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Research Article

Analysis of Competition Approach of Charter Airlines In Turkey According to The Miles
and Snow’s Competitive Typology

Hüseyin Önder Aldemir | Turkey, hoaldemir3572@gmail.com

ABSTRACT
Keywords:
Airline
Air Transportation
Airline Competition
Competitive
Approaches

The air transportation sector is one of the most strategic and vital sectors of the country in terms of economy
(foreign trade, foreign-based income, etc.) and especially tourism; so it is critical that the industry be competitive
and remain competitive both in the domestic and global markets. Nevertheless, the question of how Turkish airline
companies deal with national and international competition and how they determine their competitive strategies
is uncertain and has not been adequately addressed in the sectoral or academic context. There is also no clear and
comprehensive literature in this regard. In this study, competitive approaches of the charter airlines making
passenger transport were researched. By this means, charter airlines position in Turkish transportation present
structure and competition of industry was also indirectly demonstrated. In the framework of this study, all charter
airlines (Freebird, Corendon, and Tailwind) carrying passengers certified by Turkish General Directorate of Civil
Aviation were included in the sample. In the survey, the data were gathered through qualitative research by
interviewing senior executives of the airlines with structured questions. The secondary data used for the
introduction of airlines were obtained from the internet sites of airlines. As a result of the interviews, it was
concluded that an airline company appeared as Analyzer and the other two as Defenders in terms of competitive
approaches according to the Miles and Snow Competitive Typology.

Türkiye’deki Charter/Tarifesiz Havayollarının Rekabet Yaklaşımının Miles ve Snow’un
Rekabet Tipolojisine Göre İncelenmesi
ÖZ
Anahtar Sözcükler :
Havayolu
Hava Taşımacılığı
Havayolu Rekabeti
Rekabet
Yaklaşımları

Hava taşımacılığı sektörü, ülkenin ekonomik (dış ticaret, yurt dışı gelir, vb.) açıdan yaşamsal ve özellikle turizm
açısından en stratejik sektörlerinden biridir; dolayısıyla sektörün rekabetçi olması ve hem iç hem de küresel pazarda
rekabetçi kalabilmesi kritik bir önem arz etmektedir. Buna rağmen, Türk havayolu işletmelerinin ulusal ve
uluslararası rekabetle nasıl başa çıktığı ve rekabet stratejilerini nasıl belirlediği konusu bir belirsizlik taşımakta olup
sektörel ya da akademik bağlamda yeterince ele alınmamıştır. Ayrıca bu konuda kapsamlı ve net bir alanyazın
mevcut değildir. Bu çalışmada, Türkiye’de yolcu taşımacılığı yapmakta olan tarifesiz/charter havayollarının rekabet
yaklaşımları araştırılmış, rekabet yaklaşımlarının Türkiye’deki havayolu yolcu taşımacılığı sektörünün mevcut
durumu ve rekabet yapısı içerisinde nerede olduğu ortaya konulmuştur. Bu araştırma çerçevesinde Türkiye
bağlamında yolcu taşımacılığı yapan, tüm charter uçuş yapan havayolları (Freebird, Corendon ve Tailwind)
örnekleme dâhil edilmiştir. Araştırmada veriler, havayollarının üst düzey yöneticileri ile yapılandırılmış soruları
içeren görüşmeler yapılmak suretiyle nitel araştırma kapsamında toplanmıştır. Havayollarının genel tanıtımı için
kullanılan ikincil veriler, havayolu işletmelerinin internet sitelerinden elde edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda
toplam 3 charter havayolunun Miles ve Snow’un Rekabet Tipolojisi kapsamında bir havayolu işletmesinin Analizci,
diğer ikisinin ise Savunmacı bir rekabet anlayışı içerisinde olduğu sonucuna varılmıştır.
Cite this article as
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Extended Abstract
Analysis of Competition Approach of Charter Airlines In Turkey According to The Miles and
Snow’s Competitive Typology
Research Problem: The air transportation sector is one of the most strategic and vital sectors of the country in
terms of economy (foreign trade, foreign-based income, etc.) and especially tourism; so it is critical that the
industry be competitive and remain competitive both in the domestic and global markets. Nevertheless, the
question of how Turkish airline companies deal with national and international competition and how they
determine their competitive strategies is uncertain and has not been adequately addressed in the sectoral or
academic context. There is also no clear and comprehensive literature in this regard.
Research Question: What are the competitive approaches of the charter/unscheduled airlines carrying
passengers in Turkey?
Methodology: In the framework of this study, all charter airlines (Freebird, Corendon, and Tailwind) carrying
passengers certified by Turkish General Directorate of Civil Aviation were included in the sample. In the survey, the
data were gathered through qualitative research by interviewing senior executives of the airlines with structured
questions. The secondary data used for the introduction of airlines were obtained from the internet sites of
airlines.
Results and Conclusions: As a result of the interviews, it was concluded that an airline company appeared as
Analyzer and the other two as Defenders in terms of competitive approaches according to the Miles and Snow
Competitive Typology. Charter airlines operating in passenger transportation in the Turkish air transport sector
do not follow the Prospector competition strategies and do not reflect the characteristics of leading strategies.
The main reason of not having Prospector strategy in the sector might be Turkey’s geopolitical and geostrategic
position. X charter airline has a target of 75% retail sales (seat only) in its 10-year vision of airline operations
beyond being a charter airline in the aviation sector. At the same time, it has growth targets by increasing aircraft
numbers every year. Because of these reasons, X airline company was revealed as Analyzer in the result of the
research while the other two charter airlines show all aspects of the Defender competitive approach due to their
determination to maintain their existing structure as a stable.
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1. Giriş
Hava taşımacılığı, Türkiye için hayati öneme sahip sektörlerden biridir. Türkiye,
Uluslararası Sivil Havacılığın temelini oluşturan “Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi
- Chicago Sözleşmesi” ne 1945'te taraf olmuş ve Uluslararası Sivil Havacılık ÖrgütüICAO'nun kurucu üyelerinden biri olmuştur. Ayrıca, 1956 yılında Avrupa Sivil Havacılık
Konferansı-ECAC üyesi olan Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Organizasyonu
(EUROCONTROL) üyesidir. İlk Hava Taşımacılığı, 1933 yılında "Türk Hava Postaları" adı
altında 5 uçağı kapsayan küçük boyutlu bir filo ile başlamıştır (http-1). Türk Hava
Yolları, yıllarca sektörde tek aktör olarak rol üstlenmiştir. 1983 yılında sivil havacılık
faaliyetlerinin yürütülmesi için çıkarılan 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, serbest
bir yolcu havayolu pazarının oluşturulması için kilit bir girişimdir. Bugün Türkiye'de
yapılan havacılık faaliyetleri, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa göre ve bu
doğrultuda düzenlenen İdari, Teknik Düzenlemeler ve Havacılık Talimatları uyarınca
yürütülmektedir. 2003 yılında devletin aldığı yeni bir karar ile hava taşımacılığında
liberalizasyon dönemine geçilmiştir. Günümüzde rekabetçi bir piyasanın istenen
seviyeye ulaştığını söylemek zor olsa da, 2003'ten bugüne kadar, özel havayolu
şirketlerinin birçok faktörün etkisiyle iç ve dış yolcu trafiğindeki göstermiş olduğu
gelişme önemlidir.
Hava araçlarıyla ticari amaçla, belirli hatlar üzerinde, ücret karşılığında yolcu veya yük
veya yolcu ve yük taşıması yapan işletmeler ile ticari hava taşımacılığı kapsamında
olmayan yolcu ve yük taşımacılığı ile ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın
yapılacak hava işi ve eğitim faaliyetlerini yapan işletmeler hava taşıma işletmeleri
olarak nitelendirilmektedir. Hava taşıma işletmeleri;
 havayolu,
 hava taksi,
 genel havacılık ve
 balon işletmeleri olmak üzere dört grupta toplanmaktadır (http-1).

En fazla on dokuz koltuk kapasitesine sahip Türk tescilli hava araçları ile ticari hava
taşımacılığı yapan işletmeler “Hava Taksi İşletmeleri” olarak adlandırılmaktadır.
Ülkemizde 51 adet Hava Taksi işletmesi bulunmaktadır.
Ticari hava taşımacılığı kapsamında olmayan yolcu ve yük taşımacılığı yapan işletmeler
ile ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın önceden belirlenmiş bir hava
sahasında ve belirlenmiş bir amaca yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonları ve
eğitim faaliyetleri yapan işletmeler “Genel Havacılık İşletmeleri” olarak
adlandırılmaktadır.
Koltuk kapasitesi yirmi ve üzeri olan Türk tescilli uçaklarla yolcu taşımacılığı ile sadece
yük taşımacılığı yapan ticari hava taşıma işletmeleri “Havayolu İşletmeleri” olarak
adlandırılmaktadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde
ruhsatlandırılan tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 13 havayolu işletmesi bulunmaktadır.
Bu havayollarından 3 tanesi (ACT, ULS ve MNG) sadece yük taşımacılığı yapmaktadır,
Borajet havayolu ise bölgesel taşımacılık yapmak maksadı ile kurulmuştur fakat 30
Aralık 2016 tarihinde operasyonlarını askıya almıştır. Uçuşlarına devam etmese de
SHGM nezdinde işletme ruhsatı devam etmektedir (http-2).
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Bu çalışmanın konusunu oluşturan tarifesiz/charter havayolu işletmeleri ise Freebird,
Corendon ve Tailwind olmak üzere üç adettir. Charter havayolları, yolcu hava
taşımacılığı açısından ve turizm açısından ayrı bir öneme sahiptir ki, gerek tur
operatörleri gerekse kendileri tarafından ülkenin tanıtımına katkılarının büyük olduğu
da yadsınamayacak bir gerçektir.
Charter veya tarifesiz havayolu olarak isimlendirilen bu işletmeler, uçağın koltuklarının
tümünü (full charter) veya belirli bir koltuk sayısını (split charter) tur şirketlerine veya
turizm acentalarına satarak operasyonel sorumluluğu üstlenirler, yolcular ile direkt
olarak muhattap değillerdir. Charter havayolları sezonsal olarak operasyonlarını icra
etmektedirler. Kış sezonunda ise çalışmamaktadırlar. Bu periyodu ağırlıklı olarak
uçaklarını wet lease olarak kiralamak suretiyle geçirmektedirler. Tablo 1’de charter
havayollarının sayfalarından alınan kısa tanıtıcı bilgilere yer verilmiştir.
Charter/Tarifesiz havayolu işletmelerinin üçü de, Antalya Uluslararası Havalimanını
operasyon üssü olarak kullanmaktadırlar.
Tablo 1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Tarafından Ruhsatlandırılan Tarifesiz/Charter Havayolu İşletmeleri.
Havayolu Adı

Kuruluş Tarihi

Filo Yapısı

Freebird

2000

7 (A320)

Corendon

2004

10 (B737-800)

Tailwind

2006

5 (B737-400)

Genel Bilgiler
Gözen Holding’in bir işletmesidir. SHGM
tarafından, Yolcu/ Kargo Taşımacılığı,
Bakım Kuruluşu ve Eğitim Kuruluşu olmak
üzere 3 ayrı faaliyet alanında
yetkilendirilmiştir.
Avrupa AOC (Air Operator Certificate)’sinde
Corendon Dutch ve Corendon Europe
olmak üzere iki şirket de Corendon Group
çatısı altında uçuşlarını yapmaktadır
Türk ve İngiliz ortaklığında İstanbul
merkezli olarak kurulmuştur.

Kaynak: SHGM ve havayolu işletmelerinin internet sayfaları (Erişim Tarihi: 07.08.2018)

Havayolu endüstrisi, bir ekonominin büyümesine katkıda bulunan en önemli
sektörlerden biri olmasına rağmen, alanyazındaki akademik çalışmalar tatmin edici ve
yeterli olmamakla beraber, endüstrinin dinamiklerini ve diğer kritik yönlerini
yansıtmaktan çok uzaktır. Özellikle, rekabet gibi stratejik konular yeterince ele
alınmamıştır. Türk havayolu sektörü hızla büyürken, sektörü dinamikleriyle anlamak
hayati önemi haizdir. Bu anlayış sadece endüstri oyuncuları için değil, aynı zamanda
sektörü kararlarıyla etkileyen düzenleyiciler için de önemlidir. Aldemir ve Şengür
(2017), Türk havayolu şirketlerinin rekabetçi davranışları için bir alanyazın boşluğu
olduğunu ortaya koymuştur.
Bu çalışmanın ana odak noktası, Miles and Snow'ın Rekabetçi Tipolojisine (Öncü,
Savunmacı, Analizci ve Tepkici) göre Türk havayolu taşımacılığı sektöründe faaliyet
gösteren tarifesiz/charter uçuş yapan işletmelerin (Freebird, Corendon ve Tailwind)
rekabetçi yaklaşımını belirlemektir. Tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan havayolu
işletmelerinin rekabetçi yaklaşımını yöneticilerin gözünden ortaya koyabilmek
maksadıyla, üç charter havayolu işletmesinden yedi üst düzey yönetici ile Miles ve
Snow'un Rekabetçi Tipolojisinin özelliklerini yansıtan yapılandırılmış görüşmeler
yapılmıştır.
Türkiye'de faaliyet gösteren charter havayollarının rekabet yaklaşımlarını ele alan bir
akademik çalışmaya henüz alanyazında rastlanılmamıştır. Bu çalışma ile Türkiye'deki
charter havayolu işletmelerinin rekabet yaklaşımları ile ilgili alanyazındaki önemli bir
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boşluğun dolduracağına inanılmaktadır. Aynı zamanda, sektörde faaliyet gösteren
havayolları yöneticilerine de rekabet konusunda ışık tutacağı değerlendirilmektedir.

2. Miles ve Snow’un Rekabet Tipolojisi
Miles ve diğerleri (1978), işletme seviyesi strateji olarak isimlendirilen rekabet
stratejilerinde bir tipoloji geliştirmişlerdir. Daha sonraları Miles ve Snow tipolojisi
olarak anılan bu stratejinin dinamikleri ve kavramsal yapısı bazı araştırmacılar (Zahra
ve Pearce, 1990; Gimenez, 1999; Gibcus ve Kemp, 2003; Martins ve Kato, 2010; Obel
ve Gurkov, 2013 vb.) tarafından incelenmiş ve teorik yönü ile ilgili vurgular yapılmıştır.
Bu tipoloji, çok fazla araştırmacı (Bustamam ve Pech, 2016; Anwar, Shah ve Hasnu,
2016 vb.) tarafından ise uygulama sahasında endüstrideki farklı işletmelerin rekabet
stratejilerini ortaya koymak maksadıyla kullanılmış ve kullanılmaktadır. Miles ve
Snow’un tipolojisi, inceleme ve geçerlilik yönünden Ghoshal (2003), Hambrick (2003)
ve Ketchen (2003) tarafından farklı çevre düzenlerinde test edilmiştir. Bu tipoloji, farklı
endüstrilerden farklı büyüklükteki işletmelerin strateji-performans ilişkisini
araştırmak açısından özellikle daha uygundur (Anwar ve diğerleri, 2016).
Miles ve Snow (1978), uyum döngüsü ve stratejik tipolojiden oluşan bir teorik çerçeve
geliştirmişler ve bu teorik çerçeveyi, var olan yönetim teorileriyle ilişkilendirmişlerdir.
Tipolojileri 4 stratejik tipi içermektedir. Bunlar; savunmacı, öncü, analizci ve tepkici
stratejilerdir.
Miles ve diğerleri (1978) meydana getirdikleri bu sistemi, varolan alanyazın ile ders
kitapları basımı, elektronik, gıda işleme ve sağlık endüstrilerinde yapılan çalışmaları
yorumlayarak oluşturmuşlardır. Yapılan bu çalışmada “uyum döngüsü” (adaptive
cycle) olarak adlandırdıkları bir uyum sürecini geliştirmişlerdir. Buna göre, örgütün
davranışlarının sadece bir kısmı çevresel koşullar tarafından önceden belirlenmiştir.
Üst yönetim tarafından yapılan seçimler, organizasyonun yapısı ve süreci açısından
esas kritik öneme sahip olanlardır. Miles ve Snow (1978)’a göre organizasyonun
başarısı dış (çevre) ve iç (strateji, yapı, süreç ve ideoloji) uyumuna dayalıdır (2010,
Martins ve Kato). Bu süreç, müşterilerin şu anki ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap
vermek için organizasyonun pazara uyum sağlaması ile başlamaktadır. Bu uyum
işletmenin stratejisini oluşturur. Başka bir ifade ile bu tip bir analiz; strateji, yapı ve
süreç arasındaki ilişki üzerinde çalışarak organizasyonun değişen çevreye uyumunu
değerlendirmeye çalışmaktadır (1978, Miles ve Snow). Uyum döngüsü olarak
adlandırılan ve rekabetçi çevreye uyumu içeren bu stratejinin aşamaları aşağıdaki
sorulara verilen çözümlerden oluşmaktadır (1978, Miles ve diğerleri):
 Girişim ile İlgili (Entrepreneurial) Problem: Ürün-pazar alanı, başarı durumu, çevre ve
büyüme politikalarını izleme;
 Mühendislik (Engineering) Problemi: Teknolojik hedefler, teknolojik kapsam ve
teknolojik oryantasyon;
 Yönetimsel (Administrative) Problem: Ana idari fonksiyon, planlama tutumu, örgütsel
yapı ve kontrol.

