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ÖZET 
Son ekonomik krize kadar, dünya çapındaki küresel ticarette uzun ömürlü büyüme nedeniyle 

konteynır trafiği önemli ölçüde büyümüştür. Bunun sonucunda, yeni konteynır terminalleri açılmış ve 
mevcut terminaller ise geçmişten daha fazla konteynır elleçlemek zorunda kalmışlardır. Bu sorunlarla 
başa çıkabilmek amacıyla, ülkemizdeki orta ölçekli bir konteynır terminali, operasyonlarını gözden 
geçirmeye ve lojistik performanslarını iyileştirmeye başlamıştır. Bu çalışmada, farklı yerleşim 
düzenlemeleri göz önüne alınarak kaynak (araçlar ve vinçler) atama problemlerinin terminal performansı 
üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Bu analiz yapılırken toplam konteynır elleçlemesi, modellenen 
terminal için ana performans kriteri olup farklı parametreler altında elde edilen sonuçlar ANOVA testi 
ile değerlendirilmektedir. Çalışma sonucunda en etkin performansı veren yerleşim düzenlemesi ve kaynak 
atamaları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Konteynır terminalleri, yerleşim düzenlemesi, kaynak atama 

1. GİRİŞ
Günümüzde, uluslararası deniz ticaretinin neredeyse tamamı standart 20”, 40” ve 45”

ölçülerindeki çelik konteynırlar kullanılarak konteynır gemileriyle gerçekleştirilmektedir. Uluslararası 
deniz ticareti kapsamında mobilya, ayakkabı, giyim, otomobil parçaları, elektronik bileşenler ve 
bilgisayarlardan meyve, sebze, balık ve et gibi genel gıda maddelerine kadar birçok ürünün konteynırlarla 
taşınması artmaktadır. Dolayısıyla günümüzde küresel tedarik zincirinde, konteynır nakliye süreçlerinin 
etkinliğinin arttırılması her zamankinden daha önemli olmuştur. 

Konteynır terminalleri; karayolu, tren yolu ve deniz yolu ile gelen konteynırların geçici olarak 
depolanıp taşınma biçimlerinin değiştirildiği işletmelerdir. Bu işletmeleri, kullandıkları ekipman 
teknolojileri bakımından, otomatikleştirilmiş (automated) ve otomatikleştirilmemiş (non-automated) 
olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Otomatikleştirilmiş terminaller konteynır bilgi teknolojisine ve 
otomatik kontrol teknolojisine sahiptirler. Bu yüzden bu terminaller, diğer terminallere göre daha 
verimlidirler ve bu terminallerin maliyetleri de diğer terminallere göre daha düşüktür. Operasyonlarda 
kullanılan araçların çoğu insansız olarak çalışmaktadır. Bu tip terminaller işgücünün pahalı olduğu Batı 
Avrupa ülkelerinde kurulmuşlardır. Otomatikleştirilmemiş terminallerde ise operasyonlar insan 
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kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Bu tip terminaller ise işgücünün ucuz olduğu Güneydoğu Asya 
ülkelerinde kurulmuşlardır (Steenken ve diğerleri, 2004). 

Terminallerde, konteynır ticaret şekillerine göre ithalat, ihracat ve transit olmak üzere 3 tipte 
hizmet gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetlerden; gemi ile gelip terminal kapısından çıkış yapacak olan 
konteynırlar için ithalat, terminal kapısından harici bir taşıyıcı araç ile giriş yapıp gemi ile terminalden 
çıkış yapacak olan konteynırlar için ihracat ve gemi ile terminale giriş yapıp başka bir gemi ile 
terminalden çıkış yapacak olan konteynırlar içinse transit hizmetleridir.  Söz konusu hizmetler 
gerçekleştirilirken farklı ekipmanlar kullanılmaktadır. Şekil 1’de bir konteynır terminalinde gerçekleşen 
hizmetler, taşıma ve elleçleme operasyonları ile terminalde kullanılan genel taşıma ekipmanları 
gösterilmiştir. Terminallerde temel olarak 3 tip ekipman kullanılmaktadır. Bu ekipmanlar; 
gemiye/gemiden konteynır yüklenmesinde/boşaltılmasında kullanılan rıhtım vinçleri, ara stok sahasında 
kullanılan istif vinçleri ve bu vinçler arasındaki taşıma operasyonlarını gerçekleştiren taşıyıcı araçlardır. 

