803     103,480,416 38,494,388 27.11 

Taşıma sistemleri ve maliyet modelleri, Đzmir Limanı’ndan ihraç edilen yükler için 

uygulanmış olsa bile, ülke ekonomisi açısından en uygun maliyetli taşıma 

sistemlerinin kullanılması yoluyla ithalat yükleri için de uygulanabilecek ve büyük 

bir olasılıkla önemli fayda sağlanabileceği görülebilecektir. Özellikle taşıma 

sistemlerinde konteynerin boş olarak konteyner deposundan teslim alındığı kabulü 

göz önünde bulundurulduğunda, limandan gelen dolu ithalat konteynerinin boşlatılıp, 

ihracat amaçlı kullanılması durumunda ülke ekonomisine kayda değer bir tasarruf 

sağlanabileceği düşünülmektedir.  

Ayrıca yük sahiplerine yansıyan maliyetin en aza indirgenmesi, ihracatçı firmaların 

uluslararası rekabet altındaki gücünü arttırmaya yönelik bir unsur olabilecektir. 

Böylece, özellikle FCA, EXW, DDU gibi yük merkezi ile liman arasındaki taşıma 

maliyetinin satış fiyatı içinde bulunduğu uluslararası mal satışlarında, ihracatçı 

firmaların fiyat teklifleri, uluslararası piyasada diğer ülkeler ile rekabet edecek 

duruma gelebileceği öngörülmektedir. 
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Çözüm yaklaşımı kapsamında geliştirilen ikinci alt maliyet model ise yük sahipleri 

açısından maliyet modelidir. Yük sahiplerine yansıyan maliyet modelinin yük 

merkezleri üzerinde uygulanması sonucunda Đzmir ve Manisa yük merkezleri için 

taşıma sistemi no.1 ve no.2’nin, diğer yük merkezleri için ise taşıma sistemi no.1’in 

en uygun maliyetli taşıma sistemi olduğu anlaşılmıştır. Çizelge 6.3.’de tüm yük 

sahipleri açısından en uygun maliyetli taşıma sistemi olarak taşıma sistemi no.1 

görülmektedir. 

Çizelge 6.3 : Yük sahipleri açısından maliyet modelinin uygulanmasına ait sonuçlar. 

No. Yük Merkezi En Uygun Taşıma Sistemi 

1 Đzmir TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 ve 2 

2 Denizli TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

3 Manisa TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 ve 2 

4 Uşak TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

5 Afyon TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

6 Eskişehir TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

7 Kütahya TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

8 Çanakkale TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

9 Bursa TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

10 Muğla TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

11 Antalya TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

12 Burdur TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

13 Aydın TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

14 Balıkesir TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

15 Bilecik TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

Yük sahiplerinin taşıma sistemi seçiminde taşıma maliyetinin önemli bir ölçüt 

olduğu düşünülmektedir. Ancak bu ölçütün yanında hız, kapasite, güvenlik ve 

erişilebilirlik ölçütlerinin de karar vermede etkili olan diğer ölçütler olduğu dikkate 

alınmalıdır. Bu nedenle Đzmir ve Gemlik limanlarında konteyner taşımacılığı hizmeti 

veren Marmaris Gemi Acentalığı A.Ş. aracılığıyla 143 adet yük sahibi şirket ile 

telefon ve e-posta yoluyla temasa geçilip, yük sahiplerinin taşıma sistemi seçiminde 

dikkate aldığı ölçütlerin hiyerarşisinin belirlenmesine yönelik bir anket çalışması 

yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veri seti üzerinden AHP Yöntemi 

uygulanarak, yük sahiplerinin taşıma sistemi seçiminde dikkate aldığı ölçütlerin 

ağırlığı belirlenmiştir. Şekil 6.5’den de görülebileceği üzere yük sahiplerinin taşıma 

sistemi seçiminde en belirgin ölçüt yüzde 27 ile maliyet olurken, hız yüzde 20 pay ile 

ikinci sırada, güvenlik yüzde 19 ile üçüncü sırada, kapasite yüzde 18 ile dördüncü 

sırada, erişilebilirlik ise yüzde 17 ile beşinci sırada yer almaktadır. 
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Erişilebilirlik
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27%

 

Şekil 6.5 : Yük sahiplerinin taşıma sistemi seçiminde dikkate aldığı ölçütlerin 
yüzdesel dağılımı. 