Zahra ve Pearce (1990), Miles ve Snow’un tipolojisini 3 ana temele dayandırmışlardır.
Birincisi, başarılı örgütlerin zaman içerisinde çevresel uyum için sistematik ve
tanımlanabilir bir yaklaşım geliştirmiş olduklarıdır. Miles ve Snow’un tipolojisi, uyum
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döngüsü ile örgüt davranışının genel fizyolojisini, uyumun ana unsurlarını
kavramsallaştırması ve bunlar arasındaki ilişkiyi göz önüne getirmesi ile açıklığa
kavuşturmuştur. İkinci dayanak, ortaya koymuş oldukları dört stratejinin endüstrinin
içinde var olmasıdır. Bu stratejiler arasındaki temel farklılık, örgütün etki alanının
değişim hızıdır. Üçüncüsü ise; savunmacı, öncü ve analizci stratejilerin uygun olarak
tatbik edilmesi durumunda etkin bir performansa götürecek olmasıdır. Çoğunluğu
uyum döngüsünün üç unsuru arasındaki iç tutarlılığa dayanmaktadır. Her tip
sürdürülebilir, farklı yetkinlikler üretebilmek için farklı fonksiyonları vurgulamaktadır.
Tepkici tip, tutarlı stratejiden yoksundur. Sonuç olarak, tipoloji savunmacı, öncü ve
analizcilerin tepkicilerden daha üstün olacağını ileri sürmektedir.
Gimenez (1999), küçük işletmeler bağlamında Miles ve Snow’un rekabet stratejileri
modelini uyguladığı bir çalışma yapmıştır. Miles ve Snow'un jenerik stratejilerinin
taksonomisi ile ilgili ampirik kanıtların gözden geçirilmesi sonucunda, çeşitli çevresel
koşullarda dört farklı jenerik stratejinin mevcut olduğu önermesine güçlü bir destek
sağlanmakta olduğu sonucuna varmıştır. Gimenez (1999); dinamik ortamlarda daha
fazla öncü stratejiler hâkimken, savunmacı işletmelerin daha istikrarlı sanayilerde
baskın olacaklarını ortaya koymuştur. Dört stratejik tip arasındaki performans
farklılıklarıyla ilgili çelişkili kanıtlar olduğu bildirilmiştir. Hem iç hem de dış doğadaki,
işletme büyüklüğü veya çevresel türbülans gibi değişkenlerin bu ilişkiyi
etkileyebileceği düşünülmektedir.
Miles ve Snow’un ortaya koymuş olduğu rekabet tipolojisinin özeti Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2. Miles ve Snow’un rekabet tipolojisinin özeti
Stratejik Durum
Ana Odak
Özellikler
Dış oryantasyon, çevre tarama, yeni fırsatları en üst düzeye çıkarma.
Girişimci, yenilikçi ve yeni Pazar ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi.
Öncü
fırsat odaklı
Esneklik ve işletme kural ve yönetmeliklerinin sınırlamalarından özgür hareket
etme. Değişimi memnuniyetle karşılar ve çevreyi "belirsiz" olarak görür.
Dar ürün / hizmetler yelpazesi.
Mevcut piyasayı savunur
Savunmacı
Verimlilik önlemlerine dayalı iç oryantasyon ve gereksiz risklerden kaçınma.
(çoğunlukla niş bir pazar)
Merkezi kontrol ve fonksiyonel bir yapı yaygındır.
Öncü ve savunmacı
Kararlı ve dinamik pazarlarda iyi çalışır. Durağan piyasalarda etkinlik ve artan
Analizci
tiplerin hibridi
üretim kullanır ve dinamik pazarlarda yenilikler yapar.
Kısa vadeli planlama, başkalarının eylemlerine tepki verir. Değişiklik kaçınılmaz
Tepkici
Değişime tepki gösterir.
olarak bazı güçlüklerle karşılanır.
Kaynak: O’Regan & Ghobadian (2005)’dan uyarlanmıştır.

3. Yöntem
Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren tarifesiz havayolu yolcu taşımacılığı yapan
işletmelerin rekabet yaklaşımlarını incelemek üzere nitel araştırma modeli
kullanılmıştır.
Araştırmada veriler, tarifesiz havayollarının üst düzey yöneticileri ile çoktan seçmeli
sorular yöneltilmek suretiyle görüşmeler yapılarak ve havayolu işletmelerinin internet
siteleri olan ikincil kaynaklara dayanarak nitel araştırma kapsamında toplanmıştır.
Görüşmelerde, Miles ve Snow’un rekabet tipolojisinin Türk hava taşımacılığı
sektöründe nasıl bir uygulama alanı bulduğu 12 adet yapılandırılmış soru ile tespit
edilmeye çalışılmıştır. Görüşme formunun giriş kısmında görüşmeciyi tanımaya
yönelik birtakım sorular ile araştırmanın amaç ve içeriğini belirten ve görüşmenin
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bilimsel amaçlarla kullanılacağını içeren açıklamalar bulunmaktadır. Diğer bölümde
ise Miles ve Snow’un rekabet yaklaşımlarından hangisinin uygulandığını ortaya
koymaya çalışan 12 adet çoktan seçmeli bir soru seti bulunmaktadır.
Görüşme sorularının gerek hazırlık aşamasında gerekse sonrasında, Yönetim Ana
Bilim Dalı ve Sivil Havacılık Yönetimi Ana Bilim Dalı alanlarında uzman öğretim üyeleri
tarafından içerik incelenmeleri ve gerekli düzeltmeler, geri beslemeler yapılmıştır.
Görüşme soruları için yöntem konusunda uzman bir öğretim üyesi ile görüşülmüş ve
sorularda gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Görüşme yapılacak olan kişilere imzalatılmak üzere “Görüşmeye Gönüllü Katılım
Formu” hazırlanmıştır. Bu form da yöntem konusunda uzman hoca tarafından kontrol
edilmiş ve onaylanmıştır.
Görüşme formuna akademik olarak son şekil verilmesini müteakip, havacılık
sektöründen 2 kişiden randevu alınmak suretiyle birer hafta ara ile pilot görüşmeler
gerçekleştirilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılarak görüşme formuna son şekli
verilmiştir.
Türkiye’de sertifikalandırılmış üç Tarifesiz havayolu (Freebird, Corendon ve Tailwind)
örnekleme dâhil edilmiştir. Çalışma konusu tarifesiz havayolu işletmelerinde rekabet
yaklaşımları olduğundan dolayı, görüşme yapılmak istenen hedef kitle ağırlıklı olarak
havayolu işletmelerinin üst düzey yöneticileri (Genel Müdür veya Yardımcıları, Stratejik
Planlama, Kurumsal Planlama, Ticaret ve Pazarlama departmanlarının başındaki
yöneticiler) olmuştur. Toplam 7 üst düzey yönetici ile görüşmeler İstanbul ve
Antalya’daki havayolu işletmelerinin merkezlerinde icra edilmiştir.
Yapılan görüşmeler ortalama 1 saat 30 dakika civarında sürmüştür. Görüşme
yapılırken bir görüşme formu, yöneticilerin de soruları takip edebilmesi maksadıyla
yöneticilerin önünde hazır bulundurulmuştur. Bu esnada görüşülen yöneticiden ses
kaydı için cihaz kullanılması için izin istenmiştir. Her ne kadar sorular çoktan seçmeli
olsa da, görüşülen personel yaptığı açıklamalar ile daha detaylı ve aydınlatıcı bilgiler
vermişlerdir.

4. Bulgular
Bu çalışmada, Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş
tarifesiz/charter havayolları olan Freebird, Corendon ve Tailwind havayollarının
rekabet yaklaşımları, Miles ve Snow’un Rekabet Tipolojisine göre ortaya konmaya
çalışılmıştır. Bu üç havayolundan yedi üst düzey yönetici ile yapılan görüşmede Miles
ve Snow’un tipolojisi ile ilgili 12 yapılandırılmış/çoktan seçmeli soru sorulmuştur. Aynı
havayolu işletmesinden birden fazla yönetici ile yapılan görüşmeler konsolide edilerek
havayolu işletmesi görüşü olarak tek bir cevap haline getirilmiş ve Tablo 3
oluşturulmuştur.
Havayolu işletmelerine X, Y ve Z harflerinden oluşan kodlar verilmiştir. Miles ve
Snow’un rekabet tipolojisi içerisinde yer alan Öncü (Ö), Analizci (A), Savunmacı (S) ve
Tepkici (T) yaklaşımlar baş harfleri ile temsil edilmişlerdir. Tablo 3’deki ilk sütunda
havayolu işletmelerindeki yöneticilere yöneltilen sorular, ilk satırda ise havayollarının
kodlarına yer verilmiştir. Tablonun içerisinde her yetkilinin vermiş olduğu cevap,
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havayollarının altında ve yöneltilen sorunun karşısında yer alan kutucuğun içerisinde
yer almıştır.
Tablo 3. Havayolu işletmelerinin üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirilen yapılandırılmış görüşme sonuçları
X
Y
Z
Yöneticiler, çalkantılı ve
Yöneticiler işletmenin
1.İşletmenizdeki rekabet stratejileri
dinamik pazarlarda
Yöneticiler çevredeki
çalışma alanlarında oldukça
ile ilgili üst düzey yönetimin rolünü
rakiplerini yeni fikirler
değişim ve belirsizlikleri her
uzmandır ancak kendi
aşağıdakilerden hangisi en iyi
bulmak için yakından izler ve
zaman için algılar ancak
pazarları dışında yeni
tanımlar?
en makul olanları hızla
etkili tepki veremezler. (T)
fırsatlar aramaya meyilli
benimserler (A)
değildirler. (S)
Değişimi takip eder,
Diğer havayolu işletmelerinin
2.İşletmenizi aşağıdaki ifadelerden
uygulamaya çalışırız,
Verimliliği ön planda tutar ve
davranışlarını izlemekle
hangisinin en iyi tanımladığını
yenilikleri destekleriz ve
gereksiz risklerden kaçınırız.
yetiniriz, planlarımız ise kısa
düşünüyorsunuz?
esnek davranış tarzımız
(S)
vadelidir. (T)
vardır. (Ö)
Hem uygulanan pazarda
Düşük maliyetli teknolojileri
3.İşletmenizin teknolojik
hem de dinamik pazarlarda
Diğer havayollarının
kullanırız. Etkinliği
gelişmelere ve yeniliklere bakış
kullanılabilecek teknolojileri
kullandıkları teknolojilerden
sürdürebilmek için
açısını aşağıdakilerden hangisi en iyi
tercih ederiz. Çok sayıda ve
bünyemize uygun olanı alır
teknolojide sürekli gelişimi
tanımlar?
etkili/başarılı bir mühendis
ve uygularız. (T)
ararız. (S)
ekibimiz vardır. (A)
4. İşletmenizde idari yapıdaki en
Pazarlama uzmanları ve
Maliyet kontrol/ finans ve
Öne çıkan kişi ya da gruplar
güçlü ve en fazla söz sahibi olanlar
mühendisler (A)
üretim uzmanları (S)
yoktur.
kimlerdir?
Durağan pazarlarlar (sabit
olan tarifeli hatlar) için
hizmet üretimi ile pazarlama
5.İşletmenizde planlama
Planlama; yoğun, maliyet
Planlama; yoğun, maliyet
arasında yoğun bir ortak
faaliyetlerinin niteliğini aşağıdaki
odaklıdır ve uygulama
odaklıdır ve uygulama
planlama, yeni pazar ve
ifadelerden hangisi en iyi şekilde
safhasından önce
safhasından önce
ürünler için ise pazarlama,
tanımlamaktadır?
sonlandırılır. (S)
sonlandırılır. (S)
mühendislik ve hizmet
üretimi arasında kapsamlı
bir planlama mevcuttur. (A)
Oldukça gelişmiş bir
koordinasyon mekanizması
Basit koordinasyon
Basit koordinasyon
bulunmaktadır Bazı
mekanizması mevcuttur.
mekanizması mevcuttur.
6.İşletmenizin koordinasyon
çatışmalar ilgili müdürler
Çatışmalar hiyerarşik
Çatışmalar hiyerarşik
mekanizması nasıl çalışmaktadır?
tarafından, bazıları ise
kanallar tarafından
kanallar tarafından
hiyerarşik düzen içerisinde
çözümlenir. (S)
çözümlenir. (S)
çözüme kavuşturulur. (A)
Hem dikey hem de yatay geri
Hem dikey hem de yatay geri
Merkezi kontrol ile uzun ve
7.İşletmenizin kontrol mekanizması bildirime sahip katı olmayan
bildirime sahip katı olmayan
hiyerarşik bir bilgilendirme
nasıl çalışmaktadır?
bir merkezi kontrol
bir merkezi kontrol
sistemimiz vardır. (S)
sistemimiz vardır. (A)
sistemimiz vardır. (A)
Performans
8.Örgütsel performansınızı nasıl
Örgütsel performans önceki
Örgütsel performans önceki
değerlendirilmesi etkinlik ve
ölçmektesiniz?
yıllara göre ölçülür. (S)
yıllara göre ölçülür. (S)
verimliliğe dayanır. (A)
9.İşletmenizin dış çevre ile olan
Dış çevre değişimlerini ve
Dış çevre değişimlerini ve
Dış çevre değişimlerini ve
ilişkisini aşağıdakilerden hangisi en
koşullarını yoğun bir şekilde
koşullarını yoğun bir şekilde
koşullarını yoğun bir şekilde
iyi tanımlamaktadır?
takip ederiz. (Ö)
takip ederiz. (Ö)
takip ederiz. (Ö)
Pazara nüfuz etme ve ürünÖncelikli olarak pazara nüfuz Öncelikli olarak pazara nüfuz
10.İşletmenizin büyüme ile ilgili
pazar gelişimi ile istikrarlı bir
ederek temkinli ve artan bir
ederek temkinli ve artan bir
tutumu nedir?
büyümeyi öngörmekteyiz.
büyümeden yanayız. (S)
büyümeden yanayız. (S)
(A)
Örgüt yapısı ve strateji
Sektördeki kritik değişimlere Risk değerlendirmesi etkili
11.Sektörde işletmeniz açısından
uyumsuzluğu neticesinde
ayak uyduramama
şekilde yapılamadığından
risk olarak aşağıdakilerden
etkin olmayan ve verimsiz bir sonucunda verimsizliğe
yönetsel ve finansal
hangisini görmektesiniz?
işletmeye dönüşme (A)
sürüklenme (S)
sıkıntılara sürüklenme (T)
12.Bugün ve gelecekte işletmenizin
Hem durağan hem de
Hem durağan hem de
Bugünkü pazarın gereklerini
çevresel koşulları değerlendirmek
dinamik pazar koşullarında
dinamik pazar koşullarında
tam olarak karşılarız zira
suretiyle ortaya koyacağı tavrı
denge kurmayı başarabilmek denge kurmayı başarabilmek “yarın da bugüne benzer
aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade
için işletme yapısında uygun
için işletme yapısında uygun
olacaktır” yaklaşımıyla
etmektedir?
farklılaşmaya gideriz. (A)
farklılaşmaya gideriz. (A)
hareket ederiz. (S)
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde Türk havacılık sektöründeki tarifesiz/charter havayolu
işletmelerinin Miles ve Snow’un tipolojisine göre Analizci veya Savunmacı bir yaklaşım
içerisinde oldukları görünmektedir. Özellikle 9. soruya tüm charter havayolu
işletmelerinin üst düzey yöneticileri Öncü stratejilere uygun cevap vermiş olsa da, bu
havayolu işletmeleri için “Öncü stratejileri uygulamaktadır” çıkarımı yapılamaz. Bu
özellik salt olarak öncü stratejileri uyguladıkları anlamına da gelmemektedir.
Havayollarının dış çevreyi çok iyi gözlemledikleri ve takip ettikleri Öncü tipolojinin bir
özelliği olsa da, sektörde öncü olmak için gereken şartları taşımadıkları diğer sorulara
vermiş oldukları cevaplardan anlaşılmaktadır.
Havayolu işletmelerini Miles ve Snow’un Rekabet Tipolojisinde konumlandırmak
maksadı ile sorulan yapılandırılmış görüşmenin 12 sorusunda verilen cevaplar 9. soru
dışında ağırlıklı olarak havayolu işletmelerinin Analizci veya Savunmacı rekabet
yaklaşımları benimsemiş olduklarını ortaya çıkarmıştır.
Miles ve Snow’un tipolojisinden hangisini veya hangilerini kullandıklarına dair 12
sorudan alınan cevaplar sonucunda oluşan ve ilgili tipolojilere yanıtların uygun düşen
frekans dağılımı ise Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Havayollarının Miles ve Snow’un Rekabet Tipolojisine göre frekans dağılımı
X
Y
Z
Öncü (Ö)
2
1
1
Analizci (A)
9
2
1
Savunmacı (S)
1
8
6
Tepkici (T)
1
3
Diğer
1
Baskın Tipoloji
A
S
S

Tablo 4 incelendiğinde Türk havacılık sektöründe yolcu taşıyan charter havayolu
işletmelerinin Miles ve Snow’un rekabet tipolojilerindeki özelliklerden birini net
yansıttıklarını görmekteyiz. X havayolu işletmesi Analizci bir rekabet stratejisi
benimsemişken, Y ve Z havayolu işletmeleri Savunmacı bir yaklaşım içerisindedirler. X
havayolu işletmesinin 10 yıllık vizyonunda %75 ve üzeri perakende satışlar (seat only)
ile havacılık sektöründe charter dışında var olma hedefi bulunmakta olduğu görüşme
yapılan yöneticilerin ifadelerinden öğrenilmektedir. Aynı zamanda X havayolu
işletmesinin her yıl büyüme hedefi bulunmaktadır. Bu da sektör içerisinde bulunan
diğer 2 charter işletmesinden daha farklı bir rekabet yaklaşımı içerisinde bulunmasının
sebebidir.