 

Rıhtım Vinçleri

İstif Vinçleri

Gemi yükleme
istif alanı

boşaltma Kapı

Taşıyıcı 
araçlar

Trenler, 
Harici 
Taşıyıcı 
Araçlar

Trenler, 
Harici 
Taşıyıcı 
Araçlar

 

 
İthalat

Transit

İhracat

 
Şekil 1. Terminal hizmetleri ve ekipmanları (Petering ve Murty, 2009) 

 
Terminal operasyonları yönetilirken, önemli karar problemleri ortaya çıkmıştır. Bu karar 

problemlerinden bazıları; rıhtım atama problemleri (Imai ve diğerleri, 2007), saha planlama problemleri 
(Kim ve diğerleri, 2008), ekipman seçim problemleri (Lau ve diğerleri, 2008) ve çizelgeleme 
problemleridir (Chen ve diğerleri, 2007). Literatürde konteynır terminali yerleşim düzenlemeleri ve 
kaynak atamaları ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalardan önemlileri; Zhang ve 
diğerleri (2003), Liu ve diğerleri (2004), Kim ve diğerleri (2008), Petering (2009) ve Petering ve Murty 
(2009) ait çalışmalardır. 

Bu çalışmada; Türkiye’deki orta ölçekli bir terminaline ait operasyonlar incelenerek atama 
stratejileri geliştirilip, bu stratejilerin terminal ana performans kriteri (terminalin toplam elleçleme 
miktarı) üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla Arena 10.0 simülasyon yazılımı kullanılarak 
simülasyon modelleri geliştirilmiştir. Ayrıca; Dünya’daki ilk 100 limana ait konteynır terminallerinin 
yerleşim düzenlemeleri dikkate alınıp incelenen terminalde yerleşim düzenlemeleri etkileri analizi için bir 
ön çalışma gerçekleştirilmiştir. 
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2. ATAMA STRATEJİLERİ 

Çalışma kapsamında iki tip atama stratejisi analiz edilmiştir. Bu stratejiler; alan atama stratejisi 
ve kaynak atama stratejisidir. 

 
2.1. Alan Atama Stratejisi 

İstif alanında alan ataması için, çoklu yaklaşımlar kullanılan bilimsel çalışmalar literatürde yer 
almaktadır. Preston ve Kozan (2001), Lee ve diğerleri (2006) , Murty ve diğerleri (2005) ve Han ve 
diğerleri (2008) alan atama konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Çalışmaların amacı, sırasıyla, 
terminaldeki gemi çevrim süresini veya terminal içi taşıyıcı araçlar arası yaşanılan trafik sıkışıklığını 
minimize etmektir. 

Gerçekte, birçok konteynır terminalinde yaygın olarak ihraç konteynırlar (gemi ile terminalden 
ayrılacak olan konteynırlar) rıhtımlara daha yakın olacak biçimde ve istif blokları bütün rıhtımlara hizmet 
vermek üzere konumlandırılırlar (Şekil 2). 