Ayrıca Admiral Container Lines Inc. Şirketi aracılığıyla konteyner taşımacılığı 

sektöründe faaliyette bulunan 29 uzman kişi ile telefon yoluyla veya yüzyüze 

görüşülerek 10 ayrı taşıma sisteminin hız, kapasite, güvenlik ve erişilebilirlik 

ölçütleri açısından karşılaştırılması yönünde bir anket çalışması yapılmıştır. Bu 

çalışmadan elde edilen değerler ile AHP yöntemi kullanılarak hangi taşıma 

sisteminin hangi ölçüt bakımından kuvvetli olduğu belirlenmiştir. Çizelge 6.4’ten 

görüldüğü üzere kapasite ölçütü açısından en uygun taşıma sistemi karayolu ve 

denizyolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemi no.6, hız ölçütü bakımından 

karayolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemi no.1, güvenlik ölçütü açısından 

karayolu ve demiryolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemi no.5, erişebilirlik 

ölçütü açısından ise karayolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemi no.1 olduğu 

anlaşılmıştır. 

Çizelge 6.4 : Taşıma sistemlerinin seçim ölçütleri açısından ağırlıklarının 
yüzdesel karşılaştırılması. 

ÖZ VEKTÖRLER Kapasite Hız Güvenlik Erişilebilirlik 

Taşıma Sistemi No.1 0.05 0.18 0.05 0.18 

Taşıma Sistemi No.2 0.04 0.17 0.06 0.16 

Taşıma Sistemi No.3 0.12 0.13 0.12 0.11 

Taşıma Sistemi No.4 0.11 0.12 0.13 0.10 

Taşıma Sistemi No.5 0.10 0.10 0.14 0.08 

Taşıma Sistemi No.6 0.13 0.07 0.10 0.09 

Taşıma Sistemi No.7 0.12 0.06 0.11 0.08 

Taşıma Sistemi No.8 0.12 0.06 0.10 0.07 

Taşıma Sistemi No.9 0.11 0.06 0.10 0.07 

Taşıma Sistemi No.10 0.11 0.05 0.10 0.06 
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Yük sahiplerinin dikkate aldığı ölçütler ve taşıma sistemlerine ait ölçütler 

kullanılarak her yük merkezi için yük sahiplerince en uygun taşıma sistemi seçimi 

yapılmıştır. Çizelge 6.5’de AHP uygulaması sonucu yük sahiplerinin ağırlıklı olarak 

taşıma sistemi no.1’i tercih edebileceği görülmektedir. Bunun nedeni bu taşıma 

sisteminin yük sahipleri açısından en düşük maliyetli taşıma sistemi olmasının yanı 

sıra, hız ve erişebilirlik ölçütleri açısından da en kuvvetli seçenek olmasıdır. 

Demiryolu taşımacılığı içeren taşıma sistemleri, güvenlik ve kapasite açısından 

kuvvetli olsa da maliyet, hız ve erişebilirlik ölçütleri bakımından yetersiz 

kalmaktadır ve bu nedenle tercih edilmemektedir. Denizyolu taşımacılığı içeren 

taşıma sistemleri ise sadece kapasite ölçütü açısından avantajlıdır ancak diğer 

ölçütler yönünde yeterli görülmemektedir.  

Çizelge 6.5 : Yük sahipleri taşıma sistemi seçimi üzerine AHP uygulama sonuçları. 

No. 
Yük 
Merkezi En Uygun Taşıma Sistemi 

1 Đzmir TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

2 Denizli TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

3 Manisa TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

4 Uşak TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

5 Afyon TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

6 Eskişehir TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

7 Kütahya TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

8 Çanakkale TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

9 Bursa TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

10 Muğla TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

11 Antalya TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

12 Burdur TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

13 Aydın TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

14 Balıkesir TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

15 Bilecik TAŞIMA SĐSTEMĐ NO.1 

Ülke ekonomisi açısından maliyet modelinin uygulanması sonucunda yük merkezleri 

açısından çoğunlukla karayolu ve demiryolu taşımacılığının birlikte kullanıldığı 

taşıma sistemi no.4’ün en düşük maliyetli taşıma türü olduğu anlaşılmıştır. Ancak 