5. Sonuçlar ve Tartışma
Bu çalışma Türk tescilli tarifesiz/charter havayolu işletmelerinin rekabet
yaklaşımlarından hangilerini uyguladıklarını ortaya koyma hedefi ile tasarlanmıştır.
Başlangıçtan beri özel sektör mantığı ile rekabet eden tarifesiz havayolu işletmelerinin
üst düzey yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda sonuçlar elde edilmiştir.
Charter havayolu işletmelerinin, Miles ve Snow’un tipolojisi açısından
değerlendirildiğinde kararlı bir yapı gösterdikleri anlaşılmaktadır. Analizci olan charter
havayolunun bu yaklaşımda bulunmasının sebebi iş modelini değiştirerek, büyüme
stratejisini belirlemesidir. Diğer iki charter havayolu işletmesi ise, stabil olarak mevcut
yapısını sürdürme konusunda kararlılıklarından dolayı Savunmacı yaklaşımın
özelliklerini ağırlıklı olarak göstermektedirler.
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Charter havayollarının yöneticileri full charter modelinin dünyada kısa sürede
bırakılacağını, tarifesiz havayollarının da pek çoğunun split charter modelini
uyguladıklarını yapılan görüşmelerde ifade etmişlerdir.
Charter havayolları sezonsal olarak faaliyet gösterdiklerinden dolayı, kış döneminde
wet lease olarak uçaklarını kiralamaktadırlar. Devlet eliyle turizm sezonunun 12 aya
yayılmasının sağlanması ile sadece turizm sektöründe değil, havacılık sektöründe de
bir yoğunluk ve kârlılık olacaktır. Bu sayede charter işletmelerinin de kış sezonunda
harekât yapmasının önü açılacak ve sezonsallık sona ererek yılın her günü yolcu
taşıyabilecek hale geleceklerdir.
Niş hatları önce charter uçuş yapan havayolu işletmelerinin tespit ettiği eğer pazar
kârlı ise müteakiben diğer tarifeli havayollarının bu hatlara girdiği ve pazara ortak
oldukları ifade edilen önemli hususlardan bir tanesidir. Charter havayolları bu
durumdan şikayetçilerdir ve üst otoritelerin bu durumu charter havayollarının lehine
koruyacak şekilde rekabet tedbirlerini alması gerektiğini değerlendirmektedirler.
Tarifeli havayollarının da yer yer bazı hatlarda tur şirketleri ile anlaşmak suretiyle
charter uçuşlar yaptıkları yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır. Bu durum ise,
charter havayolları açısından olumsuz olarak karşılanmaktadır.
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ABSTRACT
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Turkey is a maritime country with its current fleet, geographical location, young population and growth
potential. This study aims to measure and map the main characteristics of Turkish maritime
transportation sector by using the cluster approach. Clustering, being one of the important
improvement methods of global competition power, is widely used in the maritime transportation
sector. Analysing the maritime clustering potential in a quantative way is a basic step to increase the
global competitiveness in this sector. In this context, the level of Turkish maritime transportation cluster
is measured by means of Location Quotient (LQ) in this article. It concludes that among the 6 statistically
grouped counties, TR 10 Istanbul county is showing significant potential according to all variables .
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Denizcilik
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Türkiye sahip olduğu mevcut filosu, coğrafi konumu, genç nüfusu ve büyüme potansiyeli ile önemli bir
denizcilik ülkesidir. Bu çalışma kümelenme yaklaşımını kullanarak Türk deniz taşımacılığı sektörünün
ana özelliklerini ölçmeyi ve haritalandırmayı amaçlamaktadır. Küresel rekabet gücünün geliştirilmesinde
önemli bir kavram olan kümelenme deniz taşımacılığı sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Türk
deniz taşımacılığı sektörünün özellikle sayısal yöntemler kullanılarak kümelenme analizinin yapılması
küresel rekabet gücüne kavuşulmasında önemli bir basamaktır. Bu kapsamda Türk deniz taşımacılığı
sektörünün kümelenme seviyesi Coğrafi Yoğunluk Katsayısı (Location Quotient (LQ)) kullanılarak
ölçülmüştür. Toplam 6 istatistiki bölge dikkate alınarak yapılan incelemede TR 10 İstanbul bölgesinin
tüm değişkenler açısından güçlü kümelenme özellikleri gösterdiği tespit edilmiştir .
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Extended Abstract
Clustering Analysis of Turkish Maritime Transportation Sector
Research Problem: Clustering, being one of the important improvement methods of global competition power,
is widely used in the maritime transportation sector. It is vital for Turkey to be a global actor in this sector. To
achive this goal cluster concept could be established and developed in national and regional dimensions having
both subsectoral and integrated aspects. This study aims to measure and map the main characteristics of Turkish
maritime transportation sector by using the cluster approach.
Research Question: The research question is which statistical regions of Turkey have clustering potential in
maritime transportation sector in terms of Location Quotient (LQ).
Methodology: Analysing the maritime clustering potential in a quantative way is a basic step to increase the
global competitiveness in this sector. In this context, the clustering level of Turkish maritime transportation sector
is measured by means of Location Quotient (LQ) in this article. LQ method is used to analyse and compare the
sectoral agglomeration and clustering of different geographic locations such as regions and cities. Maritime
transportation sector is classified with NACE 50 code according to Statistical Classification of Economic Activities
in the European Community (NACE). Turkish maritime transportation sector has been analysed by using “Some
Basic Indicators by Local Units” data which has been published by Turkish Statistical Institute (Turkstat). The data
between 2009-2015 (the means of 7 year-period are used) contains number of local units, number of persons
employed, wages-salaries, turnovers and gross investment in tangible goods. The regions which have been
analysed according to the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) were screened in terms of their
LQ levels and whether they had a coastline or not.
Results and Conclusions: This study concludes that among the 6 statistically grouped counties, TR 10 Istanbul
county is showing significant potential according to all variables. It has a well-developed maritime transportation
cluster in terms of various parameters such as number of persons employed, number of local units, turnovers,
wages-salaries and gross investment in tangible goods. This county is evaluated as a good candidate for
competing with its rivals throughout the globe. Also TR 32 Aydin-Denizli-Mugla, TR 22 Balikesir-Canakkale and TR
31 Izmir statistical counties are well-developed clusters in terms of number of persons employed and number of
local units. TR 61 Antalya-Burdur and TR 62 Adana-Mersin statistical counties have potential to become maritime
transportation clusters in the future although they are below the threshold at present. In this study in order to
support and/or interrogate LQ values based on employment; turnovers, wages-salaries and gross investments in
tangible goods data has been used in an experimental manner. In this scope, it has been found that some LQ
values based on employment and establishments would give deceptive results and hide the weaknesses of the
clusters because of the high number of small and medium size entreprises in the region. In such cases the variables
such as turnovers, wages-salaries and gross investments in tangible goods which highly represent economic
condition and added value creation would work better than number of persons employed and number of local
units variables..
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1. Giriş
Belirli bir sektör ve alt/ilişkili sektörlerdeki firmaların ve ilgili kurum ve kuruluşların
yüksek seviyeli işbirliği içinde coğrafi anlamda yoğunlaşmaları, diğer bir ifadeyle
kümelenmeleri, rekabetçiliklerini olumlu yönde arttırabilmektedir. Bu şekilde hem
kendi aralarında rekabet eden hem de belirli alanlarda işbirliğine giden firmaların
küresel anlamda rekabet gücü elde etmeleri mümkün hale gelmektedir (Porter 1990).
Bu çalışmamızda Türk deniz taşımacılığı sektörünü kümelenme bakış açısıyla
inceleyeceğiz. Giriş bölümünde kümelenmenin tarihsel gelişimine ve faydalarına yer
verilecek, ikinci bölümde kümelenme literatürü coğrafi boyutları açısından
özetlenecek, üçüncü bölümde Türk deniz taşımacılığı sektörünün genel durumu
ortaya konacaktır. Dördüncü bölümde kümelenmenin sayısal analizine yönelik olarak
kullanılan LQ yöntemi açıklanacak, beşinci bölümde ise Türk deniz taşımacılığı
sektörünün kümelenme seviyesinin belirlenmesi amacıyla elde edilen bulgulara yer
verilecektir. Altıncı ve son bölüm olan sonuç bölümüyle çalışma tamamlanacaktır.
Kümelenmeyi 1990’lardan itibaren önemli kavram haline getiren Porter’a göre bir
kümelenme; birbirleriyle rekabet eden ama aynı zamanda işbirliği de yapan belirli
alanlarda birbirlerine bağlı şirketler, uzman tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, ilgili
sektördeki firmalar ve bağlantılı kurumlardan oluşan coğrafi yoğunlaşmadır.
Kümelenme modeli kısaca, aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin yerel, ulusal,
bölgesel ve küresel rekabet gücü elde etmek amacıyla, bağımsızlıklarını koruyarak bir
araya gelmeleri ve rekabet içinde işbirliği yapmaları olarak tanımlanmaktadır. (Porter
1990, 2000).
Medeniyetin ilk oluşum zamanlarından itibaren birtakım malların ve hizmetlerin
üretiminde özellikle ilgili hammaddelerin var olmasına, ticaret yollarına ve şehirlerin
gelişimine bağlı olarak yoğunlaşma, yerelleşme ve kümelenmenin örnekleri
görülmektedir.
Bu konuda ilk çalışmalar, 1826 yılında yayınladığı ‘İzole Edilmiş Devlet’ isimli
çalışmasında tarımsal üretimin ve arazi kullanımının nasıl şehirler etrafında
yoğunlaşma eğiliminde olduğunu açıklayan von Thunen’e kadar uzanmaktadır (Aziz ve
Norhashim 2008).
Kümelenmenin temelleri, son derece iyi tesis edilmiş ve zamanında ekonomiye yön
veren çeşitli mesleki örgütlenmelerle yüzyıllar öncesine kadar uzansa da düşünsel
olarak Alfred Marshall’ın 1890 yılında basılan Principles of Economics (Ekonominin
İlkeleri) kitabında özel sanayi bölgelerine yer vermesiyle literatür oluşmaya
başlamıştır. Neo-klasik iktisadın öncüsü olan Marshall, coğrafyanın ekonomiye olan
etkisini inceleyerek belirli yerlerde yoğunlaşmış endüstrilerin uzmanlaşmış işgücünü
arttırdığını, uzmanlaşmış ara malı ve hizmet tedarikçilerini geliştirdiğini ve sektörler
arasında teknoloji transferini kolaylaştırdığını belirtmiştir (Van den Berg ve Lewer
2007). Marshall’a göre yerelleşmenin sebepleri; belirli girdilerin varlığı, işgücü havuzu,
bilgi ağı, yerel talep, ilişkili endüstriler ve bölgenin sosyo-ekonomik özellikleridir. Ayrıca
eğer bir endüstri belli bir bölgede konumlanıp kümelenme oluşturursa, muhtemelen
çok uzun bir süre için orada kalacağından avantajları da çok fazla olacaktır (Öz 2004).
Hoover, Marshall’dan sonra onun prensiplerini devam ettirmiş ve açıklama getirmiştir.
Aynı veya farklı endüstrilerde kümelenmiş firmaların ve iş alanlarının, tek bir firmanın
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başarısı üzerine; ekonominin yerelleşmesi, şehir ekonomisi ve ölçek ekonomisi
açısından önemli katkısı olduğunu belirtmiştir. Weber, Marshall’ın öncü fikirlerini
geliştiren bir diğer akademisyendir. Yoğunlaşma ile beraber düşük üretim ve
taşımacılık maliyetlerinin önemine vurgu yapan Weber yerelleşme teorisine katkıda
bulunmuştur. Weber’e göre, üretimin coğrafi unsurları temel olarak pazar ve girdilerin
konumlarına bağlıdır (Öz 2004).
Marshall’dan yüzyıl sonra Porter, birtakım ülkeleri ve endüstrilerini inceleyerek diğer
ülkelere göre neden daha rekabetçi oldukları konusunda araştırmalar yapmış ve
kümelenme konusuna popülerlik kazandırmıştır. Ulusların rekabet üstünlüğü,
coğrafyanın rekabete etkisi, kümelenme, yenilikçilik, vb. kavramları Elmas Modeli
olarak adlandırılan birtakım unsurlara ve söz konusu unsurların birbirleri arasındaki
etkileşimine dayandırmıştır. Söz konusu modelde bir sektörün rekabet avantajını
etkileyen dört ana faktör belirlemiştir. Bu temel değişkenler elmasın köşelerini
oluşturan; faktör koşulları, talep koşulları, firma stratejisi, yapısı ve rekabet ve ilgili ve
destekleyici sektörlerdir. Elmas teorisi kısaca bu köşelerin kendi arasındaki ve ayrıca
devlet ve şans gibi bu dört faktörü dışarıdan etkileyen dışsal boyutlarla arasındaki
ilişkiyi açıklamaktadır (Porter 2000).
Kümelenmenin faydaları şu şekilde özetlenebilir:
 Yenilikçiliği destekleyen ve kümelenmeyi genişleten iş oluşumlarının teşvik edilerek
yenilikçilik ve üretkenlik kapasitesinin arttırılması ve bu şekilde kümelenmeyi oluşturan
firmaların veya sektörlerin üretkenliğinin ve istihdamın artırılması,
 Uzmanlaşmış girdilere üstün veya daha düşük maliyetli erişimin sağlanması, girdilerin
küme elemanlarından temini ile daha uzaktan teminine kıyasla daha düşük işlem
maliyeti avantajı yaratılması.
 Firmalar arasında koordinasyonun arttırılması, rekabetçi bir işbirliğinin kurulması,
bilgiye erişimin hızlanması, ortak bilimsel araştırmaların kolaylaşması, sektörel
gelişmelerin daha iyi takip edilmesinin sağlanması, iyi örneklerin yayılmasını
hızlandırarak ve rakipler arasında performans kıyaslaması yapılmasına (benchmarking)
imkan tanıyarak verimliliğin ve etkinliğin arttırılması,
 Tedarikçilere, müşterilere ve destekleyici kurumlara daha rahat ulaşılmasıyla bilgili ve
tecrübeli alıcıların talepleriyle rekabetçi ve yetkin tedarikçilerin gücünün birleştirilmesi,
bu şekilde yeni ürünlerin/hizmetlerin ortaya çıkmasının kolaylaştırılması,
 Kamu imkanlarına daha kolay ulaşılması, teşvik ve hibelerden yararlanma imkânının
artması, finans kaynaklarının daha iyi kullanılabilmesidir (Porter 2000).

2.

Literatür Taraması

Coğrafi temelde kümelenmenin genel ve denizcilik boyutunda önemine ilişkin geniş
bir literatür bulunmaktadır. Porter’la eşzamanlı olarak coğrafyanın ekonomiye etkisini
araştıran Krugman bir ülkenin endüstrileşmiş merkez ve tarımsal çevre şeklinde
farklılaşmasını ve söz konusu merkez-çevre arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
Çalışmasında, taşıma giderlerinin azaltılması ve ölçek ekonomilerinin hayata
geçirilmesi kapsamında üretim faktörlerinin talebin yoğun olduğu bölgelerde
yoğunlaşırken, talebi oluşturan kesimlerin de üretimin gerçekleştiği coğrafyalara
yerleştiğini belirtmiştir (Krugman 1991).
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Saxenian (1996), ABD’de bulunan Route 128 ve Silikon Vadisi teknoloji kümelenmeleri
özelinde coğrafi konumların rekabetçiliğe olan etkilerini karşılaştırmıştır.
Massachusetts’deki Route 128’de bulunan ileri teknoloji kümelenmesinde var olan
katı hiyerarşik yapının ve şirket temelli yenilikçilik algısının söz konusu kümelenmenin
zamanla etkisini yitirmesine sebep olduğunu, buna karşın California’daki Silikon Vadisi
ileri teknoloji kümelenmesinin daha esnek yönetim anlayışı ve yenilikçilik kültürünü
yerel ölçekli ağlarla geliştirmesi sayesinde küresel rekabet gücünü arttırdığını
belirtmiştir.
Porter (1998), coğrafi konumun ve kümelenmenin rekabete etkisini incelemiştir.
Firmaların düşük girdi maliyetlerinin (ucuz işgücü ve hammadde, düşük vergi oranları,
vb.) bulunduğu yerlere yatırım yapmalarının ilk başta maliyet avantajı yaratabileceğini
fakat günün sonunda toplam maliyetler göz önünde bulundurulduğunda
kümelenmenin içinde bulunmanın çok daha önemli avantajlar (güçlü altyapı ve ilişki
ağı, uzman işgücü, yüksek yenilikçilik kapasitesi, vb.) sağladığını belirtmiştir
Porter (2000) kümelenmelerin küresel ekonomi içindeki yerini incelediği çalışmasında,
küreselleşme ile coğrafi özelliklerin rekabete olan etkisinin bir paradoks
oluşturduğunu fakat kümelenmeleri tarihsel ve geleneksel anlamından farklı olarak
giderek önemi artan karmaşık, bilgi temelli ve dinamik ekonomiler bağlamında
değerlendirmek gerektiğini vurgulamıştır. Kümelenmenin tanımını yapmış, rekabet
üstünlüğüne etkilerini (verimlilik, yenilikçilik, yeni iş oluşumu, vb.) ortaya koymuş,
devletin kümelenmedeki rolüne ve kümelenmenin ekonomik kalkınmanın
örgütlenmesi ve kamu politikalarının oluşturulmasına ilişkin katkılarına değinmiştir.
Porter’ın 1990’lı yıllarla birlikte popüler hale getirdiği elmas modeli temelli kümelenme
yaklaşımı birçok akademisyenin çalışmasına ilham olmuştur. Çoğunlukla gelişmiş
ülkelerin endüstriyel ve hizmet sektörlerinin konu alındığı vaka analizleri şeklindeki
çalışmalara örnek vermek gerekirse; İsveç kümelenmeleri Lundequist ve Power
(2002), Kanada kümelenmeleri Wolfe ve Gertler (2004), Almanya kümelenmeleri
Rocha ve Sternberg (2005), Norveç kümelenmeleri Reve ve Sasson (2015) tarafından
incelenmiştir.
Rosenfeld (2003) kümelenme içindeki güçlü sosyal sermayenin ve bunun sağladığı
bilgi yayılmasının istihdam, ekonomik gelişme ve yenilikçiliğe olan katkısından
bahsetmiş, kümelenmenin faydalarının daha geniş çevrelere aktarılabilmesine yönelik
stratejileri ortaya koymuştur. Kümelenmelerin, coğrafi yakınlığa dayandığını ve
mekansal sınırlara sahip olduğunu, insanların çalışmak için yolculuk yapmayı göze
aldıkları ve firma sahiplerinin diğer aktörlerle bir ağ oluşturmak için makul gördükleri
mesafe ve zamanın kümelenmenin sınırlarını belirlediğini belirtmiştir.
Enright (2003) kümelenme tipleri arasındaki farklılıkların firmaların ve hükümetlerin
ulusal ve bölgesel kümelenme stratejilerini ve politikalarını oluştururlarken önemli rol
oynadığını belirtmiştir. Ülkeler arasında kıyaslama yapacak sağlıklı bir istatistiki
altyapının eksikliğinin kümelenme çalışmalarını zorlaştırdığını ve akademisyenler
arasında kümelenmenin etkili bir politika aracı olup olmadığı konusunda şüpheye yol
açtığını vurgulamıştır.
Kümelenme literatüründe kümelenme seviyesinin ölçülmesinin önemini ortaya koyan
birçok çalışma bulunmaktadır. Örneğin; Ketels ve Memedovic (2008), kümelenme
haritasının çıkartılmasının ve kümelenme gelişiminin sürekli izlenmesinin önemli
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olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Wijnost (2006), denizcilik sektörünün takibini
sağlayacak sağlam bir istatistiki altyapının kurulması gerektiğini ortaya koymuştur.
Kümelenme ile girişimcilik ve istihdam seviyeleri arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok
çalışma bulunmaktadır. Delgado vd. (2010), bölgesel endüstriyel seviyede kümelenme
ve yığışım ekonomilerinin girişimciliğin artışına olan etkisini incelemiş, kümelenmenin
girişimciliği arttırdığını ortaya koymuştur. Ayrıca Delgado vd. (2014), bölgesel
kümelenme kompozisyonunun sektörel performans üzerindeki etkisini incelemiş,
güçlü kümelenmelerin bulunduğu bölgelerdeki firmaların patent sayısındaki ve
istihdamdaki artış miktarının daha yüksek olduğunu tespit etmiştir.
Denizcilik kümelenmelerine ilişkin literatür incelendiğinde Kuzey Avrupa kaynaklı
çalışmaların çoğunlukta olduğu, söz konusu çalışmalardan özellikle Norveç, Hollanda,
İngiltere gibi ülkelerin denizcilik kümelenmelerinin incelendiği vaka analizlerinin ön
plana çıktığı görülmektedir. Ayrıca Çin, Japonya, G. Kore, Yunanistan, Panama, vb.
denizcilikte söz sahibi ülkelere ait çalışmalar da tespit edilmiştir. Denizcilik sektörüyle
ilgili yapılan çalışmalarda da kümelenmenin coğrafi özellikleri, istihdama ve
girişimciliğe etkisi, sağlam verilerle kümelenme seviyesinin sürekli olarak ölçülmesi
konuları ele alınmıştır. De Langen (2002), Hollanda denizcilik kümelenmesini;
kümelenme içindeki yığışım ekonomisinin varlığı ve kümelenme performansı
açısından değerlendirmiş, firmaları kümelenmeye teşvik eden avantajların; işgücü
havuzu, geniş tedarikçi ve müşteri tabanı, bilgi taşması ve düşük işlem maliyetleri
olduğunu belirtmiştir. Brett (2007), Greater Dublin Region (GDR) bölgesinin denizcilik
sektörünün gerçekten bir denizcilik kümelenmesi olup olmadığını incelediği
çalışmasında, önemli denizcilik kümelenmelerinin; çok sayıda firma ve çalışana sahip
olma özelliklerinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Viederyte (2014a, 2014b),
Litvanya denizcilik kümelenmesinin ekonomik büyümesinin Litvanya ekonomisine
olan etkisi kümelenme perspektifinden ve çalışan ve firma sayısı, ciro, sermaye yatırım
oranı, toplam işlem karı ve katma değerli üretim göstergelerini kullanarak
değerlendirmiştir.
Türkiye’nin belirli bir sektörünü ulusal anlamda ele alan ve söz konusu sektörün
küresel rekabet gücünün arttırılması anlamında önerilerde bulunan çalışmalar
bulunmaktadır. Örneğin; Bulu vd. (2006) Türk elektronik sektörünü, Alüftekin vd.
(2009) Türk tekstil kümelenmesini, Karahan (2014) Türk demiryolu taşımacılığını,
Gebeş ve Battal (2014) Türk havacılık kümelenmesini, Kocaoğlu (2013) Türkiye doğal
taş kümelenmelerini, Mutlucan (2015) Türkiye'deki tekstil, hazır giyim, halı, otomotiv,
turizm ve mobilya kümelenmelerini incelemiştir. Türk denizcilik sektörünü konu alan
çalışmalar değerlendirildiğinde; Deval ve Saman
(2005) İstanbul Denizcilik
kümelenmesinin SWOT analizini yapmış,
Gürbüz (2008) Türk denizcilik
kümelenmesinin AB denizcilik kümelenmelerini örnek alarak nasıl örgütlenebileceğini
değerlendirmiş, Sartaş (2010) Türk gemi inşa kümelenmesinin büyüme dinamiklerini
ve gelecek beklentilerini araştırmış ve Akıncılar Tan (2011) askeri ve sivil teknolojinin
birleşimi amaçlı kümelenmeyi askeri gemi yapımı örneğinde incelemiştir.