 

 
 

Şekil 2. Bir Konteynır Terminalinde Klasik Yerleşim 
 

Çalışmanın bu kısmında odaklanılan nokta; konteynır terminallerinde yerleşimin, alan 
atamasının genel performansı üzerine nasıl etkisi olacağıdır. Şekil 3’te gösterilen yerleşim çalışmanın bu 
kısmındaki odak noktasını ifade etmektedir. 
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Şekil 3. Alan Atamaları Yapılmış Bir Konteynır Terminali Yerleşimi 
2.2. Kaynak Atama Stratejisi 

Kaynak atama stratejisinde, terminal içi taşıyıcı araçlar bir rıhtıma ya da bir rıhtım vincine 
atanmaktadırlar. Aksine bir atama şekli de havuz atama kavramı olarak adlandırılan, her aracın her 
rıhtıma ya da her rıhtım vincine hizmet edebileceği bir atama da literatürde yer almaktadır. Bae ve Kim 
(2000) ve Murty ve diğerleri (2005) yaptıkları çalışmada, her iki kaynak atama stratejisini 
değerlendirmiştir ve havuz atama stratejisinin, klasik kaynak atama stratejisinden daha verimli olduğu 
sonucuna ulaşmıştır.  

Terminal içi taşıyıcı araçların tek havuzlu olduğu durumun (bütün rıhtım vinçlerine hizmet ettiği 
durum), tek bir rıhtıma ya da rıhtım vincine hizmet eden çok havuzlu sistemden çok daha iyi olduğu 
bilinmektedir. Çalışmanın bu kısmında ise; bu önermenin tüm yerleşim tipleri için geçerli olup 
olmadığına odaklanılmıştır. 

Bu kapsamda kaynaklara önceliklendirme kuralı uygulanmıştır. Kaynaklar öncelikli olarak kendi 
rıhtımlarına atanmaktadırlar. Şayet kaynakların atandıkları rıhtımlarda gemi olmadığında, söz konusu 
kaynaklar gemi olan diğer bir rıhtıma atanarak bu rıhtımda hizmet vermektedir. Önceliklendirme kuralı 
kullanılarak oluşturulan rıhtım tabanlı atama stratejisinin genel mantığı Tablo 1’de ve Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. Atama Stratejileri (Tüm Rıhtımlar Dolu) 

Kural/Rıhtımlar Rıhtım 1 Rıhtım 2 Rıhtım 3 

 Dolu Dolu Dolu 

Alan ataması olmadığında 24 (ortak) 

Klasik alan ataması 8 8 8 

Önerilen alan ataması 8 8 8 

Taşıyıcı araç ataması olmadığında 60 (Ortak) 

Klasik taşıyıcı araç ataması 20 20 20 

Önerilen taşıyıcı araç ataması 20 20 20 
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Tablo 1’deki strateji Şekil 3’teki atamayı gösterirken, Tablo 2’deki strateji ise Şekil 4’teki 

atamayı göstermektedir. Yine Şekil 5’te de tek bir rıhtımda gemi olduğu durum göz önüne alınmıştır ve 
tüm kaynaklar bu rıhtıma hizmet edecek şekilde atama yapılmıştır. 

 
Tablo 2. Atama Stratejileri (Herhangi Bir Rıhtım Boş) 

Kural/Rıhtımlar Rıhtım 1 Rıhtım 2 Rıhtım 3 

 Dolu Dolu Boş 

Alan ataması olmadığında 24 (ortak) 

Klasik alan ataması 8 8 - 

Önerilen alan ataması 12 12 - 

Taşıyıcı araç ataması olmadığında 60 (Ortak) 

Klasik taşıyıcı araç ataması 20 20 - 

Önerilen taşıyıcı araç ataması 30 30 - 

 

 
Şekil 4. Herhangi Bir Rıhtım Boş Olduğunda Gerçekleştirilen Atamalar 
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Şekil 5. Tek Rıhtım Dolu Olduğunda Gerçekleştirilen Atamalar 

 
3. İNCELENEN TERMİNALDE ATAMA STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI 

Dünyada en önemli 100 limana ait yerleşim tipleri Tablo 3’te sunulmuştur. Yerleşim tiplerinin 
terminal performansı üzerindeki etkisini analiz etmek için bu çalışmada, Tip 15 (Busan, İstanbul, Durban) 
seçilmiştir. Tip 15 olarak gösterilen yerleşim düzenlemesi için İstanbul’daki orta ölçekli bir terminal 
seçilmiş ve analiz edilmiştir. 