yük sahipleri açısından maliyet modeli sonuçları incelendiğinde en uygun maliyetli 

taşıma sistemleri içinde demiryolu taşımacılığı içeren herhangi bir taşıma sistemi 

bulunmamaktadır. Yük sahiplerinin demiryolu taşımacılığını içeren taşıma 

sistemlerini tercih edebilmesi için maliyet ölçütü kadar, hız, kapasite, güvenlik ve 

erişebilirlik ölçütleri açısından demiryolu taşımacılığının iyileştirilmesi 

gerekmektedir.  
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Bu nedenle konteyner blok tren taşımacılığına ait işletme verimliliğinin arttırılmasına 

yönelik bir çözüm yaklaşımı geliştirilmiş ve taşıma sistemi no.4’ün tercih 

edilebileceği Denizli, Uşak, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Muğla, Burdur, Aydın, 

Balıkesir ve Bilecik yük merkezleri için uygulanmıştır.  

Bu çözüm yaklaşımında, kuzey ve güney blok tren hattı olmak üzere Đzmir Limanı ve 

yük merkezleri arasında iki ana hat oluşturulması düşünülmüş; kuzey hattın, Uşak, 

Afyon, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Balıkesir, güney blok tren hattının ise Burdur, 

Denizli, Aydın, Muğla yük merkezlerinden ihraç edilen yüklere hizmet verebileceği 

kabul edilmiştir. Kuzey blok tren hattının günde 2 blok tren seferi yapılarak, Đzmir 

Limanı – Uşak – Afyon – Kütahya – Balıkesir – Đzmir Limanı ring seferini 

gerçekleştirebileceği düşünülmektedir. Şekil 6.6.’da kuzey blok tren hattındaki yük 

akışı görülmektedir. 

 

Şekil 6.6 : Kuzey blok tren hattına ait yük akışı. 

Güney blok tren hattında ise yük merkezlerinden günlük ve haftalık dolu ihraç 

konteyner adetleri göz önünde bulundurularak günde 3 tren seferi yapılması 

düşünülmüştür. Yük merkezlerinin günlük dolu ihraç konteyner çıkışları dikkate 

alındığında güney blok tren hattındaki günlük 3 seferden ikisinin sadece Denizli ve 

Đzmir arasında, kalan seferin ise Burdur – Denizli – Aydın – Đzmir Limanı arasında 

yapılması gerektiği belirlenmiştir.  



 233 

Đzmir Limanı – Denizli – Đzmir Limanı çevrimi için iki ayrı tren kullanarak günde iki 

sefer yapmak yerine aynı treni çevrimde günde iki kez çalıştırmanın mümkün 

olabileceği, böylece de bu hatta oluşan tren işletme maliyetinde önemli bir tasarruf 

sağlanacağı öngörülmektedir. Şekil 6.7.’de güney blok tren hattındaki yük akışı 

görülmektedir. 

 

Şekil 6.7 : Güney blok tren hattına ait yük akışı. 

Yük merkezleri ile Đzmir Limanı arasında demiryolu taşımacılığına yönelik blok tren 

uygulaması geliştirilmiş olsa da, mevcut altyapı ve işletme koşulları dikkate 

alındığında böyle bir uygulamanın altyapı ve işletmesel iyileştirmeler yapılmadan 

gerçekleştirilemeyeceği, TCDD ile yapılan görüşme sonucunda açıkça anlaşılmıştır.  
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6.2 Öneriler 

Çalışmanın bu bölümünde yük sahiplerinin taşıma sistemi seçiminde, ülke ekonomisi 

açısından en düşük maliyetli taşıma sistemlerini tercih edebilmeleri için öneriler 

sunulacaktır. Bir yük merkezi için ülke ekonomisi açısından en düşük maliyetli 

taşıma sistemi ile yük sahipleri açısından en düşük maliyetli taşıma sisteminin aynı 

olması beklenirken, sonuçların çok farklı olduğu gözlemlenmektedir. Ülke 

ekonomisi açısından en düşük maliyetli taşıma sistemlerinin uygulanması sonucunda 

ciddi bir fayda sağlanacak olmasına rağmen, mevcut koşullar altında yük 

sahiplerince bu sistemlerin kullanımının tercih edilmesi mümkün değildir. Ülke 

ekonomisi açısından en düşük maliyetli sistemlerin yük sahipleri açısından cazip hale 

getirilmesi için ilgili kurumlara yönelik çözüm önerileri ayrı ayrı belirlenmiştir. 