3.

Türk Deniz Taşımacılığı Sektörü

Türk deniz taşımacılığı sektörünün mevcut durumu, üç tarafı denizlerle çevrili ve
küresel anlamda nispeten merkezi bir konumda bulunan Türkiye’nin genel potansiyeli
dikkate alındığında ne yazık ki arzulanan düzeyde değildir. 01 Ocak 2017 tarihi
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itibariyle ve 1000 GT ve üzeri gemiler dikkate alındığında, Türk sahipli deniz ticaret
filosu 1547 adet gemiye, 29.265.000 DWT ve 259.000 TEU kapasiteye sahiptir (DTO
2017). Şekil 1’de Türk deniz taşımacılığı sektörüne ilişkin birtakım istatistiki bilgilerin
grafiksel olarak gösterimine yer verilmiştir. Türk sahipli deniz ticaret filosu milli ve
yabancı bayraktaki gemiler dikkate alındığında (1000 gt’nun üzeri) dünyada 15. sırada
(Şekil 1a), sadece milli bayraktaki gemiler dikkate alındığında (300 gt’nun üzeri) ise
dünyada 23. sıradadır. Türk sahipli toplam gemi sayısının ve tonajının 1999 – 2017
yılları arasındaki değişimi Şekil 1b ve Şekil 1c’de grafiksel olarak gösterilmiştir (DTO
2017). Şekillerde Türk sahipli toplam gemi sayısının ve tonajının, 2008 küresel
ekonomik krizinin olumsuz etkilerine rağmen söz konusu süre içinde yaklaşık 3 kat
arttığı kolaylıkla fark edilmektedir. Bununla birlikte Türk deniz ticaret filosunda 2017
itibariyle 1000 DWT’un üzerinde 585 adet gemi bulunmaktadır. Bu gemilerin 70 adedi
Milli Sicile, 508 adedi ise TUGS (Türk Uluslararası Gemi Sicili)’ne kayıtlıdır. Türk deniz
ticaret filosunun siciller arası dağılımı Şekil 1d’dir. Türkiye’nin mevcut sıralamalardaki
yeri ve nispeten yaşlı filosu dikkate alındığında, küresel ticaretin yaklaşık % 90’ının ve
Türkiye’nin ticaretinin yaklaşık %86’sının deniz yoluyla yapıldığı bir ortamda deniz
taşımacılığı sektörüne daha çok önem vermesi gerekmektedir (DTO 2017).

Şekil 1a. Dünyada Deniz Taşımacılığında İlk 20 Ülkenin Sahip Oldukları Tonaj (Kaynak: DTO 2016 Deniz Sektörü Raporu)

Şekil 1b. Türk Sahipli Toplam Gemi Sayısının Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: DTO 2016 Deniz Sektörü Raporu)
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Şekil 1c. Türk Sahipli Toplam Gemi Tonajının Yıllara Göre Değişimi(Kaynak: DTO 2016 Deniz Sektörü Raporu)

Şekil 1d. Türk Deniz Ticaret Filosunun Siciller Arası Dağılımı (Kaynak: DTO 2016 Deniz Sektörü Raporu)

Sektörün güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda kullanılabilecek en etkin
yöntemlerden birisi olan kümelenme yaklaşımının sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi
için öncelikle Türk deniz taşımacılığı sektörünün mevcut kümelenme seviyesinin
özellikle nesnel ve sayısal araçlarla ölçülmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu
ölçümler sonucunda mevcut kümelenmelerin nerelerde ve hangi yoğunlukta
konumlandığı anlaşıldıktan sonra; hangi sınıflandırmaya tabi tutulabileceği, yaşam
döngüsünün hangi evresinde olduğu, küresel rekabet üstünlük durumu ve
avantaj/dezavantajları, ağ ilişkilerinin boyutları, sahip olduğu potansiyel, yenilikçilik
kapasitesi, meydana getirdiği katma değer, vb. özellikleri ortaya konabilecektir.
Sonrasında elde edilen bulgular, dünyadaki başarılı kümelenme örneklerinin de
ışığında, Türk deniz taşımacılığı sektörü için bir kümelenme modeli haline
getirilebilecektir.

4.

Yöntem

Coğrafi Yoğunlaşma Katsayısı (Location Quotient) bölgeler ve şehirler gibi farklı
coğrafi konumların sektörel yoğunlaşma ve kümelenme bağlamında ekonomik
analizinin ve karşılaştırılmasının yapılmasında kullanılan önemli bir yöntemdir.
(Lazzeretti vd. 2009, Rivera 2014, Rivera vd. 2014, Nezerenko ve Kopel 2015, Sartaş
2010, Mutlucan 2015, Othman vd. 2011, Ketels ve Protsiv 2013, Kumar vd. 2016).
Tarihsel perspektif içerisinde kümelenmelerin ve analiz yöntemlerinin incelendiği
çalışmada kümelenmelerin dikey-bütünleşik ve yatay bütünleşik olarak ikiye ayrıldığı,
Girdi-Çıktı (Input-Output) yönteminin daha çok satıcı-alıcı ilişkisinin bulunduğu dikey-
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bütünleşik yapıya uygun olduğu, birden fazla ortak girdinin (uzmanlaşmış işgücü,
fiziki ve bilişim altyapısı ve benzer kaynaklar) bulunduğu yatay-bütünleşik yapıda
Coğrafi Yoğunlaşma Katsayısı (Location Quotient) yönteminin kullanılabileceği
belirtilmiştir (Vom Hofe ve Chen 2006).
Bu bağlamda deniz taşımacılığı ve destekleyici/alt sektörlerinin Coğrafi Yoğunlaşma
Katsayısı (Location Quotient) yöntemiyle, gemi inşa alt sektörünün ise Girdi-Çıktı
(Input-Output) yöntemiyle incelenmesinin daha uygun olduğu değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan Sartaş (2010) Türk gemi inşa sanayinin büyüme dinamiklerini ve
geleceğini incelediği çalışmasında söz konusu sektörün Girdi-Çıktı yöntemiyle analizini
sağlayacak verilerin bulunmaması sebebiyle kümelenme olup olmadığını anlamak ve
kümelenmenin seviyesini ölçmek maksadıyla Coğrafi Yoğunlaşma Katsayısı (LQ)
yöntemini kullanmış, elde ettiği yüksek LQ değerleri ile Tuzla bölgesinde bir gemi inşa
kümelenmesi olduğu sonucuna varmıştır. Baltık Denizi’ne kıyısı olan ülkelerin lojistik
kümelenmelerinin incelediği çalışmada, kümelenmenin Baltık ülkelerine lojistik ve
taşımacılık konularında küresel rekabet sağlayıp sağlayamayacağı sorgulanmış,
Coğrafi Yoğunlaşma Katsayısı (LQ) yöntemi kullanılarak söz konusu ülkelerin
kümelenme seviyeleri karşılaştırılmıştır (Nezerenko ve Kopel 2015).
Türkiye’de denizcilik kümelenmelerine ilişkin çalışmaların eksikliği göz önünde
bulundurulduğunda, denizcilik kümelenmesinin merkezinde bulunan ve ana unsuru
olan deniz taşımacılığı sektörünün kümelenme seviyesinin özellikle sayısal yöntemler
kullanılarak tespit edilmesine ve ulusal ölçekte deniz taşımacılığı kümelenme
haritasının çıkartılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’deki deniz
taşımacılığı kümelenmesini sayısal olarak incelemek için Coğrafi Yoğunluk Katsayısı
(Location Quotient) kullanılacaktır. Söz konusu yöntem bir bölgedeki belirli bir iş
kolundaki istihdam seviyesinin genel istihdam içindeki yerini ortaya koyarak
kümelenme seviyesi hakkında çıkarımlar yapılmasına yardımcı olmaktadır. LQ için
hangi eşik değerinin kullanılması gerektiğine ilişkin tam bir görüş birliği olmamakla
beraber belirli bir bölgede kümelenmeden söz edebilmek için LQ’nın 1’den büyük
olmasının gerektiği belirtilmektedir (Rivera 2014, Rivera vd. 2014). Literatürde LQ’in
istihdam verileri (çalışan sayısı) ile kullanıldığı çalışmaların yansıra işletme sayıları ile
de yapılan hesaplamaları bulunmaktadır (Boasson 2001). ABD lojistik sektörünün
kümelenme bakış açısıyla incelediği çalışmada ABD’deki lojistik kümelenmelerinin
nerelerde olduğu Coğrafi Yoğunluk Katsayısı (Location Quotient (LQ)), Lojistik
İşletmelerin Katılımı (Logistics Establishments Participation (LEP)) ve Coğrafi
Yoğunluk Gini Katsayısı (Locational Gini Coefficient (LGC)) yöntemleri kullanılarak
ortaya konulmuştur (Rivera 2014, Rivera vd. 2014). Bu çalışmada elde edilen LQ
değerleri, Coğrafi Yoğunluk Gini Katsayısı (Locational Gini Coefficient (LGC)) ve LEP’in
bu çalışmaya uyarlanmış şekli olan Deniz Taşımacılığı Şirketleri Katılımı (Maritime
Transportation Establishments Participation) (MTEP) değerleri ile desteklenecektir.
Bu çalışmada LQ değerlerini desteklemek ve/veya sorgulamak amacıyla cirolar,
maaşlar-ücretler ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımlar gibi verilerin de
kullanılabilmesi üzerine denemeler yapılmıştır.
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Coğrafi Yoğunlaşma Katsayısı (LQ)
ei⁄
e
Ei⁄
E

(1)

ei : i sektöründeki yerel istihdam
e : toplam yerel istihdam
Ei : i sektöründeki toplam istihdam
E : ülkedeki toplam istihdam

4.2.

Deniz Taşımacılığı Şirketleri Katılımı (MTEP)

MTEPj =

esj

(2)

ES

esj: j bölgesindeki deniz taşımacılığı sektöründeki
ES: ülkedeki deniz taşımacılığı sektöründeki işletmelerin sayısı

işletmelerin

sayısı

MTEP değerinin büyümesi, söz konusu bölgede ve sektörde faaliyet gösteren
firmaların sayısının fazla olduğunu göstermektedir. Yüksek sayıda firmanın varlığı ile
sağlanan bir yüksek LQ, yoğunlaşmanın ve kümelenmenin ekonomideki
dışsallıklardan kaynaklandığını ispatlar. Firma sayısının yeterince yüksek olup
olmadığının belirlenmesi için en az % 0.1’lik (0.001) bir eşik değeri bulunmaktadır
(Rivera 2014, Rivera vd. 2014).

4.3.
𝐿𝐺𝐶 =

Coğrafi Yoğunluk Gini Katsayısı (LGC)
𝑛
∑𝑛
𝑖=1 ∑𝑗=1|𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 |

(3)

2𝑛 (𝑛−1)𝜇

𝑥𝑖 and 𝑥𝑗 : sırasıyla i ve j bölgelerinin LQ değerleri
μ: referans bölgenin ortalama LQ değeri
𝑛: bölgelerin sayısı
LGC değeri kullanılarak bir sektörün kümelenme seviyesinin diğer sektörlerin
kümelenme seviyeleri ile sayısal olarak karşılaştırılabilmesi mümkün olmaktadır.
Kümelenme analizi yapılmasında ve kümelenme haritalarının çıkartılmasında
kullanılan bir diğer etkili yöntem de Ellison Glaeser Endeksidir (Rivera 2014, Rivera vd.
2014). Söz konusu endeks hesaplanırken, elde edilmesi son derece zor olan
“Firmaların Pazar Payları” verileri kullanıldığı için mevcut çalışmaya ithal edilmemiştir.

5. Veri ve Bulgular
Deniz taşımacılığı sektörü, AB Ekonomik Faaliyet Sınıflama Sistemine göre NACE 50
olarak sınıflandırılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun yayınladığı “Yerel
Birim Faaliyetlerine Göre Bazı Temel Göstergeler” verisi kullanılarak Türk Deniz
Taşımacılığı Sektörünün (NACE 50) kümelenme analizi yapılmıştır. Söz konusu veriler
içinde yer alan yerel birimlere ve faaliyet alanlarına göre oluşturulmuş 2009-2015
yılları arasındaki dönemi kapsayan çalışan sayısı, işletme sayısı, cirolar, maaşlarücretler ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımlara ilişkin veriler 7 yıllık ortalamaları
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alınarak kullanılmıştır. İncelenen bölgeler, Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri
Sınıflandırması (NUTS) gereğince ve denize kıyısı bulunması kriterine göre seçilmiştir.
Tablo 1. Türk deniz taşımacılığı sektörü (NACE 50) çalışan sayılarına göre LQ ve MTEP.
No NUTS İl (İllerin) Adı
LQ
MTEP
1

TR 10

İstanbul

2,22477

0,43045

2

TR 22

Balıkesir-Çanakkale

1,50458

0,0145

3

TR 31

İzmir

1,02293

0,03367

4

TR 32

Aydın-Denizli-Muğla

2,93577

0,33177

5

TR 41

Bursa-Eskişehir-Bilecik

0,19266

0,00466

6

TR 61

Antalya-Isparta-Burdur

0,95871

0,12535

7

TR 62

Adana-Mersin

0,4678

0,01398

8

TR 63

Hatay-K.Maraş-Osmaniye

0,21559

0,002331

9

TR 81

Zonguldak-Karabük-Bartın

0,16055

0,00336

10

TR 90

Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane

0,11467

0,0031

NOT: LQ değeri 0,1’den küçük bölgeler tabloya dahil edilmemiştir.
Kaynak: Yazarların kendi hesaplamalarıdır.

Türk Deniz Taşımacılığı sektörünün çalışan sayıları temel alınarak ve coğrafi yoğunluk
katsayıları kullanılarak yapılan kümelenme seviyesi analizinde toplam 4 istatistiki
bölgenin (TR 10 İstanbul, TR 22 Balıkesir, Çanakkale, TR 32 Aydın-Denizli-Muğla ve TR
31 İzmir) 1’in üzerinde coğrafi yoğunluk katsayısına sahip olduğu, ayrıca TR 61
Antalya, Isparta, Burdur ve TR 62 Adana, Mersin bölgelerinin coğrafi yoğunluk
katsayılarının 1’in altında olmasına rağmen söz konusu eşik değerini yakalama
potansiyellerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu Coğrafi Yoğunluk
Katsayılarının (LQ) yanında Deniz Taşımacılığı İşletmeleri Katılımı (MTEP) değeri de
hesaplanmıştır (Tablo 1). TÜİK verilerine göre NACE 50 faaliyet kolunda çalışan sayısı
verisi bulunan ve LQ ve MTEP değerleri hesaplanan istatistiki bölgelerden son derece
düşük coğrafi yoğunluk katsayılarına sahip oldukları görülenler (LQ değeri 0,25’den
düşük olanlar) ileriki aşamalardaki analizlere dahil edilmemişlerdir.
Yapılan hesaplamalarda TR 10 İstanbul ve TR 32 Aydın-Denizli-Muğla bölgelerinin LQ
değerlerinin eşik değeri olan 1’in ve Türkiye ortalaması olan 1,51’in bir hayli üzerinde
olduğu, söz konu değerlerin aynı zamanda MTEP değerleri ile de desteklendiği,
kümelenme seviyelerinin yüksek olduğu ve bunun büyük ölçüde ekonomideki
dışsallıklardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Elde edilen coğrafi yoğunluk katsayıları
Türkiye iller haritası üzerine işlenerek Türk deniz taşımacılığı sektörünün kümelenme
haritası çıkartılmıştır (Şekil 2). Denize kıyısı olmayan iller haritaya işlenmemiştir.
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Şekil 2. Türk deniz taşımacılığı sektörü (NACE 50) çalışan sayılarına göre hesaplanmış coğrafi yoğunluk katsayıları haritası.

Coğrafi Yoğunluk Katsayısı değerlerinin grafiksel gösterimi Şekil 3’de yer almaktadır.
Çalışan sayıları kullanılarak hesaplanmış LQ değerlerine göre TR 10 İstanbul ve TR 32
Aydın-Denizli-Muğla bölgeleri öncelikli olmak üzere TR 22 Balıkesir, Çanakkale ve TR
31 İzmir bölgelerinin de kümelenme özelliğine sahip olduğu görülmektedir.
İncelemeye değer bir husus olarak TR 61 Antalya, Burdur bölgesinin 1’in hemen
altında kalan LQ değerine (0,95871) rağmen kritik eşik değerin üzerinde bir MTEP
değerine (0,12535) sahip olmasıdır. Bu anlamda kümelenme potansiyeli bulunduğu
söylenebilir. Benzer şekilde TR 62 Adana, Mersin bölgesinin de oldukça düşük LQ
(0,4678) ve METP (0, 01398) değerlerine rağmen sahip olduğu nispeten yüksek ciro
değeri
(LQ ciro =1,05351) ile gelecekte deniz taşımacılığı kümelenmesine dönüşebileceği
değerlendirilmektedir. Fakat LQ büyüme oranının eksi olması bu bölgenin gelişmiş bir
deniz taşımacılığı kümelenmesi olma umutlarını desteklememektedir.
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Şekil 3. Türk deniz taşımacılığı sektörü (NACE 50) çalışan sayılarına göre hesaplanmış coğrafi yoğunluk katsayılarının grafik gösterimi.