Tablo 3. Yerleşim Tipleri 

     

Dubai, Rotterdam, 
Los Angeles 

Singapur, 
Shanghai, Busan 

Antwerp, Los 
Angles, Le Havre 

New York, 
Algeciras, Nanjing 

Tokyo, Kingston, 
Dubai 

     

Yokahama, Port 
Said, Osaka 

Los Angles, 
Tocoma 

Hamburg, 
Kaohsiung   

 

Shenzhen, Busan, 
New York 

Singapur, Tokyo, 
Barselona 
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Los Angles, New 
York, Valencia 

St Petersburg, Las 
Palmas, Dalian 

Le Havre Beyrut 
Busan, İstanbul, 

Durban 

      

Algeciras, 
Keelung  

Hong Kong, 
Virginia, La 

Spezia 
Roterdam Dailan Kaohsiung 

     

Klang, Shanghai, 
Suzhou 

İstanbul 
İstanbul, 

Vancouver, Callao 
Manila, Buenos, 

Genoa 
Rotterdam, 

Jeddah, Bangkok 

     

Antwerp 
Singapur, 

Rptterdam, Malta 
Shenzhen Hamburg, Panama 

Los Angeles, 
Genoa 

     

Valencia, 
Lianyungang 

Melbourne, 
Buenos Aires 

Vancouver, St 
Petersburg, Genoa 

Kingston Port Said 
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3.1. İncelenen Konteynır Terminali 
Çalışma kapsamında seçilen İstanbul’daki orta ölçekli konteynır terminali incelenmiştir. 

Otomatikleştirilmemiş türde olan bu terminale ait yerleşim Şekil 6’da gösterilmiştir. 
İncelenen terminalde 3 adet rıhtım bulunmaktadır. Bu rıhtımlarda 4 tane raylı rıhtım vinci ve bir 

tane lastik tekerlekli mobil vinç hizmet vermektedir. Rıhtım-1’e ve Rıhtım-2’ye ikişer tane raylı rıhtım 
vinci (RMQC-Rail Mounted Quay Crane), Rıhtım-3’e ise bir tane lastik tekerlekli mobil vinç (RTQC-
Rubber Tired Quay Crane) yerleştirilmiştir. Ara stok sahası 9 hat içermektedir ve her bir hat iki bloğa 
sahiptir. Bu hatlar 4 konteynır genişliğindedir. İstifleme sahasında bir bloğun istif kapasitesi en fazla (4 
konteynır yüksekliğinde) 608 TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit)’dur. İstif sahasının toplam kapasitesi 
ise (18 blok X 608 TEU) 10944 TEU kadardır. 9 adet lastik tekerlekli istif vincinin (RTG-Rubber Tired 
Gantry) hizmet verdiği ara stok sahasında, istif vinçlerinin her biri bir hatta hizmet edecek şekilde 
atanmıştır. Terminal içi taşıyıcı araçlarla yapılan taşıma operasyonları ise filo büyüklüğü 30 adet olan 
kamyonlarla gerçekleştirilmektedir. 

 
Şekil 6. İncelenen Konteynır Terminalinin Yerleşimi 
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3.2. Geliştirilen Simülasyon Modeli 
Terminalin analiz edilmesi için oluşturulan modelde kullanılmak üzere şu veriler toplanmıştır: 

Gemi gelişleri, gemi cinslerine göre yükleme-boşaltma sayıları, gemi cinslerine göre yükleme-boşaltma 
operasyon süreleri, blokların birbirlerine ve rıhtımlara olan mesafeleri, kamyonların yük durumlarına göre 
(dolu – boş) hızları, istif vinçlerinin terminal içi ve terminal dışı kamyonlara hizmet süreleri. 