6.2.1 TCDD’ye yönelik çözüm önerileri 

TCDD’nin mevcut durumu ve maliyet değerleriyle ülke ekonomisi ve kullanıcılar 

açısından diğer taşıma türleriyle rekabet edebilme şansı bulunmamaktadır. 

Demiryolu taşımacılığı içeren taşıma sistemlerinin tercih edilebilmesi için mevcut 

durumda maliyet, hız ve erişebilirlik ölçütleri açısından demiryolu taşımacılığının 

iyileştirilmesi gerekliliği önem arz etmektedir. Bunun gerçekleştirebilmek için ise 

altyapı yatırımlarının ve işletmesel açıdan iyileştirmelerin yapılması önem 

taşımaktadır. 

Türkiye’deki demiryolu taşımacılığında çalışmada ilgilenilen hatlara ait 

kapasitelerinin düşük olması, lokomotiflerin, vagonların ve personelin eksikliği, 

pazarlamada yaşanan sorunlar, organizasyon ve işletmede yaşanan aksaklıklar ve 

daha birçok nedenden dolayı demiryollarının yük taşımacılığında hak ettiği rolü 

oynayamadığı bilinmektedir (Vitoşoğlu ve Evren, 2008). Bu nedenle demiryolu 

konteyner taşımacılığının yük sahiplerince tercih edilebilmesi için bu eksikliklerin 

bir an önce giderilmesi önerilmektedir.  

Demiryolu taşımacılığının kullanıldığı taşıma sistemlerinin yük sahipleri açısından 

cazip hale getirilebilmesi için demiryolu konteyner taşımacılığına ait taşıma ücreti 

tarifesinin ve kara terminali hizmetlerine ait tarifede indirim yapılması 

gerekmektedir. Mevcut demiryolu konteyner taşıma ücreti tarifesinin karayolu 

taşımacılığı ile rekabet edecek düzeylere getirilmesi önem taşımaktadır. 
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Orta Avrupa Demiryolu Yönetmeliği’ne göre vagonların yaklaşık 120 km/saat 

hızında çekilmesi, bir yük treninin boyunun en fazla 700 metre olması, taşıma 

kapasitesinin 1,600 ton olması (bu yaklaşık 20 ton eşit ağırlıktaki 80 adet 20’lik dolu 

konteynerin tek seferde taşınabilmesine denk gelmektedir.) önerilmektedir (Beth, 

2008). Demiryolu taşımacılığının kullanıldığı alternatif taşıma sistemlerinin yük 

sahiplerine cazip hale getirilebilmesi için bir başka öneri de blok tren taşımacılığında 

kullanılan lokomotiflerin servis hızının, çekim gücünün dolayısıyla taşıma 

kapasitelerinin arttırılmasıdır. Ayrıca blok tren hatlarındaki rayların ve güzergahın 

gözden geçirilmesi, konteyner vagonlarının daha yüksek taşıma kapasiteli modellerce 

değiştirilmesi önerilebilir. Böylece taşınan konteyner dolayısıyla ton başına 

maliyetlerde azalma sağlanabilir ve Đzmir, Manisa gibi Đzmir Limanı’na yakın yük 

merkezleri için dahi demiryolu taşımacılığı daha cazip hale getirilebilir. 

TCDD’nin yapılacak iyileştirmeler sonucunda ortaya çıkacak yeni ücret ve tren 

tarifesiyle ilgili olarak da yük sahiplerini kapsamlı bir şekilde bilgilendirmesi önem 

taşımaktadır. 

Demiryolu konteyner taşıma ücretinin hesaplanmasında konteynerin gerçek 

ağırlığına bakılmaksızın konteynerin büyüklüğüne göre daha önceden belirlenmiş 

olan sabit ağırlık değerlerinin kullanılması (örneğin 40’lık konteyner başına 32 ton) 

da karayolu taşıma ücretleriyle rekabeti imkansız hale getiren bir diğer unsurdur. 