İlk aşamada yapılan LQ ve MTEP hesaplamalarının ardından sayısal olarak kümelenme
analizinin yapılmasının anlamlı olacağı değerlendirilen toplam 6 bölgeye ait veriler
kullanılarak LQ değerleri, bu çalışmada ciro, maaşlar-ücretler ve maddi mallara ilişkin
brüt yatırımlar değerleriyle de hesaplanarak analizlere dahil edilmiştir. Literatürde
genelde çalışan sayılarıyla, nadiren de işyeri sayılarıyla hesaplanan LQ değerlerinin söz
konusu yeni değişkenler kullanılarak hesaplanmasının kümelenme potansiyellerinin
daha iyi analiz edilmesini sağladığı değerlendirilmektedir. Kolay karşılaştırılabilmesi
bakımından gerek istatistiki bölgeler gerekse de değişkenler temelinde Şekil 4’de
grafiksel olarak gösterilmiştir.
Şekil-4 incelendiğinde; çalışan ve işyeri sayılarına göre kümelenme özellikleri gösteren
TR 32 Aydın-Denizli-Muğla bölgelesinin konu cirolar olduğunda (LQ ciro = 0,55852) son
derece zayıf konumda bulunduğu görülmektedir. Söz konusu durumun bu
bölgelerdeki deniz taşımacılığı faaliyetlerinin küçük teknelerle yapılan turistik yolcu
taşımacılığı şeklinde gerçekleştirilmesinden kaynaklandığı değerlendilmektedir.
Mevcut kümelenme yapısının cirolar anlamında da güçlendirilebilmesi için verimliliği
ve katma değeri yüksek sonuçlar verecek uygulamalara geçilmesinin gereği açıktır.
Aksi halde sürdürülebilir olmaktan çıkan kümelenmelerin yaşam döngüsünün bir
parçası olarak durağanlaşması ve gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca yapılacak
çalışmaların bölgedeki turizm kümelenmesi ile eşgüdümlü olmasının gerekliliği de çok
açıktır. TR 10 İstanbul, 2,73844’lük LQ yatırım değeriyle eşik değerinin üzerinde yeterli
performans gösteren tek bölgedir. Ardından 0,65085’lik LQ yatırım değeriyle TR 31
İzmir bölgesi gelmektedir.
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Şekil 4. Türk deniz taşımacılığı sektörünün (NACE 50) çalışan sayıları, işyeri sayıları, cirolar, maaş-ücretler ve maddi mallara ilişkin brüt
yatırımlara göre hesaplanmış coğrafi yoğunluk katsayılarının grafik gösterimi

Şekil 5’de Deniz Taşımacılığı Şirketlerinin Katılımı (MTEP) değerleri grafiksel olarak
gösterilmiştir. TR 10 İstanbul (METP = 0,43045), TR 32 Aydın-Denizli-Muğla (MTEP =
0,33177) ve TR 61 Antalya, Burdur (MTEP = 0,12535) bölgelerinin eşik değer olan %
0,1’in üzerinde olduğu görülmektedir. MTEP değerinin eşik değerden yüksek olması
söz konusu bölgelerde ekonomideki dışsallıkların etkili olduğu, bir başka ifadeyle az
sayıda büyük ölçekli ve içine kapalı şirket yerine çok sayıda birbirleriyle etkileşimde
olan şirketin bulunduğu (söz konusu şirketlerin birbirleri arasındaki etkileşim ve
iletişimin seviyesinin ayrıca analiz edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Çok sayıda
şirketin varlığı sağlıklı bir kümelenme anlamına gelen yüksek etkileşimi garanti
etmemekle birlikte potansiyeli oldukça arttırmaktadır) anlamına gelmektedir.
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Şekil 5. Türk deniz taşımacılığı sektörü (NACE 50) işyerlerinin katılımı oranı (MTEP).

Şekil 6’da çalışan sayılarına göre hesaplanmış coğrafi yoğunluk katsayılarının ve 20092015 yılları arasındaki değişim oranının serpilme diyagramı gösterimine yer verilmiştir.
TR 32 Aydın-Denizli-Muğla bölgesinin hem LQ değerinin (2,93577) hem de LQ artış
oranının (% 114) Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğu, TR 10 İstanbul
bölgesinin yüksek bir LQ değerine (2,22477) sahipken söz konusu değerin son 7 yılda
% 14 oranında azaldığı görülmektedir. TR 22 Balıkesir, Çanakkale (% 27), TR 31 İzmir
(% 11) ve TR 61 Antalya, Burdur (% 9) bölgelerinin Türkiye ortalaması (% 20) civarında
LQ artışına sahip olduğu tespit edilmiştir. TR 62 Adana, Mersin bölgesinin LQ azalışı
% 27’yi bulmuştur. Gerek LQ değerinin gerekse de LQ büyüme oranının Türkiye
ortalamasının çok altında olması söz konusu bölgenin kümelenme potansiyeli
hakkında ciddi endişe uyandırmaktadır.

Şekil 6. Türk deniz taşımacılığı sektörü (NACE 50) çalışan sayılarına göre hesaplanmış coğrafi yoğunluk katsayılarının ve 2009-2015
yılları arasındaki değişim oranlarının serpilme diyagramı gösterimi.

Son olarak söz konusu 6 istatistiki bölge temel alınarak Türk deniz taşımacılığı
kümelenmesinin Coğrafi Gini Katsayısı (LGC) = 0,36468 olarak hesaplanmıştır. Söz
konusu değerin kapsama alanı 6 istatistiki bölge olacak şekilde deniz taşımacılığı
sektörünün
diğer
sektörler
ile
karşılaştırılmasında
kullanılabileceği
değerlendirilmektedir.
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Sonuç

Küresel rekabet gücünün elde edilmesinde ve sürdürülmesinde son derece etkili bir
uygulama olarak karşımıza çıkan kümelenmenin özellikle sayısal yöntemler
kullanılarak analiz edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda; Coğrafi Yoğunluk
Katsayısı (Location Quotient (LQ)), Deniz Taşımacılığı Şirketleri Katılımı (Maritime
Transportation Establishments Participation) (MTEP)) ve Coğrafi Yoğunluk Gini
Katsayısı (Locational Gini Coefficient) (LGC)) kullanılarak Türk deniz taşımacılığı
sektörünün kümelenme seviyesi ölçülmüştür.
Yapılan ölçümler sonucunda TR 10 İstanbul bölgesinin deniz taşımacılığında tüm
değişkenler göz önünde bulundurulduğunda sayısal olarak tam bir kümelenme özelliği
taşıdığı tespit edilmiştir. Son yıllarda LQ değerinde yaşanan düşüşe rağmen İstanbul
deniz taşımacılığı kümelenmesinin dünyadaki benzer kümelenmelerle rahatlıkla
karşılaştırılabilecek düzeyde olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca TR 32 Aydın-DenizliMuğla bölgesindeki deniz taşımacılığı sektörünün kümelenme seviyesinin ciro,
maaşlar/ücretler ve yatırım değişkenleri dikkate alınmaz ise çok yüksek olduğu
görülmektedir. Söz konusu durumun bölgede deniz taşımacılığının daha çok yolcu
tekneleriyle turizm amaçlı yapılan yolcu taşımacılığı şeklinde yaygınlaşmasından
kaynaklandığı değerlendirilmektedir. TR 31 İzmir bölgesindeki deniz taşımacılığı
sektörü kritik eşik değeri küçük bir farkla aşsa da güçlü bir kümelenme potansiyeline
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu bölgenin sahip olduğu kruvaziyer liman
olma özelliği ve Çandarlı limanının gelişimi kapsamında gelecekte güçlü bir deniz
taşımacılığı kümelenmesi haline gelebileceği değerlendirilmektedir.
Son olarak TR 22 Balıkesir, Çanakkale bölgesinin kümelenme özelliği gösterdiği, TR 61
Antalya, Burdur ve TR 62 Adana, Mersin bölgelerinin ise henüz gereken kritik eşikleri
aşamamış olmalarına rağmen özellikle TR 61 Antalya, Burdur bölgesinin kümelenme
potansiyelinin yüksek olduğu görülmüştür.
Elde edilen bulgular şimdiye kadar Türk deniz taşımacılığı kümelenmesi üzerine
yapılmış ilk ve tek çalışma olan Deval ve Saman (2005)’ın ortaya koydukları ile de
örtüşmektedir. Deval ve Saman (2005) deniz taşımacılığı firmalarının İstanbul’da
yoğunlaşması, pazarlara, müşterilere ve iş ortaklarına yakınlık, gemi inşa sanayinin
büyük ölçüde İstanbul’da konuşlanmış olması, güçlü ulaşım ve iletişim altyapısının
varlığı, yaşam kalitesinin yüksekliği gibi avantajların İstanbul’u bir deniz taşımacılığı
kümelenmesi haline getirdiğini belirtmiştir.
Bu çalışmada istihdam verileri kullanılarak elde edilmiş LQ değerlerini desteklemek
ve/veya sorgulamak amacıyla iş yeri sayıları, cirolar, maaşlar-ücretler ve maddi mallara
ilişkin brüt yatırımlar gibi verilerin de kullanılabilmesi üzerine denemeler yapılmıştır.
Bu kapsamda genelde çalışan zaman zaman da işyeri sayısı kullanılarak yapılan LQ
hesaplamalarının işletmelerin daha çok küçük ve orta ölçekli olduğu bölgelerde
yanıltıcı sonuçlar verebileceği ve kümelenme seviyesinin olduğundan yüksek
çıkabileceği görülmüştür. Bunun gibi durumlarda ciro, maaşlar/ücretler ve maddi
mallara ilişkin brüt yatırımlar gibi ekonomik performansı ve katma değer oluşumunu
daha iyi yansıtan değişkenlerin analizlere dahil edilmesinin çalışan ve işyeri sayısının
kullanılmasına nazaran daha sağlıklı sonuçlar alınmasına yardımcı olacağı
değerlendirilmektedir.
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Gelecekte yapılacak çalışma olarak, deniz taşımacılığı firmaları arasındaki ağ ilişkilerini
ele alan ve bu çalışmada hesaplanan LQ değerlerinin doğru olup olmadığının kontrol
edilmesini sağlayan bir anket çalışmasının yapılması gerekmektedir. Ayrıca elde
edilecek uygun veriyle diğer alt sektörler olan limanlar ve gemi inşa sanayi için LQ
yöntemi kullanılabilecektir.
Türk deniz taşımacılığı kümelenmelerinin yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak
fakat ulusal seviyede bütünleşik bir bakış açısıyla güçlendirilmelerinin Türkiye’nin
küresel rekabet gücüne ulaşmasında son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir.
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In this study, Chamber of shipping annually reports has been examined that how much forecasting techniques were
used in and whether shipping companies/intuitions practice them during the investment process and company internal
decisions. Literature on forecasting techniques were reviewed. Turkish Chamber of Shipping Reports (CSR) 2013 has
evaluated in terms of using the techniques. It was seen that only “average method” is used in the reports. After
gathering this result four big shipping companies’ (Maersk, Msc, Uasc, Cma-cmg) manager, who are somehow or
directly responsible for companies forecasting and market research issues, were interviewed The interviews were held
by managers created some questions that should be asked to Chamber of Shipping in İstanbul. As a last step, we held
an interview with Capt. Ahmet Tagmaç in İstanbul, who is coordinator of the report team and additionally prepared the
economical evaluation chapter for the CSR and were talked about report preparation process, aims of reports, resource
determination criterias and expectation of the shipping sector from the CSR. The last step of the study is to compare
Turkish Chamber of Shipping report with another shipping report which was prepared in 2012 by DNV (Det Norske
Veritas) which has a projection of shipping sector to 2020. We came a conclusion that when CSR was examined in
respect of data quality, reliability and quantity the reports so much enough. It also has been confirmed during the
interview with managers. Interviewees also highlighted the capability of the reports. However, when forecasting and
market research techniques is considered, the reports are not enough. The lack of methods is interpreted by the Capt.
Tagmaç that Chamber’s aim is not to make forecasts or research of any kind but to inform the sector.

Deniz Ticaret Odası Yıllık Sektör Raporlarının Tahminleme Yöntemleri Açısından İncelenmesi
ÖZ
Anahtar Sözcükler :
Tahmin,
Tahminleme
Teknikleri,
Pazar

Araştırması,
Deniz Ticaret
Odası Yıllık
Raporu

Bu çalışmada Türkiye Deniz Ticaret Odası sektör raporlarında tahminleme yöntemlerinin ne derece kullanıldığı, bu
raporların denizcilik ile ilgili kurum/şirketlerin yatırım kararı alırken ne denli göz önüne aldığı belirlenmeye çalışılmıştır.
Tahminleme yöntemlerinin incelenmesi sonucunda Deniz Ticaret Odası’nın sektör raporlarının “ortalama alma” yöntemi
dışında herhangi bir metodu kullanmadığı tespit edilmiştir. Bu gözlemin ardından dört büyük denizcilik şirketinin
(Maersk, Msc, Uasc, Cma-cgm) tahminleme ve pazar araştırması yapan ilgili yöneticisiyle, yarı yapılandırılmış (semistructured) röportaj gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler ertesinde İstanbul’da bulunan Deniz Ticaret Odasına gidilmiş,
raporu koordine eden ve aynı zamanda rapordaki ekonomik değerlendirme bölümünü hazırlayan Kpt. Ahmet Tagmaç
ile rapor hazırlama süreci, raporun amacı, kaynak belirlenmesi ve sektörün rapordan beklentileri hakkında röportaj
yapılmıştır. Son olarak Deniz Ticaret Odası 2013 raporu bir yıl önce(2012) hazırlanan ve denizcilik sektörünün 2020 için
tahminlemesini yapan DNV (Det Norske Veritas) 2020 denizcilik raporuyla karşılaştırılmıştır. Tüm bu kaynak taraması,
karşılaştırma ve röportajlardan sonra Deniz Ticaret Odası sektör raporlarının bilgiyi tarafsız, güvenilir ve eksiksiz sunma
konusunda yetkin olduğu fakat tahminleme methodlarını yeterince kullanmadığı saptanmıştır. Röportaj yapılan
şirketlerde bunun altını özellikle çizmiştir. Bu eksiklik, raporu hazırlayanlar tarafından amaçlarının tahminleme yapmak
olmadığı; sadece sektöre bilgi vermek olduğu şeklinde yorumlanmıştır.
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1. Introduction
Some researchers say that forecasting simply refers to a ‘process’ of predicting the
future (Polat, 2007). However according to Martin Stopford these kinds of
explanations can cause a misunderstanding about the main idea of forecasting. He
argues that forecasting aim is not predicting future and he depicts much more
realistic. “Since forecasters only called on to predicting things, their task is not to
predicting precisely, it is to help decision makers to reduce uncertainty by obtaining
and analysing the right information about the present and show how that
information can help to understand the future.” That is why forecasting can be wrong
like most of time we are wrong in our daily lives (Stopford, 2009:742).
Peter Drucker, Planning Director at Shell UK, says if anyone suffers from the delusion
that a human being is able to forecast beyond a very short time span look at the
headlines in yesterday papers and ask them, which of them anyone could have
possibly predicting a decade or so ago (Drucker, 1997). As Peter Ducker says, even if
we know that forecasting does not manage to give exact information about future
and what will happen still forecasting can give us an idea of the direction or possibility
of events.
Our society use forecast nearly in all fields: economy, business, insurance, finance,
physiology, sociology, physic, weather, football, games, anthropology, agriculture,
pollution issue, traffic control, architecture, astronomy. Virtually any firm, regardless
of its size or the nature of its operations (profit or non-profit, private or public), has
to develop some type of forecast. Their success flows from an ability to combine
intuition and general knowhow with solid information and turn it to successful
forecasting and analysing (Kress, 1994).
Forecasts are important inputs of investment management as well and are
necessarily included in shipping business decisions. Forecasting aids decision-making
in the shipping business and shipping investment management. For managers,
analysts, and other practitioners in the shipping industry, the decision is “the raison
d’être” and is based on forecasts even if forecasts are inferior (Duru, et al., 2009).
Nearly whole science and arts uses forecasting methods. In Shipping, forecasting is
also used by banks, governments, port authorities, shippers and other organizations
with an interest in their business. If we take maritime economy under considerations,
forecasting is used for spot chartering, time chartering, sale and purchase decision,
budgeting, strategic and corporate planning, product development, government
policy making, and bank credit analysis. (Stopford, 2009: 708)
All of the foregoing suggests that forecasting is not about the future, it is about
obtaining and analysing the right information about the present. The right
information is not always easy to come by, but it is important. Few investors would
be rash enough to buy some ship without the information provided by physical
inspection, and exactly the same is true for decisions which depends on economic
development. (Thomas, 1997).
First of all information should gain adequate level. Lack of information or wrong
information directs decision maker to the wrong solutions. The freight rates from the
past reduces uncertainty and can help decision maker to find their way through the
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jungle, so careful researches are important. Although it seems obvious, it is surprising
how often decisions are taken without researching key variables (Stopford, 2009:
702).

2. Forecasting Techniques
Any micro forecasting technique will generally fall into one of three broad categories
of models: time series, causal or judgemental. It is summarized in Figure 1.

Figure 1. Forecasting Models and techniques (Markidakis, 1998)

Forecasters should choose appropriate model according to their business. After
gathering enough information, proper forecasting model amongst the qualitative and
qualification methods should be chosen in terms of time span (short term, long term
or intermediate term). Budget (how much money you can spend for forecasting), data
availability (have you got data or do you have to collect?) and ease of application and
understanding are also important. (Malhotra, 2004).

2.1.

Time Series Models

Time series data refers to observation on a variable that occur in a time sequences.
Mostly these observations are collected at equally spaced, discreet time intervals.
When there is only one variable upon which observation are made then we call them
single time series or more specifically a univariate time series. (Bhar, L.M. at all, (1998)
All-time series method are based on this principle.

2.2.

Causal Models

Causal forecasting methods are based on the relationship between the variable to be
forecasted and an independent variable. The causal methods search for reasons for
demand, and are preferred when a set of variables affecting the situation are
available (Armstrong, J. S. 2012). Both kinds of models (time series models and the
linear causal methods) are easy to develop and implement (Benkachcha, 2013)

2.3.

Judgemental Models

Judgemental forecasting models incorporates intuitive judgements, opinions and
probabilities. These models are valuable forecasting techniques in their own right and
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are especially valuable for long range forecasting and developing forecasts for new
and unique models covered sales force composite, buyers survey, jury of expert,
Delphi method, scenario building, technological forecast, analogs, cross impact and
simulation. (Kress, 1994)

2.4.