Toplanan bu veriler içerisindeki gemi gelişleri verisi ile gemi cinslerine göre yükleme ve 
boşaltma sayıları verisi, terminalin 2000 – 2007 yıllarındaki aylık olarak gelen toplam gemi sayısı ve 
elleçlenen konteynır sayısı kayıtlarından elde edilmiştir. Toplanan veriler Input Analyzer 10.0 
yazılımında analiz edilmiş ve yazılımdaki testler yardımıyla kabul edilebilir hata oranları ile dağılımlar 
oluşturulmuştur. 

Geliştirilen simülasyon modelinde varlık olarak gemiler ürettirilmektedir. Modelin ilk 
aşamasında gelen gemilerin özellikleri (yükleme ve boşaltma miktarları, gemi cinsi) atanmakta ve 
rıhtımlara atamaları yapılmaktadır. Modelin ikinci aşaması rıhtımda gerçekleşen operasyonları 
içermektedir. Bu kapsamda gelen gemilerdeki konteynırların yükleme ve boşaltma işlemleri, gemiden 
boşaltılan konteynırların ara stok alanına atanmaları ve terminal içi taşıyıcı araç tahsisi 
gerçekleştirilmektedir. Terminal içi araç tahsis edilmesinde “En Yakın Araç Kuralı (Nearest Vehicle 
Rule)” kullanılmaktadır. Modelin üçüncü ve son aşaması ise ara stok sahasındaki istif vinçleri ile 
gerçekleştirilen operasyonları kapsamaktadır. 

 
Modellemede yapılan varsayımlar ise şu şekildedir: 
• Kurulan model tüm konteynırları 20 ft. (1 TEU) olarak kabul etmektedir. 
• Kamyonlar aynı anda sadece bir konteynır taşıyabilmektedirler. 
• Gerçek sistemde kullanılan kamyonlar birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler; ancak 

geliştirilen simülasyon modelindeki tüm araçlar aynı özelliklere sahiptirler. 
• Modelde operasyonların hava şartlarından etkilenmediği kabul edilmiştir. 
• Gemi gelişleri çizelgelemeye dayalı değildir ve bu yüzden gemi gelişleri ile ilgili elde 

edilen veriler değişkenlik göstermektedir. 
• İstif alanındaki vinçlerin zamanla zemin üzerinde oluşturduğu bozulmalar sebebiyle 

operasyonların gerçekleştirilmesi esnasında yaşanan gecikmeler dikkate alınmamıştır. 
• Taşıma operasyonları sırasında yaşanacak olan trafik sıkışıklığı geliştirilen modelde göz 

ardı edilmiştir. 
• Atama stratejileri incelenirken, önceki çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre darboğaz 

yaşanmaması için her bloğa bir adet istif vinci atanarak, toplamda 18 adet istif vinci 
kullanılmıştır. 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen simülasyon deneyleri 5 tekrar altında, bir yıllık simülasyon 
süresi ile gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 7. İncelenen Terminalin Alan Ataması Yapılmış Yerleşimi 

 
 
3.3. Senaryoların Analizi 
Seçilen terminal için temel senaryo (atama olmayan model), alan atamalı model ve kaynak 

atamalı model olmak üzere 3 farklı senaryo oluşturulmuştur. Tüm senaryolar simülasyon ile modellenmiş 
ve analiz edilmiştir. 
 Temel senaryoda terminalin mevcut yerleşimi, hiçbir atama kuralı uygulanmadan simülasyon ile 
analiz edilmiştir. 2. senaryoda alan ataması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; Şekil 7’de turuncu renkte 
boyanmış olan 1A, 2A ve 3A blokları Rıhtım 1’e; yeşil renkte boyanmış olan 4B, 5B ve 6B blokları 
Rıhtım 2’ye; mor renkte boyanmış olan 7C, 8C ve 9C blokları Rıhtım 3’e hizmet edecek şekilde 
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atanmışlardır. 3. senaryoda ise kaynak ataması gerçekleştirilmiştir. Rıhtım içi taşıyıcı araçların 
atanmasında öncelikli kaynak atama stratejisi uygulanmıştır (Bkz. Bölüm 2.2. Kaynak Atama Stratejisi). 
 