Demiryolu konteyner taşıma ücreti hesaplanırken konteynerler için TEU bazında 

makul bir ücret ölçeği belirlenmesi önerilmektedir.  

TCDD blok tren uygulamasında, taşıma ücretinde yüzde 50 indirim sağlamak için 

trene yüklenecek yük ağırlığının en az 500 ton olması gerektiği şart koşulmaktadır. 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tren başına yüklenecek konteynerlerin 

toplam ağırlıklarının bu değere ulaşması mümkün değildir, bu nedenle KOBĐ’ler bu 

indirimden faydalanamamaktadır. Bu durumun haksız rekabete yol açtığı 

düşünülmektedir. Demiryolu konteyner taşıma ücretinde en düşük yükleme limitine 

bakılmaksızın, herkese aynı tarifenin uygulanması önerilmektedir. Böylece haksız 

rekabetin önüne geçilmiş olacaktır.  
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Bazı özel sermayeli taşımacılık şirketlerinin kendilere ait vagonları TCDD’ye ait 

lokomotiflerin kiralanması yoluyla işlettikleri bilinmektedir. Bu şirketlere uygulanan 

demiryolu taşıma ücretlerinin, kullanılan vagonun bakım, onarım ve amortisman 

maliyetlerinin TCDD’ye ait olmadığı göz önünde bulundurularak, TCDD’ye ait 

vagon taşımalarında uygulanan taşıma ücretlerine göre daha düşük olması 

önerilmektedir. Böylelikle daha çok özel sermayeli taşıma şirketinin demiryolu 

taşımacılığına teşvik edilmesi mümkün olabilecektir.  

Yüklerin konteynerler içine kara terminallerinde istif edildiği taşıma sistemlerine ait 

maliyetin, karayolu taşımacılığının kullanıldığı ve yükün konteyner içine limanda 

doldurulduğu taşıma sistemlerine ait maliyet ile rekabet edebilmesi için başta 

konteyner dolum ve ardiye gibi hizmetler olmak üzere tüm hizmetlere ait ücret 

tarifelerinin gözden geçirilmesi ve kayda değer bir indirim sağlanması 

gerekmektedir.  

6.2.2 TC Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’na yönelik çözüm önerileri 

Konteyner genel anlamda bir taşıma kabı olmasına rağmen, gümrük mevzuatına göre 

bir mal olarak kabul edilmekte ve mevzuat gereği yurtdışından ithal edildikten sonra 

belirli bir süre içinde yurtdışına ihraç edilmesi gerekmekte, aksi takdirde konteyner 

mülkiyetinin Devlet’e geçmektedir. Bu uygulama, konteyner taşımacılığında hem 

işletmesel hem de maliyet açısından sorun teşkil etmektedir.  

Mevcut koşullarda konteyner ile ilgili gümrük mevzuatından dolayı, konteynerin 

gümrüklü bir sahadan çıkartılması durumunda konteyner takip formu doldurulmakta 

ve beraberinde yük sahiplerine hat acenteleri ya da aracı şirketler tarafından 

yansıtılan geçici kabul ücreti oluşmaktadır. Mevzuatta yapılacak düzenleme 

sonucunda geçici kabul ücretinin ortadan kalkmasının gereklilik arz eden bir konu 

olduğu düşünülmektedir.  

Ayrıca konteyner takip formunun tescil tarihinden itibaren konteynerin 180 gün 

içerisinde yeniden ihracı zorunludur. Bu uygulama konteynerin hat acenteleri 

tarafından elleçlenmesi sırasında işletmesel açıdan sıkıntılara yol açabilmektedir.  
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Demiryolu taşımacılığı kullanılarak limana taşınan yükler için, kara terminallerinde 

gümrük müdürlükleri kurulmak suretiyle, bu yüklerin gümrüklemesinin kara 

terminallerinde yapılması sağlanırsa, konteyner içindeki yük, bir gümrüklü sahadan 

başka bir gümrüklü sahaya taşınıp, limanda tekrar gümrükleme hizmeti verilmesine 

gerek olmadan gemiye yüklenebilecektir. Bu durumda demiryolu taşımacılığının 

kullanıldığı taşıma sistemlerinde geçici kabul ücreti oluşmayacak ve bu taşıma 

sistemleri, yük sahipleri açısından daha uygun maliyetli bir hale gelebilmektedir. 