Other Quantitative Methods

Most important and widely use other quantitative techniques are market research
and operation management techniques. These are costly and more detail techniques.
In marketing research, for example; interviewing, survey or observation are used as
tools. It is basically starts with determination problem, go on with sampling,
questionnaire design, data collection and analysis.
Operation research contains mathematical techniques. It basically focus on solving
particular problem. When operation research is used to solve a problem of an
organization, the following seven steps procedure should be followed; formulate the
problem, observe the system, formulate a mathematical model of the problem, verify
the model and use the model for prediction, select a suitable alternative, present the
results and conclusions of the study, implement and evaluate recommendation
(Topçu, Y. I. at all, 2014)

3. Objectives
The objectives of this study are finding the forecasting techniques used in the reports;
analysing the efficiency and proficiency of these techniques; finding out the sectors
ideas, recommendations and complaints about the reports in terms of data
availability, trust, the techniques used and finally figuring out the process of
preparation.

4. Methodology
Questionnaire was not found suitable for this paper. In order to direct to interviewee,
right path semi-structured interview questions were prepared. In this way, the
answers of interviews are more specified. The main job is to get interviewee to talk
freely and openly while making sure you get the in depth information on what you are
researching.
Methodology of the study is semi structured interview with middle manager of big
line shipping company like MSC, Maersk, UASC, and CMA-CGM who are using the
shipping reports during their work life and with responsible people who prepare the
reports Turkish Chamber of Shipping in Istanbul. By the way, the method used in this
paper is best explained as market research method in the Figure 1.

4.1.

Data Collection Instrument.

Semi-structured interview questions were asked about the usage rate of reports,
trust and availability of data is given in the report, objectives of companies for using
the reports, forecasting and market research techniques usage rate, ideas of
managers about quality of data, process of the preparation of data. MSC, MAERSK,
UASC, CMA-CGM and TURKISH CHAMBER OF SHIPPING OF ISTANBUL were chosen as
the samples of this study because all these line companies are the main companies
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and use the reports mostly. Turkish Chamber of Shipping of Istanbul is also chosen
because of desire of learning how the reports preparation process works. It was
aimed to reach core of the case by interviewing with people who actually prepare the
reports
Data collected with semi-structured interview. The interview was held with Seçil
SEYRANİ Customer Service & Booking Desk (Export) in CMG-CMA on 18.03.2015, Ayça
GÖKTEPE Corporate Com. & Man. Support Manager in MSC on 01.4.2015, Metin Sami
EVREN corporate communication manager in MAERSK on 20.03.2015 and Ibrahim
TOKTAS 03.04.2015 account manager in UASC. Additionally, special interview with
Capt. Ahmet TAGMAC on 07.04.2015, who is coordinator of the reports and head of
the trade department, was held.

5. Evaluation and Comparison
In the beginning of study we have evaluated the reports with literature reviews. After
reviewing Chamber of shipping report was compared with another shipping report
which has been prepared by a consultant company (Det Norske Veritas (DNV) for
2020. The results of these reviews and crosschecks showed us the way and issue that
has to be considered during the interview with chamber of shipping and line
companies managers

5.1.

Forecasting and Market Research Methods Used in the
Chamber of Shipping Sector Report

After studying on the CSR in 2013, not so much forecasting techniques found are
used in the reports. Only average method (The Average Age of Dry Cargo Segment
DWT%, Average Age of Bulk Carriers DWT%, Average Age of Oil Tankers DWT%,
Average Age of Chemical Tankers DWT%, Average Age of Container ships DWT%,
Average Age of Ro-Ro Ships DWT%...) is used. Table 1 is one of the example for
Average method in CSR.
Table 1. The Average Age Profile of the Turkish Merchant Fleet (Turkish Chamber of Shipping, 2013)
Ship Types

Num.

Tonnage
(DWT)

Tonnage
(GRT)

Ave.
Age

Dry Cargo

244

1.296.561

846.951

24

Bulk Carriers

94

4.352.415

2.452.503

13

Containers

52

790.366

628.846

11

Dry Cargo/Containers

19

135.020

95.140

11

It was seen that chamber of shipping reports gives the data perfectly however there
is no analyse or forecast side. There is no smoothing, regression or correlation
methods in the reports. Only information is given and simple average methods is
used.
After establishing this deficiency questions were prepared to ask interviewees and to
find out whether this reports meet the sector needs. According to literature findings,
semi structured questions were asked both to the user of report (shipping
companies) and report design team.
Finally, interview was held with companies, complaints and recommendations were
delivered in the interview was done with Ahmet TAGMAC, who is coordinator of
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Chamber of Shipping Report team. By this way, the question which had come to mind
during the literature review were answered both by sector and reports preparators.
Additionally, objectives of project were reached by these cross interviews.

5.2.

Questions were Asked to Manager and Their Answers

Totally 12 questions, which can be found in Appendix 1 in detail, were asked to the
managers of shipping companies. The questions mainly aimed to find that how often
companies use CSR, their aim to use CSR, whether they have any complaint about
CSR, whether they have any advice to people who prepares the reports and what they
expect from CSR.
The answers were evaluated and the results are as follow:
 Companies agree that the shipping reports are meeting the objectives when shipping
sector data serving is an issue.
 All companies were interviewed use reports for seeing sector situation
 MSC, MAERSK use only parts that related with its business. CMA also examine it as a
whole.
 All manager say that they don’t use the CSR during an investment process or for
company’s internal decisions
 All managers agree that reports are trustworthy and objective
 Companies agreed that reports are enough to understand market but not enough to
forecast future.
 All managers agree that CSR does not use enough forecasting techniques.
 Only MAERSK has separate budget for market research.
 Only MAERSK has a team particularly work on forecasting and market research. In
other companies statistic or marketing department is done forecasting and market
research additionally.
 Maersk want to know that how is CSR funded. Others do not.
 CMA want to be informed about people who are preparing the reports. Others do not
 Metin Sami Evren from MAERSK “we could not see the actual full and empty container
rate according to container types and ports in the reports so we could not analyse
efficiently container goods market. Besides, the goods are carried should be examined
according to the last destination, in this way we would have an idea about trade root.
Last but not least reports have to contain forecasting approach not only data”. On the
other hand, Seçil Seyrani from CMA says “I prefer reports that contains a projections
of the future which the reports do not have. In these reports, the effects of global
economies and shipping market fluctuations on our region should be examined”
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Question were Asked to Capt Ahmet Tagmaç in Chamber of
Shipping in Istanbul

The interview was held with Mr. Tagmaç in İstanbul. The aims of the semi-structured
question were that to learn the reasons of forecasting techniques deficiency in the
CSR; to get information about process of preparation of the CSR; to reach the
information about report design team and especially their professionals; to figure out
resource determination process; to deliver the sector complaints and advice to
Chamber of Shipping, and to get the Chamber of Shipping comments about these
complaints and advisees
The answers of the questions that asked to Chamber of Shipping can be summarized
as follow.
Cpt. Ahmet Tagmaç has working for preparation of the reports for 10 years. He is
coordinator of the CSR. He has master degree in economy and also prepares the
economic evaluation for the CSR. There are 10 people in the reports design team and
their professionals are maritime transportation engineering, economy and
international relation. The reports preparation lasts nearly 4 months and they try to
finish until end of July.
Resources that are used in report is an important issue as well. Mr. Tagmaç stated
that reliability and internationality of resource is considered first. That is why they us
International Maritime Organization (IMO), International Chamber of Shipping (ICS)
and Clarckson data as an international source. Regionally, they choose most official
sources like TUIK (Turkey Statistical Agency) and UHDB (Ministry of Transportation,
Communication and Maritime) sources. Additionally, they get the information about
fleet from the registration to regional chamber of shipping’s branch
The forecasting and statistical technique deficiency was asked to the Mr. Tagmaç and
he answered that aim of report is to inform their members and give the reliable and
qualified data to them and they actualized these aims truly. If companies want to do
forecast the data are given in their reports are definitely enough.

5.4.

Comparing the Turkish Chamber of Shipping Sector Report
with the Another Report.

After literature reviews and interviews, the last step is comparing the Chamber of
Shipping reports with a shipping report was prepared by a private consulting
company. This was found necessary in order to show how a suitable, quality, useful
and forecast included report should be.
The main difference between Turkish Chamber of Shipping reports and other
consultant shipping sector reports, which are done by consultant companies, is that
while consultant companies are using data in order to project future, Chamber of
Shipping prefers just serving data but rather making any forecasting. For instance,
Figure 2 was taken from DNV 2020 shipping sector reports in 2012 and it shows the
commodities in seaborne trade and what it will be in the future according to the trend.
As the same, Table 2 was taken from CSR in 2013 and ıt also shows the commodities
however there is no projection

JTL

Journal of Transportation and Logistics
Volume 3, Issue 2, 2018

Başer, Adaşlık

Evaluation of Annually Report of Chamber of Shipping of Turkey With Respect to Forecasting Techniques

88

Figure 2. Seaborne trade by commodity (forecast included)
Source: IHS Global Insıght and SAI data as of February 2012.

Table 2. Cargo type that was carried according to mode (Turkish Chamber of Shipping Report, 2013)
Cargo type
Cabotage Load Cabotage Unload
Total
Dry Cargo
8.396.198
9.925.278
18.321.476
General Cargo
5.169.253
5.182.563
10.351.816
Liquid Bulk
9.872.957
9.653.761
19.526.718
Container
2.634.739
3.097.609
5.732.348
Vehicle
3.195
2.385
5.580
Total
26.076.342
27.861.596
53.937.938

CSR also is not enough to show the relationship with components. As we explain in
the paper time series and causal model forecasting are the way to examine relation
between data. The DNV 2020 reports for example does not only give tanker fleet but
also shows the effect on crude seaborne trade and relation between them (Figure 3).
Of course again forecast is included. However, when we look at the CSR tanker fleet
section only fleet number and size is given. (Table 3)
Table 3. Oil tanker by tonnage and Age Groups (DWT)
Oil Tankers by Tonnage and Age Groups (DWT) (1000 GRT and Over)
DIVISIONS OF TONNAGE

0 - 9 Years
No

DWT

10 - 19 Years
%

No

DWT

20 - 29 Years
%

No

DWT

30 +Years
%

No

Total

DWT

%

No

DWT

150 - 1499

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

1

1.326

4,50

1

1.326

1500 - 5999

1

2.500

0,30

7

30.005

15,40

1

2.878

100,00

5

15.467

52,60

14

50.850

6000 - 19999

3

30.274

3,10

0

0

0,00

0

0

0,00

2

12.637

42,90

5

42.911

20000 – 49999 (Product Tanker)

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

50000 - 79999 (Panamax)

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

80000 - 109999 (Aframax)

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

110000 - 164999 (Suezmax)

6

930924

96,60

1

164859

84,60

0

0

0,00

0

0

0,00

7

1.095.783

165000 - 299999 (VLCC)

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

300000 + (ULCC)

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

10

963.698

100,00

8

194.864

100,00

1

2.878

100,00

8

29.430

100,00

27

1.190.870

Total
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Figure 3. Annual growth in crude oil tanker fleet and crude seaborne oil
Source: IHS Global Insıght and SAI data as of February 2012

The shipping reports are prepared by Chamber of Shipping also gives an overview
about global economy, trade and economic index in detail however this information
is not connected with seaborne trade. Figure 4 and 5 were taken DNV reports and
they give world economic indicator with the effect and relationship.

Figure 4. Growth in the world fleet
Source IHS Global Insight and SAI data as of February 2012

Chamber of Shipping use really prestigious report. Even they use nearly same
resources with DNV. However, DNV uses this data to make a projection and show the
relation between economical indicates and trade. In the other hand, Chamber of
Shipping just serve, collect and organize the data.
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Figure 5. Seaborne trade
Source IHS Global Insight and SAI data as of February 2012

After these comparisons it can be said that shipping reports have to be improved in
terms of forecasting usage rate. Because in this way they can be more efficient for its
users and increase their prestige amongst its users.

6. Conclusion
Desire of figuring out what will happen tomorrow has been big matter for humanity.
However, for companies it is vital. Of course secretly we know that we have not got
enough technology to figure out exact future. However, companies somehow have to
know the trend or guess the big picture even if it is flue.
Because of big investment -and investment always related the future- shipping
companies are more worried about future. The volatility of sector, big loses and big
profits makes the shipping both risky and attractive. Once a company get in the
shipping sector it has to fight uncertainty, risk and volatility. So the biggest gun of
them is forecasting. Because forecasting directly affects their success. For instance,
we know that, from the interviews were made for this project, only MAERSK have a
team for forecasting and market research and Maersk is the leader of the shipping
world in most of field. That means the market domination power is not a coincidence.
In order to project future well, the most important thing is to have reliable and enough
information about past. The more information about past is qualified the more
forecasting fitted to reality.
Turkey Chamber of Shipping is one of the important authority that provide shipping
market information to us. Their annual report tell us a lot about fleet, commodities,
transportation, maritime tourism, maritime economy and even maritime education.
They use highly prestigious source like Clarckson, Platou reports and International
Chamber of Shipping reports. So companies and academicians can use this
information in order to make forecast. However, shipping reports have big deficiency
about using mathematical application; forecasting methodologies; showing
relationship with component, economic indicators and seaborne trade. All managers,
who interviewed with, add these deficiencies as a comment as well.
The Chamber of Shipping reports coordinator in Istanbul was asked that why they do
not prefer using forecasting methods in reports he stated that because, ıt is not the
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aims of the reports. He added that their job is not make forecast but inform the
sector.
It is true that sector reports are not prepared for helping investment decision of the
shipping companies however it would be very prestigious if their reports has enough
mathematical calculations, clever forecasts and different scenarios. Of course a
valuable market research cannot be prepared without any market forecast like CSRs.
In any market report, the aim is not to define the market forecasts. These forecasts
are inputs to market researches.
According to interviews were held with Chamber of Shipping, it was seen that they
have not got budget problems and they easily improved the reports. It is not
necessary to change whole structure. They can add a chapter with full of brilliant
forecasting application. It is not too hard, because their knowledge, capability and
experiences are enough for this process.
As a conclusion, the objectives of projects are reached. The most important
forecasting and marketing research techniques are explained in literature review.
Analysed whether these techniques are used in the CSR. Reached the market idea
about reports by holding interview with manager of big companies and tried to find
the reason of the complaint and figured out the process of preparation of the reports
by holding interview with Ahmet TAGMAC who coordinator of chamber of shipping
reports
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Appendix
Appendix 1.
1)
2)
3)
4)

Do you think Chamber of Shipping Reports (CSR) is manage to meet its objectives?
In which purpose do you examine and use CSR?
Do you examine CSR wholly or only the parts are related with your business?
Does your company apply the CSR during an investment process or for company’s internal
decisions?
5) Do you find CSR trustworthy and objective?
6) Do you think CSR is enough to understand shipping market and to forecasting to future of
market?
7) Do you think forecasting and market analysis techniques are using enough in CSR?
8) Does your company separate a budget for market research and forecasting?
9) Is there anyone or team in your company who are particularly appointed for market research or
forecasting?
10) Do you know or want to know that how the CSR is funded?
11) Do you want to inform more about people prepare there CSR?
12) Do you have any complaint about or recommendation for the CSR?

Appendix 2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

How long do you work in Chamber of Shipping (CS)?
What is the purpose of the reports you prepare?
How many people work for preparing the reports? Is there a team for it?
What are the professionals of others?
How long it takes to prepare the report?
Is not there anyone from maritime administration?
How the reports funded?
Which is so important for you in terms of choosing source for the rep; reliability, cost or
internationality
Do you make any addition, subtraction, correction according to feedbacks about reports?
Do you think CSR are enough to cover the market data need about sector?
Does CS do market research or forecasting?
How does CS reach the data that is sourced as from Chamber of Shipping in the report?
Is there any IT technology you use for collecting and analysing data?
Why there is no special parts for tramp shipping and market in reports?
Why there is no part about financial market and exchange shipping market in the reports?
You have “shipping problem and solutions” chapters in reports. How do you determine the
problems?
How do you find right solutions? Do you use market research methodology like Delphi to find
solutions?
Companies say that the reports are enough in terms of data quality about sector however don’t
help in terms of forecast the future of market. What do you think?
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Efforts about enhancement of emergency management for commercial vessels include training,
updating of rules and technological improvements. Experienced ship accidents and emergency
situations demonstrated that emergency management has not reached yet the intended level. In this
study, a detailed literature review regarding emergency preparedness will be conducted. According to
information that will be gained from expert opinions and literature review, simulation approach
integrated with factor analyses will be offered about evaluation and improvement of emergency
management effectiveness for ship management. In this study, it is aimed to contribute to evaluation
of emergency preparedness level of each ship in the fleet of ship management companies .

Gemi Operasyonlarında Acil Durum Yönetimi Etkinliğini Değerlendirme ve İyileştirme
Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Yaklaşımı Önerisi
ÖZ
Anahtar Sözcükler :
Gemi Operasyon
Yönetimi,

Gemi Acil Durum
Planları,
Gemi Emniyet
Yönetimi

Gemilerde acil durum yönetimi konusunda iyileştirme çalışmaları, eğitim, kural güncellemeleri ve
teknoloji iyileştirmeleri çerçevesinde sürmektedir. Denizlerde yaşanan tehlikeli oluşumlar ve gemi kaza
vakaları, bu konuda henüz istenilen düzeye gelinemediğini göstermektedir. Bu çalışmada, farklı
sahalarda acil durumlara hazırlık konusunda geliştirilen yaklaşımlar gözden geçirilerek gemi
işletmeciliğinde acil durum yönetiminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi üzerine
yürütülecek faktör analizi ile bütünleşik benzetim yaklaşımı önerilecektir. Bu çalışma ile gemi
işletmeciliği organizasyonlarının filolarında bulunan farklı gemilerin acil durum planları kapsamında
hazırlık düzeylerinin değerlendirilmesi konusunda katkılar sağlanması öngörülmektedir.