3.4. Simülasyon Sonuçlarının Analizi 
Kurulan simülasyon modellerinin 5 tekrar altında, bir yıllık çalıştırılmasıyla elde edilen 

elleçleme sonuçları ANOVA testi ile değerlendirilmiştir (Tablo 4). 
 

Tablo 4. Varyans Analizi 

Tekrar 
Sayısı 

Temel Senaryo Alan Atama Senaryosu Kaynak Atama Senaryosu 

1 624.630 637.800 627.870 

2 605.230 642.940 633.090 

3 618.890 640.960 639.810 

4 617.920 632.440 643.940 

5 631.890 632.910 611.150 

Ortalama 619.712 637.410 631.172 

ANOVA Testi 

 
Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Anlamlılık 

Gruplar 
Arası 

8.1E+008 2 4,0E+008 4.288 ,039 

Grup İçi 1,1E+009 12 9,3E+006  

Toplam 1,9E+009 14  

 
Sonuçların karşılaştırılması %5 önem seviyesinde gerçekleştirilmiş ve anlamlılık değeri “0,039” 

olarak tespit edilmiştir. Yani analiz edilen senaryolardaki yıllık elleçleme miktarları arasında anlamlı bir 
şekilde fark olduğu söylenebilmektedir. Bu farklılığın neden kaynaklandığını bulmak için de aynı verilere 
Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır (Tablo 5). 

Tablo 5. Tukey HSD Çoklu Karşılaştırma Testi 

Homojen Alt Gruplar 

Alt Gruplar İçin alfa = 0.05 
Senaryolar N 

1 2 

Temel Senaryo 5 619.712  

Kaynak Atama Senaryosu 5 631.172 631.172 

Alan Atama Senaryosu 5  637.410 

 
Tukey HSD çoklu karşılaştırma testinde, gerçekleştirilen üç farklı senaryo iki grup altında 

toplanmıştır. Test sonucunda; Temel Senaryo ile Kaynak Atama Senaryosu ve Kaynak Atama Senaryosu 
ile Alan Atama Senaryosu arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, en iyi elleçleme miktarının istif 
alanlarının rıhtımlara atandığı Alan Atama Senaryosu olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 
Tip 15 yerleşim tipinde alan atama senaryosu daha etkin sonuç sağlamaktadır. 
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4. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR 

 
Bu çalışmada; farklı yerleşim tiplerinden bir tanesi seçilerek alan atama ve kaynak atama 

stratejilerinin yerleşim üzerine etkileri araştırılmıştır. Simülasyon sonuçları, Tip 15 için alan atama 
stratejisinin toplam konteynır elleçleme miktarını daha da arttırabileceğini ortaya koymuştur. Elde edilen 
bu sonuçlar, Preston ve Kozan (2001), Lee ve diğerleri (2006), Murty ve diğerleri (2005) ve Han ve 
diğerleri (2008) tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmaları desteklemektedir. İncelenen terminalde, Bae 
ve Kim (2000) ve Murty ve diğerleri (2005) tarafından geliştirilmiş olan havuz atama stratejisi için umut 
verici sonuçlar elde edilememiştir. Literatürdeki sonuçlar, elde edilen sonuçlardan daha iyi çıkmıştır. Bu 
etkinin olası nedeni terminal yerleşim düzeni olabilir. 

Bu çalışma ile gerçekleştirilen tüm senaryolar, gelecekte diğer yerleşim tipleri için araştırılıp 
hangi yerleşim tipi için hangi senaryo/senaryoların etkin sonuçlar verdiği analiz edilecektir. 
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