Gümrüklemenin liman dışında yapılmasının bir başka avantajı da limanlarda 

gümrüklemeden kaynaklanan sıkışıklığın azalması olacaktır. 

TÜĐK’e sağlanan istatistiksel verinin daha sağlıklı olabilmesi açısından gümrük çıkış 

beyannamelerinde yükün çıkış merkezinin (örneğin il kodu), konteynerin 

doldurulduğu yerin (liman/depo/fabrika vs.) yazılabilmesi amacıyla değişiklik 

yapılması ve yükün konteyner içinde taşındığının belirlenmesine yönelik beyanname 

üzerindeki bölümün gümrükleme şirketlerince eksiksiz doldurulması için gerekli 

hassasiyetin gösterilmesi önem taşımaktadır. 

6.2.3 TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’na yönelik çözüm önerileri 

Gemlik, Bandırma ve Antalya limanlarının aktarma limanı olarak kullanıldığı taşıma 

sistemlerinin yük sahipleri açısından da tercih edilebilmesi için öncelikle Đzmir 

Limanı’na aktarma limanı üzerinden denizyolu ile giden konteynerlere bu aktarma 

limanlarında uygulanan liman hizmetlerine ait ücretlerde indirim sağlanması 

önerilmektedir.  

Ayrıca Đzmir Limanı’nda da aktarma limanından denizyolu ile gelen konteynerlerin 

aktarma gemisinden tahliye edilmesi, ana gemiye yüklenmesi, ardiye gibi liman 

hizmetlerine ait ücret tarifelerinde de önemli bir oranda indirim sağlanması önem 

taşımaktadır. 

Demiryolu taşımacılığı kullanılarak limana gelen konteynerlere ait özellikle gemiye 

yükleme, terminal gibi liman hizmetlerinin ücret tarifelerinde kayda değer bir oranda 

indirim sağlanması önem taşımaktadır. 

Çalışmada daha önce belirtildiği üzere Đzmir Limanı’nın en önemli sorunlarından biri 

olarak limanda konteyner dolumundan dolayı oluşan sıkışıklık göz önünde 

bulundurulduğunda, liman dışında konteyner dolum işleminin teşviki amacıyla bu 

şekilde limana gelen yüklerin liman hizmetlerine ait tarifede indirim uygulanabilir.  
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6.2.4 Diğer kurumlara yönelik çözüm önerileri 

Her yük merkezinde bulunan ihracatçılar birliği, sanayi ve ticaret odaları gibi sivil 

toplum örgütlerinin bilinçlendirilmesi sağlanabilir ve bunun sonucunda oda üyelerine 

seminer verilerek en uygun taşıma sistemi seçiminde yük sahipleri üye oldukları bu 

kuruluşlar tarafından yönlendirilebilir. 

Ayrıca çalışmada daha önce detaylı bir şekilde belirtildiği üzere, istatistiksel veri 

temin edilmesinde ve elde edilen verinin içeriğinin doğru ve yeterli olması 

konusunda sıkıntılar yaşanmış ve bazı varsayımlar yapılması zorunlu olmuştur. 

Taşımacılık sorunları üzerine çözüm yaklaşımları geliştirilebilmesi için çalışmalarda 

sağlıklı veri setlerinin kullanılması gerekmektedir. Araştırmacılara istatistik sağlayan 

kurumların sunduğu veriler arasında çoğu kez görülen çelişkilerin giderilmesi için 

veri toplama ve işleme sistemlerinin geliştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi 

gerekmektedir.  
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EK A.1: Geleneksel karayolu taşıma ücretleri regresyon sonuçları 

 

 

Çizelge A.1 : Geleneksel karayolu taşıma ücreti regresyon model özeti (SPSS, 
2009). 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.931a 0.866 0.860 78.48553 

a. Predictors: (Constant), Mesafe, Ağırlık 

 

Çizelge A.2 : Geleneksel karayolu taşıma ücreti regresyon ANOVA sonucu (SPSS, 
2009). 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 1678200.925 2 839100.462 136.218 0.000a 

Residual 258719.075 42 6159.978   

1 

Total 1936920.000 44    

a. Predictors: (Constant), Mesafe, Ağırlık 

b. Dependent Variable: Ücret 

 

Çizelge A.3 : Geleneksel karayolu taşıma ücreti regresyon değişken katsayı 
sonuçları (SPSS, 2009). 

Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -243.554 63.195  -3.854 0.000 

Ağırlık 26.133 2.866 0.514 9.119 0.000 

1 

Mesafe 1.241 0.090 0.776 13.758 0.000 

a. Dependent Variable: Ücret 
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EK A.2: Karayolu 20’lik konteyner taşıma ücretleri regresyon sonuçları 

 
 

Çizelge A.4 : Karayolu 20’lik konteyner taşıma ücreti regresyon model özeti (SPSS, 
2009). 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.942a 0.887 0.879 223.56442 

a. Predictors: (Constant), MES_K, AG_K 

 

Çizelge A.5 : Karayolu 20’lik konteyner taşıma ücreti regresyon ANOVA sonucu 
(SPSS, 2009). 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 1.059E7 2 5295856.431 105.957 0.000a 

Residual 1349488.338 27 49981.050   

1 

Total 1.194E7 29    

a. Predictors: (Constant), MES_K, AG_K 

b. Dependent Variable: UCR_K 

 

Çizelge A.6 : Karayolu 20’lik konteyner taşıma ücreti regresyon değişken katsayı 
sonuçları (SPSS, 2009). 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -271.644 153.673  -1.768 0.088 

AG_K 25.813 8.163 0.205 3.162 0.004 

1 

MES_K 4.471 0.315 0.919 14.210 0.000 

a. Dependent Variable: UCR_K 
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EK A.3: Karayolu 40’lık konteyner taşıma ücretleri regresyon sonuçları 

 

Çizelge A.7 : Karayolu 40’lik konteyner taşıma ücreti regresyon model özeti (SPSS, 
2009). 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.947a 0.897 0.889 234.09081 

a. Predictors: (Constant), MES_K_40 

 

Çizelge A.8 : Karayolu 40’lik konteyner taşıma ücreti regresyon ANOVA sonucu 
(SPSS, 2009). 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 6195556.715 1 6195556.715 113.061 0.000a 

Residual 712380.619 13 54798.509   

1 

Total 6907937.333 14    

a. Predictors: (Constant), MES_K_40 

b. Dependent Variable: UCR_K_40 

 

Çizelge A.9 : Karayolu 40’lik konteyner taşıma ücreti regresyon değişken katsayı 
sonuçları (SPSS, 2009). 

Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 116.555 137.492  0.848 0.412 1 

MES_K_40 4.954 0.466 0.947 10.633 0.000 

a. Dependent Variable: UCR_K_40 
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EK A.4: Geleneksel demiryolu taşıma ücretleri regresyon sonuçları 

 

Çizelge A.10 : Geleneksel demiryolu taşıma ücreti regresyon model özeti (SPSS, 
2009). 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.982a 0.965 0.962 2.98077 

a. Predictors: (Constant), MES_D 

 

Çizelge A.11 : Geleneksel demiryolu taşıma ücreti regresyon ANOVA sonucu 
(SPSS, 2009). 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 3146.066 1 3146.066 354.088 0.000a 

Residual 115.505 13 8.885   

1 

Total 3261.571 14    

a. Predictors: (Constant), MES_D 

b. Dependent Variable: UCR_D 

 

Çizelge A.12 : Geleneksel demiryolu taşıma ücretleri regresyon değişken katsayı 
sonuçları (SPSS, 2009). 

Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 5.441 1.621  3.356 0.005 1 

MES_D 0.082 0.004 0.982 18.817 0.000 

a. Dependent Variable: UCR_D 

 
 

 



 255 

ÖZGEÇMĐŞ 

 

 

Ad Soyad: Đhsan Arıcan ÇAKAR  

Doğum Yeri ve Tarihi: Đstanbul, 10.08.1978 

E-posta: bowthruster78@hotmail.com 

Lisans: Đstanbul Teknik Üniversitesi – Gemi Đnşaatı ve Gemi Makineları 
Mühendisliği 

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi – Đşletme Yönetimi 

 