* Bu çalışma İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalında yürütülen
“A model proposal on analysing ship emergency preparedness level” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
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Extended Abstract
An Applied Research Proposal Towards Analysing and Enhancement the Effectiveness of
Emergency Management Through Ship Operations
Research Problem: There is lack of research in the maritime literature to tackle with the evaluation of ship
emergency preparedness level in operational aspect. Previous researches have primarily focused on the emergency
drill applications in maritime transportation. Since assessment of ship emergency preparedness level is of
paramount in maritime transportation, this paper aims at analysing and improving effectiveness of emergency
management through shipboard operations.
Research Question: There is a growing concern with respect to the emergency preparedness level of ships.
Particularly, the maritime regulatory bodies such as IMO (International Maritime Organisation), flag states, port
states, etc. have risen questions regarding evaluation preparedness level of emergency. Yet, it appears that
limited researches has been carried out within the maritime industry when comparing to the other disciplines such
as disaster management. Therefore, this paper focuses on analysing and enhancement the effectiveness of
emergency management on shipboard operations.
Methodology: In this research, the entegration of factor analysis with discrent event simulation approach is
proposed in analysing and enhancement the effectiveness of emergency management on shipboard operations.
The research uses survey data collected from commercial ships. Whilst factor analysing is conducted to find out
cause and effect reletions among respond time to emergency situation, the simulation model transform survey
data into meaningful.
Results and Conclusion: With the factor analysis, key performance indicators for different emergency conditions
are evaluated and the factors that would undermine the ship's preparation level is identified. Discrete event
simulation technique is used to estimate the emergency preparedness level by evaluating the actual data
gathered from commercial vessels. By the proposed discrete event simulation approach integrated with factor
analysis, emergency preparedness level of each vessels will be determined by concrete values. In conclusion, this
paper shows how ship emergency preparedness can be gained by maritime safety managers and professionals.
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1. Giriş
Dünya taşımacılığının 2008-2017 yıllarındaki yüzdelik dağılımı tablosunda 2016
yılında denizyolunun payı % 84 olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılı için de öngörülen
değer % 84’tür. (Clarksons Research, 2017). Diğer taşıma modları arasında en düşük
maliyete sahip olması, güvenilir olması, tek seferde büyük miktardaki yüklerin
taşınmasına imkan tanıması, mal kaybının minimum olması gibi bir çok avantaja sahip
olması nedeniyle dünyada en çok tercih edilen ulaşım türüdür. Deniz taşımacılığı
endüstrisi, ticari faaliyetlerin başladığı ilk günlerden bu yana her zaman denizcilik mal
ve hizmetlerin kıtalar arası dolaşımında önemli rol oynamış ve tarihin ilk
dönemlerinden itibaren insanların, toplumların ve devletlerin arasında vazgeçilmez bir
köprü olmuştur. Deniz ticaretini etkin bir şekilde idame edebilmek için gereken en
önemli unsurlar ise hiç şüphesiz ki deniz taşımacılığının gerçekleştirildiği gemilerdir
(Özdemir, 2016). Gemiler hem can ve hem de mal emniyeti açısından büyük riskler
taşımaktadır.
Denizcilik sektörünün uluslararası niteliğinden dolayı, eskiden beri denizcilik
faaliyetlerinde güvenliği arttırmak amacıyla yapılacak olan çalışmaların her bir ülkenin
kendi başına ve birbirleriyle eşgüdüm içerisinde olmaksızın yapılması halinde etkin
olamayacağı, bu etkinliğin ancak uluslararası düzeyde bu çalışmaların yapılması
halinde sağlanabileceği zaten kabul edilmiş bir gerçekti. Denizcilik konularında birkaç
önemli uluslararası anlaşmanın devamı olarak, pek çok devlet düzenli olarak denizcilik
konularında çalışmalar yürütmüştür. Yapılan çalışmalarda eşgüdümü sağlayacak
süreklilik esaslı çalışacak bir örgüte gereksinim olduğuna inanmaktaydı ve bu vesile ile
1958 yılında “Hükümetler arası Denizcilik İstişare Örgütü (IMCO)” adıyla kurulan
kuruluş, 1982 yılında “Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)” olan bugünkü ismini
almıştır (Ayan ve Baykal, 2010). IMO, genel anlamıyla deniz güvenliği, uluslararası
sularda seyir güvenliği, deniz çevresinin korunması ile uluslararası sularda sefer yapan
gemilerin inşası ve donanımı ile trafiği etkileyen tüm teknik ve hukuki konularla ilgili
düzenlemeleri organize etmektedir. Ayrıca, pratik uygulamalara yönelik, hükümetler
arasında işbirliğini sağlamak ve benimsenmesini teşvik amacıyla faaliyet göstermekte
olup, farklı komiteler vasıtası ile özellikle uluslararası sözleşmelerin benimsenmesi,
uygulanması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir (Çevik, 2004).
Deniz taşımacılığı endüstrisinde son yıllarda odaklanılan konulardan biri de gemilerin
emniyet önlemlerinin etkinliği konusudur. Deniz taşımacılığı giderek yükselen emniyet
standartlarına karşın hep risklerle doludur ve olmayı da sürdürecektir. Uluslararası
genel kabul görmüş yönetim, eğitim ve emniyet önlemleri ile deniz taşımacılığının
daha güvenle yapılması için çalışmalar devam etmektedir (Kılıç ve Sanal,2015). Yakın
bir zamanda yayımlanan rapor ile, IMO mevcut durumda denizcilik kurallarının nicelik
olarak yeterli düzeye gelmesine rağmen, problem olarak gemilerde operasyonel
seviyedeki uygulama eksikliklerini işaret etmiştir. Son yıllarda uluslararası denizlerde
meydana gelen acil durum koşullarında (yangın, çatışma, karaya oturma, su alma,
kritik sistem arızaları, vb.) ortaya çıkan zafiyetlerden dolayı, can ve mal kayıpları
meydana gelmektedir. Özellikle yolcu gemilerinde acil durumlarda yaşanan kaos ile
birlikte olayın etkileri felaket boyutuna ulaşmaktadır. Bu tür vakalar, gerek uluslararası
sularda seyir yapan büyük kapasiteli yolcu gemilerinde (örneğin, MV Costa Concordia
yolcu gemisi kazası-İtalya, 2013) gerekse iç sularda yolcu taşıyan feribotlarda
(örneğin, MV Sewol feribot kazası-Güney Kore, 2014) yaşanmaktadır. Dolayısı ile
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gemilerin acil durumlarda emniyet yönetim konseptinin iyileştirilmesi, endüstriyel ve
akademik organizasyonların odak konularından biri haline gelmiştir. Ancak, çok farklı
dinamiklere bağlı bu karmaşık problemin çözümü sistematik ve uygulanabilir bir
yaklaşım gerektirmektedir. Akademik literatürde ise, denizcilik endüstrisinin
beklentilerine cevap verebilecek nitelikte ve gemi platformunda uygulanabilir bir
bilimsel yaklaşım henüz geliştirilmemiştir.
Bu kapsamda, makalenin organizasyonu şu şekildedir. Bu bölümde gemi
işletmeciliğinde acil durum yönetimi etkinliğini değerlendirilmesi, çalışmanın amacı ve
etki noktası açıklanmıştır. İkinci bölümde, gemi işletmeciliğinde acil duruma hazırlık
seviyesi ölçümü ile ilgili yapılan literatür taramasına ve eksikliklere yer verilmiştir.
Üçüncü bölümde gemi işletmeciliğinde acil durum yönetiminin etkinliğinin
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi üzerine yürütülecek araştırma planı önerilecektir.
Son bölümde ise bulgular, sonuç ve ileriye dönük çalışmalardan bahsedilmiştir.

2. Literatür Taraması
Afetler; işçi, toplum ve çevre için zarar, ölüm, yaralanma ve istenmeyen sonuçlara
neden olan bir doğal afet patlaması, teknik bir kaza veya arıza olarak tanımlanabilir
(FEMA, 1973) ve öngörülmeyen durumların ya da eksik değerlendirilmiş risklerin
sonucu olarak ortaya çıkabilir (Blackhard, 2006). Bu tanım; doğal (sel, fırtına, deprem
gibi), teknik (düşük kaliteli malzemeler, etkisiz inşa yöntemleri, tecrübesiz işçiler,
teknolojik gelişmeler gibi) ve sosyo-politik (siyasi istikrarsızlık, savaş, ekonomik
durgunluk gibi) kaynaklarına veya bu kaynakların etkilerine göre afetleri sınıflandırır.
“Afet Yönetimi‟ kavramı her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma, zarar azaltma,
müdahale etme ve iyileştirme amacıyla mevcut kaynakları organize eden analiz,
planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerinin tümünü kapsar. Diğer bir deyişle,
günümüzde afet yönetimi her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma, zarar azaltma,
müdahale etme ve iyileştirme amacıyla mevcut kaynakları organize eden, analiz,
planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerinin tümüdür (Kadıoğlu, 2008).
Etkin bir afet yönetimi çalışması, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası ihtiyaç duyulan
tüm çalışmaları kapsamaktadır (Demirci ve Karakuyu, 2004). Afet Yönetimi kavram
olarak dört ana evre de kullanılabilir:
1)

Kayıp, zarar azaltma ve önleme,

2)

Hazırlıklı olma,

3)

Müdahale,

4)

İyileştirme.

Acil durum hazırlığı, afet yönetiminin en önemli basamaklarından biri olarak ele
alınmasıyla beraber, afet yönetimi ile ilgili planlanan tatbikat ve düzenlemelerin
güncel tutulup, eksiklerinin giderildiği, sürekli bir hazır olma halidir. Acil durumlar,
dünyanın hemen her bölgesinde ve bütün endüstrilerde karşılaşılabilen durumlar
olduklarından; acil durum hazırlığı birçok endüstri için önem arz etmekte, dolayısı ile
araştırmacıların yoğun olarak ilgilendikleri konuların başında gelmektedir.
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Bununla birlikte denizyolu taşımacılığında meydana gelebilecek kaza ve/veya
felaketlere karşı planlanan acil durum hazırlık önlemleri çok daha kritik öneme
sahiptir. Çalışma ortamının en yakın yardım noktasına olan uzaklığı, yolcu ve
çalışanların tahliye edile bilecek güvenli bölgenin yine aynı kaza ortamının içerisinde
yer alması zorunluluğu, bazı koşullarda elverişsiz hava şartlarının dışardan gelebilecek
yardımı engelleyebilmesi, bu önemin temel sebepleri olarak sıralanabilir (Vinnem,
2011). Bunlara ek olarak, deniz kazaları sonucu büyük miktarlarda çevre felaketleri de
yaşanabilmektedir. Bu sebeple, IMO, deniz yolu taşımacılığında acil durum hazırlığının,
geminin kendi kendine yeten veya en yakın limana ulaşabilmesine imkân tanıyacak
özelliklere sahip olmasının bir gereklilik olarak ele alınmasını deklare etmiştir (IMO,
2006). Denizyolu taşımacılığında meydana gelen kaza ve felaketler acil durum
hazırlığındaki yetersizlikleri göstermede öncü rol oynamışlardır. Ancak, karmaşık ve
çok yönlü olması nedeniyle acil durum hazırlık değerlendirmesinde kullanılan
doğrulanmış ve genel kabul görmüş bilimsel bir yöntem henüz geliştirilebilmiş değildir
(Kaji vd., 2008).
Wang (2006), yapmış olduğu çalışmasında denizcilik endüstrisindeki yaygın kazaların
çatma/çatışma, patlama, yangın, su alma, karaya oturma, makine arıza vb. şeklinde
olduğunu belirtmiştir. Yazara göre acil durum hazırlık, olaylara ve karşılaşılan tehlikeler
bağlı olarak değişen dinamik bir konsepttir ve çözüm bulabilmek için her olay
benzersiz bir yaklaşım gerektirmektedir.
Kristiansen (2013)’e göre acil durum hazırlık seviyesi kilit hususları; SOLAS, ISM Kod,
STCW gibi kod ve regülasyonlar, insan davranışları, tahliye riskleri ve acil durumlarda
tahliye, acil durum kirlilik planlamasıdır.
Kwesi-Buor vd. (2016)'ya göre, Formal Emniyet Değerlendirme (FSA) çerçevesi gibi
sayısal risk değerlendirme yaklaşımının uygulanması; girdi belirsizlikleri ve muhtemel
veri yetersizliğinden dolayı uygun değildir ve detaylı bir risk yönetimi ihtiyacı
duyulmaktadır. Ayrıca bu çalışmada; felaket türü, felaketin meydana geldiği yer, nasıl
oluştuğu, kaynakların kullanımı gibi durumların risk durumu ve acil durum hazırlığı
etkilediğinden bahsedilmiştir.
Çalışmamızda Kitchenham (2004) ile Kitchenham ve Charters (2007) makalelerinde
tanımlanmış sistematik literatür tarama tekniği kullanılmıştır. Çalışmamızda, birincil
kaynak olarak dijital kütüphaneler temel alınmıştır. Dijital kütüphane olarak önemli bir
veritabanında (Science Direct) taranan makaleler dikkate alınmıştır.
Literatür taramamız
gerçekleştirilmiştir:

aşağıda

belirtilen

araştırma

soruları

doğrultusunda

 Denizcilik endüstrisinde acil durum hazırlık konusuna sahip olan ne kadar çalışma
mevcut?
 Denizcilik endüstrisinde yapılan araştırmalarda hangi tip acil durum hazırlık çalışmaları
yapılmış?
 Yapılan bu çalışmaların sonucu ve önemi nedir?
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Şekil 1. Sistematik literatür taraması basamakları (Spanos & Angelis, 2016).

Bu taramada, 1974-2017 yılları arasındaki yapılan çalışmalar dikkate alınmış; başlık,
anahtar sözcük ve özet kategorisinde ““emergency preparedness” or “disaster
preparedness”” sözcük öbekleri kullanılmış ve 565 makaleye ulaşılmıştır. Arama
sonucunda elde edilen 565 makalenin başlıkları, anahtar sözcükleri ve özetleri
incelenmiş ve denizcilik ile ilgili olmayan konular kapsam dışı bırakılıp çalışmaya dahil
edilmemiştir. Ayrıca tam metnine ulaşılamayan ve konu ile metodun birbirini
tekrarladığı makaleler ve kitaplar da çalışma dışı bırakılmıştır. Acil durum hazırlık
seviyesi ile ilgili yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun sağlık ile ilgili olduğu ve
bunu sel, volkanik patlamalar, kasırga gibi konuların takip ettiği görülmüştür.
Denizcilikle ile ilgili 23 adet çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalardan 11 tanesi
birbirini tekrarladığı için kapsam dışı bırakılmış, kalan 12 makalenin referansları
aracılığıyla 5 makaleye daha ulaşılmış ve çalışmamızın kapsamı 17 makale olarak
belirlenmiştir. Belirlenen bu makalelerin tam metinleri incelenerek araştırma
sorularının cevapları oluşturulmaya çalışılmıştır.
Tablo 1’de literatür incelemesinde öne çıkan güncel çalışmalar sunulmuştur.
Sistematik literatür tarama tekniği kullanarak yapmış olduğumuz çalışmamız
sonucunda, denizcilik endüstrisi/gemi işletmeciliğinde yapılan acil durum hazırlık
konulu çalışmaların daha çok deniz kirliliği alanında yapıldığı görülmüştür. Bu alanda
özellikle petrol tankerlerinden kaynaklanan deniz kirliliği durumunda acil durum
hazırlık seviyesi, özel deniz alanlarında meydana gelen deniz kirliliği sonucunda acil
durum hazırlık safhasındaki eksiklikler ve mevcut konvansiyonların acil durum hazırlık
seviyesindeki önemi konuları ele alınmıştır. Deniz kirliliği çalışmalarını, petrol ve
doğalgaz platformlarında acil durum hazırlık çalışmaları takip etmiştir. Yapılan bu
çalışmaların daha çok platformlar ve kıyı arasında personel taşımacılığı üzerine olduğu
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görülmüştür. Deniz kirliliği ve offshore platformlarının devamında çalışmaların
çoğunluğunun tedarik zinciri üzerinde yapıldığı görülmektedir. Bu alanda özellikle
limanlarda meydana gelebilecek herhangi bir acil durumda sınırlı zaman ve belirsiz
gelişmeler konuları ele alınmıştır. Yapılan çalışmalarda acil durum hazırlık safhasının
geliştirilmesi için politika üretmenin öneminden, mevcut uygulamaların
yetersizliğinden ve her bir acil olay için ayrı bir yaklaşım gerektiğinden bahsedilmiştir.
Tablo 1. Literatür incelemesinde öne çıkan güncel çalışmalar
Yazar

Kapsam

Konu

Lin vd.
Santos vd.

Deniz Kirliliği

Singhota

Deniz Kirliliği

Knol ve Arbo

Deniz Kirliliği

Huntinghon vd.

Deniz Kirliliği

Aguilera vd.

Deniz Kirliliği

Cwilewicz ve
Tomczek

Gemi Makine

Mileski vd.

Kruvaziyer Kazaları

Bracher ve
Hvattum

Offshore platformları

Bracher ve
Hvattum

Offshore platformları

Cruz ve
Krausmann

Offshore platformları

Musharraf vd.

Offshore platformları

Woodcook ve Au

Offshore platformları

Haapasaari vd.

Politika Üretme

Stopford

Tedarik Zinciri

Markmann vd.

Tedarik Zinciri

Heckman vd.

Tedarik Zinciri

Kwesi-Buor vd.

Tedarik Zinciri

Yıl

Petrol tankerlerinden kaynaklanan deniz kirliliği acil durum
hazırlığı
OPRC konvansiyonun deniz kirliliği acil durum hazırlık
seviyesindeki önemi
Arktik Denizindeki petrol sızıntısı acil durum hazırlık ağlarının
özellikleri ve zorlukları
Bering Denizi acil durum hazırlık seviyesindeki eksiklikler
Petrol kirliliği durumunda acil durum hazırlık seviyesini
artırmak için gerekli parametreler
Acil durumlara hazırlıklı olmak için gemi yardımcı makine
interaktif programlarında Bilgisayar Tabanlı Eğitim
simulasyon olanakların önemi
Kaza analizi ile Kruvaziyer sektöründe acil durum hazırlık
temeli oluşturma
Kara ve offshore platformları arasındaki personel transferi
için matematiksel model önerimi
Arctic Bölgesindeki offshore ve kıyı arası personel transferi ve
offshore hazırlık sistemini planlamak için matematiksel
kombine rotalama modeli önerimi
Offshore endüstrisinin gelecekte daha çok acil durum hazırlık
seviyesi üzerinde çalışması gerekliliği
Bayes ağları kullanılarak offshore tahliye davranışlarının
değerlendirilmesi
Offshore platformlarında acil durum müdahalesinin
yönetiminde insan faktörlerinin etkisi
Politika üretmenin özel duyarlı deniz alanlarında meydana
gelebilecek acil durum hazırlık seviyesi üzerindeki etkisi
Tedarik zinciri yönetiminin genel olarak belirsiz gelişmelere
hazırlıklı olmayışı
Tedarik zincirinde acil durum hazırlık seviyesi için Delphi
tekniği önerimi
Tedarik zinciri acil durum hazırlık seviyesinde zaman
yönetiminin önemi
Tedarik zinciri ve denizyolu lojistiğinde yeni oluşturulan
politikaların, risklerin azaltılması ve aktörlerin olası acil
durum müdahale etkisinin bulunması

2013
1995
2014
2015
2016
2004
2014
2016
2017
2009
2016
2013
2015
2007
2013
2015
2003

Literatür taraması incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
 Denizcilik alanında mevcut acil durum yönetimi hazırlık safhası çalışmalarının çok sınırlı
olduğu,
 Bu çalışmaların gemi platformunda uygulanabilirliğinin çok zor olduğu,
 Gemi platformunda karşılaşabilecek olası acil durumlara adapte edilemeyeceği,
 Denizcilik endüstrisinin beklentilerine cevap verebilecek nitelikte
platformunda uygulanabilir bir bilimsel yaklaşımının bulunmadığı
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3. Gemi işletmeciliğinde Acil Durum Etkinliğinin Ölçülmesi
Üzerine Yaklaşım Önerileri
Deniz taşımacılığı endüstrisi her geçen gün gemi emniyet uygulamalarını biraz daha
arttırmaktadır. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yayımlanan çeşitli
raporlar, yeterli sayıda kural olmasına rağmen, operasyonel seviyede gemi
emniyetinde uygulama eksiklikleri olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle son yıllarda
ulusal ve uluslararası sularda meydana gelen acil durum vakalarındaki (gemiyi terk,
yangın, karaya oturma, çatışma, su alma ve diğerleri) zafiyetler can ve mal kayıplarına
sebep olmuştur. Öncelikle saha ön incelemeleri yapılarak, gemi işletmeciliği
firmalarında ve gemi filolarında mevcut acil durum yönetimi prosedürler ve eksiklikler
belirlenmiştir. Sonrasında sistematik literatür tarama tekniği kullanılarak denizcilik
endüstrisindeki çalışmalar incelenmiştir. Denizcilik endüstrisi ve literatürdeki acil
durum hazırlık yönetimi safhasındaki boşluklar ve beklentiler çalışmanın ana
motivasyon kaynağını oluşturmuştur. Yapılan inceleme ve literatür taraması
sonrasında, gemi işletmeciliğinde acil durum etkinliğinin ölçülmesi üzerine faktör
analizi ile bütünleşik benzetim yaklaşımı önerisi getirilmiştir.

3.1.

Faktör Analizi Yaklaşımı

Downs (1988) faktör analizini; bir grup değişkenin yapısını incelemek ve bu
değişkenler arasındaki ilişkileri, faktör olarak isimlendirilen çok daha az sayıdaki
gözlenemeyen gizli değişkenler bakımından açıklamayı sağlamak üzere düzenlenmiş
bir teknik olarak yorumlamıştır. Faktör analizinin, başlıca amacı aralarında ilişki
bulunduğu düşünülen çok sayıdaki değişkenin arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve
yorumlanmasını kolaylaştırmak için daha az sayıdaki temel boyuta indirgemek veya
özetlemektir (Doğan ve Başokuçu,2010). Bu kapsamda önerilen yaklaşımda, faktör
analizi kullanılarak gemi acil durum etkinliğini zafiyete uğratabilecek unsurlar ve bu
unsurların olası etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu unsurlar; literatür taraması,
uzman görüşü ve ilgili kural/regülasyonlar dikkate alınarak belirlenecektir. Önerilen
faktör analizi yaklaşımında öncelikle her bir acil durum (çatışma, yangın, karaya
oturma, su alma, patlama, kötü hava koşulları, denize adam düştü, vb.) için ölçüm
faktörleri belirlenecektir. Bu faktörler arasında; personelin iş tecrübesi, güvenilirliği,
yeterli zaman, iletişim yeterliliği, çevresel şartlar, eğitim/talim seviyesi, personelin
müdahale süresi, ekipman yeterliliği vb. gibi acil durum anında gemi personelinin ne
kadar hazır olduğunu gösterebilecek faktörlerdir. Faktör analizi ile gemi acil durum
ölçümü için gerekli olan göstergelerin önem dereceleri ve birbirlerine göre korelasyonu
değerlendirilebilir. Böylece her bir acil durum anında hangi faktörüne ne derece önem
arz ettiği ortaya konulabilir.
Faktörlerin belirlenmesi için hem sistematik literatür taraması yapılmış olan denizcilik
sektöründeki çalışmalar hem de sistematik literatür çalışmasına dahil edilmeyen
denizcilik ve farklı sektörlerde yer alan acil durum etkinlik ölçümü çalışmaları
incelenmiştir. Ayrıca ilgili kural, regülasyonlar ve raporlar incelenmiş olup faktör
havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan faktör havuzu, uzun yıllar gemilerde çalışmış
olan denizcilik işletmeleri profesyonellerine sunularak hangi faktörlerin gemi acil
duruma hazırlık seviyesi ölçümünde kullanılmasının gerçekçi olacağı sorulmuştur.
Sonuç olarak Tablo 3’de gemi işletmeciliğinde acil durum etkinliğinin ölçümünde
değerlendirmeye alınabilecek bazı faktör örnekleri ortaya konulmuştur.
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Bu ölçüm faktörleri, her bir gemide personelin ve geminin acil duruma ne kadar hazır
olduğunun belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak faktörlerdir. Her bir faktörün
acil durum anına göre önem derecesi ve fonksiyonu farklılık gösterebilir. Örneğin,
çatışma acil durum anında çevresel şartlar (hava durumu, görüş, gündüz ya da gece
olması gibi) diğer faktörlere göre daha fazla önem arz ederken denize adam düşmesi
acil durum anında yeterli zaman faktörü ön plana çıkar. Çatışma durumunda, geminin
aldığı yara, su alma durumu, geminin yüzebilirliği ya da gerektiğinde geminin terk
edilmesi “çevresel şartlar” ile direkt bağlantılıdır. Kötü hava ve deniz koşullarında bu
işlemlerin yürütülmesi çok daha zorlaşacak ve acil duruma hazırlık seviyesi düşecektir.
Benzer şekilde, denize adam düşmesi durumunda geminin olabildiğince hızlı
manevrası istenecek ve deniz düşen personelin ivedilikle tahliyesi planlanacaktır.
Böyle bir acil durum anında “yeterli zaman” faktörü en önemli kıstas olarak
değerlendirilecektir. Gemi acil durum hazırlık seviyesinin ölçümü için uygulanacak olan
faktör analizinin çözümlenmesinde, uygun bir sayısallaştırma yöntemi kullanılacaktır.
Tablo 3.Gemi işletmeciliğinde acil durum etkinliğinin ölçüm faktörleri
No

Ölçüm Faktörü

1

Personel tecrübesi

2

Personel güvenilirliği

3

Yeterli zaman

4

İletişim yeterliliği

5

Çevresel şartlar

6

Eğitim/Talim yeterliliği

İlgili çalışma(lar)
 Desai, R. A., Dausey, D. J., & Rosenheck, R. A.(2005). Mental health service delivery and suicide
risk: the role of individual patient and facility factors. American Journal of Psychiatry, 162(2),
311-318.
 Becker, J. S., Paton, D., Johnston, D. M., Ronan, K. R., & McClure, J. (2017). The role of prior
experience in informing and motivating earthquake preparedness. International journal of
disaster risk reduction, 22, 179-193.
 Soliman, H. (2013). The sinking of the Al-Salam Boccaccio 98 ferry in the Red Sea: The
integration of disaster support system models and emergency management
experience. International Journal of Disaster Risk Reduction, 4, 44-51.
 Cwilewicz, R., & Tomczak, L. (2004). The role of computer simulation programs for marine
engineers in hazard prevention by reducing the risk of human error in the operation of marine
machinery. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 77.
 Akyuz, E. (2016). Quantitative human error assessment during abandon ship procedures in
maritime transportation. Ocean engineering, 120, 21-29.
 Quansah, J. E., Engel, B., & Rochon, G. L. (2010). Early warning systems: a review. Journal of
Terrestrial Observation, 2(2), 5.
 Heckmann, I., Comes, T., & Nickel, S. (2015). A critical review on supply chain risk–Definition,
measure and modeling. Omega, 52, 119-132.
 Nordström, J., Goerlandt, F., Sarsama, J., Leppänen, P., Nissilä, M., Ruponen, P., & Sonninen, S.
(2016). Vessel TRIAGE: A method for assessing and communicating the safety status of
vessels in maritime distress situations. Safety science, 85, 117-129.
 Karahalios, H. (2018). The severity of shipboard communication failures in maritime
emergencies: A risk management approach. International journal of disaster risk
reduction, 28, 1-9.
 Cruz, A. M., & Krausmann, E. (2009). Hazardous-materials releases from offshore oil and gas
facilities and emergency response following Hurricanes Katrina and Rita. Journal of Loss
Prevention in the Process Industries, 22(1), 59-65.
 Knol, M., & Arbo, P. (2014). Oil spill response in the Arctic: Norwegian experiences and future
perspectives. Marine Policy, 50, 171-177.
 De Girolamo, P., Di Risio, M., Beltrami, G. M., Bellotti, G., & Pasquali, D. (2017). The use of wave
forecasts for maritime activities safety assessment. Applied Ocean Research, 62, 18-26.
 Cross, R. (2010). World Disasters Report 2010–Focus on Urban Risk. International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva.
 IMO 2002a, STCW- International Convention on Standards of Training,Certification and
Watchkeeping for Seafarers. International Maritime Organization,London
 Vederhus, L., Ødegård, A., Nistad, S., & Håvold, J. I. (2018). Perceptions of demanding work in
maritime operations. Safety science, 110, 72-82.
 Puisa, R., Lin, L., Bolbot, V., & Vassalos, D. (2018). Unravelling causal factors of maritime
incidents and accidents. Safety science, 110, 124-141.
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Ölçüm Faktörü

7

Personel acil durum
müdahale süresi

8

Stres/Yorgunluk durumu

9

Çalışma/Gemi/Ekipman
şartları
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İlgili çalışma(lar)
 Powelleit, M., & Vollrath, M. (2019). Situational influences on response time and maneuver
choice: Development of time-critical scenarios. Accident Analysis & Prevention, 122, 48-62.
 Ma, L., Zhang, H., Yan, X., Wang, J., Song, Z., & Xiong, H. (2018). Smooth associations between
the emergency medical services response time and the risk of death in road traffic
crashes. Journal of Transport & Health.
 Hystad, S. W., & Eid, J. (2016). Sleep and fatigue among seafarers: the role of environmental
stressors, duration at sea and psychological capital. Safety and health at work, 7(4), 363-371.
 Hystad, S. W., Nielsen, M. B., & Eid, J. (2017). The impact of sleep quality, fatigue and safety
climate on the perceptions of accident risk among seafarers. Revue Européenne de
Psychologie Appliquée/European Review of Applied Psychology, 67(5), 259-267.
 Strauch, B. (2015). Investigating fatigue in marine accident investigations. Procedia
Manufacturing, 3, 3115-3122.
 Aguilera, M. V. C., da Fonseca, B. B., Ferris, T. K., Vidal, M. C. R., & de Carvalho, P. V. R. (2016).
Modelling performance variabilities in oil spill response to improve system resilience. Journal
of Loss Prevention in the Process Industries, 41, 18-30.
 Zhou, Q., & Thai, V. V. (2016). Fuzzy and grey theories in failure mode and effect analysis for
tanker equipment failure prediction. Safety science, 83, 74-79.

3.2.

Benzetim Analizi Yaklaşımı

Benzetim, gerçek bir sistemin modelinin kurulması ve modelin analitik olarak
kullanımıdır. Model tasarımının yapılması ve sistemin bilgisayar ortamında
çalıştırılması için sistemin süreçlerini anlamak veya sistemle ilgili değişik durumların
sonuçlarını gözlemlemek için tasarlanan model üzerinde deneyler yapmaktır
(Aksoy,2011). Simülasyon süreci aşamaları; amaç ve kapsamın belirlenmesi, sistem
verilerinin toplanması ve analizi, modelin oluşturulması, doğrulanması, deneylerin
yürütülmesi ve sonuçların sunulması aşamalarından oluşmaktadır. Modelin
kurulmasında, analist sistemin bütün bileşenlerin belirtilmesi ve bu bileşenler
arasındaki ilişkileri açıklanmalıdır (Altaylı, 1994). Çalışmamızın bu bölümünde gemi
işletmeciliği organizasyonlarının filolarında bulunan farklı gemilerin acil durum
planları kapsamında hazırlık düzeylerinin senaryo esaslı değerlendirilmesi konusunda
benzetim tekniği kullanılması önerilmiştir. Şekil 2’de bu araştırma için önerilen
benzetim analizi yaklaşımının kavramsal çerçevesi sunulmuştur. Bu çalışmada pratik
olması, esnek olması, karmaşık ve doğrusal olmayan olayları modelleyebilme yeteneği
ve gemi platformunda kolay uygulanabilirliği sebebiyle Kesikli Olay Simülasyonu
önerilmektedir. Kesikli olay simülasyonunun denizcilik sektöründe kullanım alanları
daha çok tedarik zinciri, liman performansı, gemi trafik düzenlemesi (Almaz ve Altıok,
2012; Cortés vd. ,2007; Iannone vd.,2016; Rahimikelarijani vd.,2018) üzerinde
yoğunlaşmıştır.
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Acil durum vakasının seçilmesi

Acil durum alt görev ve
basamaklarının belirlenmesi
Talim senaryosunu belirlenmesi
Talim esnasındaki zaman ölçüm
noktalarının belirlenmesi

Gemilerden verilerin toplanması

Veri analizi, Dağılım, Simülasyon
İlgili geminin acil durum hazırlık
seviyesinin belirlenmesi
Şekil 2. Benzetim analizi yaklaşımının kavramsal çerçevesi

3.3.

Bütünleşik Yaklaşım

Çalışmamızda gemi işletmeciliğinde acil durum etkinliğinin ölçülmesi üzerine faktör
analizi ile bütünleşik benzetim yaklaşımı önerilmiştir. Bu kapsamda önerilen
yaklaşımda öncelikle acil durum vakasının seçilmesi sağlanır. Daha sonra acil durumun
alt görev ve basamakları belirlenir. Kesikli Olay Simulasyonunda kullanılması gerekli
modüllerin analizi için gerçek durumun analizi yapılır. Modelin varsayımları belirlenir.
Belirlenen acil durumun her bir basamağını ve ya alt görevini olumsuz etkileyecek
faktörler bölüm 3.1’de belirtildiği şekilde literatür taraması, kural regülasyon takibi ve
uzman görüşleriyle faktör analizi yapılarak belirlenir ve sayısallaştırılır. Gemi
operatörleri/armatörler belirlenen faktörler konusunda bilgilendirilir ve ilk olarak filo
gemilerinde bu faktörlere sahip olmayan ideal koşullarda bulunan gemiler için ölçüm
sonuçları talep edilir. Yeterli sayıda örneklem ile filo bünyesindeki gemilerden talim
uygulaması sırasında alınan veriler sentezlenir ve benzetim programı ile ideal koşullar
değerlendirilir. Modelin geçerliliği sağlanır.Bu şekilde acil durum yönetimini zafiyete
uğratacak hiçbir faktör etkisi olmadan ideal koşullarda ölçüm değerlerine ulaşılmış
olunur. Sonrasında ise bölüm 3.1’de belirtilen Faktör Analizi yaklaşımı ile belirlenen
tüm olumsuz faktörler var olarak kabul edilip, faktör analizi sonucunda
sayısallaştırılmış değerlerin oluşturulan simülasyona entegrasyonu sağlanır. İşlem
sonucunda en kötü koşullarda ölçüm değerlerine ulaşılmış olunur. Bu sayede elde
edilecek benzetim ile herhangi bir gemiden talimler sırasında alınan gerçek zaman
ölçütleri girdi olarak değerlendirilir ve çıktılar kıymetlendirilerek, ilgili gemiye ait ölçüm
değeri ortaya konulur. Böylece yetkili merciler ya da ilgili birimler bir geminin acil
durum anında ne kadar hazır olduğunu ölçebilecektir. Bu yöntemin uygulanması için
dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar; literatür taraması ve uzman görüşü
sonucunda doğru karar verilmiş faktör havuzunun oluşturulması, simülasyon
modelinin gerçeği yansıtacak şekilde kurulup doğrulanması ve gemilerden gerçek
verilerin alınmasıdır.Şekil 3’ de gemilerde acil durum etkinliğinin ölçülmesi üzerine
yürütülecek bir araştırmanın ana hatları ile akış diyagramı mevcuttur.
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Araştırmanın amacı

Gemilerde acil durum hazırlık düzeylerinin ölçülmesine ve
iyileştirilmesine yönelik uygulanabilir bir sistem geliştirmek

Saha ön incelemeleri

Gemi işletmeciliği firmalarında ve gemi filolarında mevcut acil
durum yönetimi prosedürlerinin ve eksikliklerinin
belirlenmesi

İlgili kural ve
regülasyonlar

Literatür taraması

Benzetim analizi

104

Acil durum yönetimi kelimelerinin
sistemli tarama protokolünün izlenmesi

Gemilerde acil durum hazırlık düzeylerinin
belirlenmesine yönelik nedensellik faktörleri
analizi ve benzetim analizi ile
değerlendirilmesine yönelik yöntem
geliştirilmesi

Bütünleşik Faktör Analizi ve
Benzetim Analizi uygulama
çalışmaları

Geliştirilen yöntemlerin belirli sayıda gemide
uygulanması ve sonuçların incelenmesi

Saha entegrasyonu

Geliştirilen yöntemlerin gemi emniyet yönetim sistemi
kapsamında uygulanabilir şekilde tanımlanması

Şekil 3. Gemilerde acil durum etkinliğinin ölçülmesine yönelik araştırma için akış diyagramı

4. Sonuç
Denizcilikte emniyet en önemli gündem maddesi olarak uluslararası platformlarda
yerini korumaktadır. Özellikle, gemilerde acil durum hazırlık seviyesi ölçümü objektif
bir şekilde yapılmamakta ve gemiler acil bir durum ile karşılaştığında bir felaket ile
sonuçlanabilmektedir. Yapılan çalışmalarda denizcilik endüstrisinin beklentilerine
cevap verebilecek nitelikte ve gemi platformunda uygulanabilir bir acil durum hazırlık
seviyesi değerlendirme ve ölçüm yaklaşım olmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı,
gemi işletmeciliğinde acil durum yönetimi etkinliğini değerlendirme ve ölçme üzerine
bütünleşik faktör analizi ve benzetim analizi yaklaşımı önerisi getirmektir. Önerilen
birinci yaklaşım ile farklı acil durum koşulları için kilit performans göstergeleri
değerlendirilecek ve geminin hazırlık seviyesini zafiyete uğratacak unsurlar
belirlenecektir. İkinci yaklaşım olan benzetim (simülasyon) tekniği ile gemilerden
talimler alınacak gerçek verilerin değerlendirilmesi ile geliştirilecek model, acil durum
hazırlık düzeyinin tahminlemesinde kullanılacaktır. Bu sayede, her bir geminin acil
durum anında ne kadar hazır olduğu somut değerler ile ortaya konulacaktır. Her iki
yaklaşımının bütünleşik olarak kullanılması ile birlikte, gemilerin acil durum hazırlık
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düzeylerinin azalmasına yönelik nedensellik faktörlerinin belirlenmesi ve etkin
iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Çalışmanın, denizcilik platformuna
emniyet farkındalığını artırması ve olası acil durum koşullarında müdahale
aksiyonlarına katkı verebileceği düşünülmektedir.
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