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Derneğimizin 2022 Yılı Faaliyet Raporu, 

Derneğimizin bir yıl içerisindeki faaliyetlerini
açıklamak amacıyla, üyelerimiz ve ilgili Kurum
ve Kuruluşlara sunulmak üzere hazırlanmıştır.



Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve

tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları

kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü: Toprakların ucu

deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer.
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Aydın ERDEMİR 

                                                                                      
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Cumhuriyetimizin 100. yılına, yaklaşık 28 yıllık bir 
tecrübe ile Hopa’dan İskenderun’a kadar ülkemizin her 
bölgesinden üyeye sahip, çok daha kurumsallaşmış ve 
organize olmuş, sektörün tamamını temsil edecek şekilde 
örgütlenmiş bir kuruluş olarak giriyoruz. Derneğimizin temsil 
ettiği limanlarımızın ülke ekonomisindeki ve dış ticaretindeki yeri 
artık tartışılmaz hale gelmiştir. Özellikle pandemi ile beraber tüm 
taşıma türleri içinde denizyolu taşımalarının önemi ve payı artarken, 
denizyolu taşımalarının başlangıç ve varış noktası olan limanlar ülkelerin 
en önemli ve en stratejik lojistik üsleri haline geldi. Denizyolu ulaştırmasında 
ve limanlarda ortaya çıkan bu büyüme ivmesinin daha da hızlanacağını göreceğiz. 
Bu durum Türk limancılığını temsil eden derneğimize de çok büyük sorumluluklar 
yüklemektedir. 

2014 yılından itibaren sektör çalışanlarını belgelendiren, 2022 yılı sonu itibarıyla 14.623 
liman çalışanına Mesleki Yeterlilik Belgesi veren “KARİYERPORT” faaliyetimize ilave olarak, 
belgelendirme çalışmalarımızı eğitim faaliyetleriyle tamamlamak hedefiyle sektörümüzdeki 
beyaz ve mavi yakalı çalışanların eğitimini gerçekleştirmek üzere 2022 yılında kuruluşunu 
gerçekleştirdiğimiz “TÜRKLİM Liman Akademisi (TLA)” ile TÜRKLİM’in sektöre verdiği hizmetleri bir üst 
seviyeye çıkarmış bulunuyoruz. Özelikle 2023 yılı TLA’nın daha da büyüyeceği, sayısı giderek artan 
seçkin ve uzman eğitmen gücüyle daha etkili olacağı bir yıl olacaktır. 

2022 yılında yayınladığımız sektör raporumuzda yer alan “Vizyon 2050” bölümümüzle sektörümüzün 2050 yılı 
hedeflerini ortaya hâlihazırda koyduk. Sektör raporumuz çok büyük bir ilgi gördü. Başta ilgili bakanlıklar ve idareler 
olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından referans alınan bir yayın oldu. 2023 yılı sektör raporumuzun hazırlıklarına 
ise 2022 yılı sonundan itibaren başlamış bulunuyoruz. Bu yıl raporun ana temasını “Sürdürebilirlik” oluşturacak. 

Yine 2022 yılında çok sayıda liman gezisi yaparak limanlarımızın yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini yerinde konuştuk. 
2023 yılında da gezilerimiz ve ziyaretlerimiz aynı hızla devam edecek.

İlgili bakanlıklara ve genel müdürlüklere, ilgili idarelere, liman başkanlıklarımıza yaptığımız ziyaretlere ilave olarak başta 
İMEAK DTO ve şubelerine, yereldeki ticaret ve sanayi odalarına, UTIKAD, DTD ve diğer paydaş kuruluşlara yaptığımız 
ziyaret ve görüşmelerimizde sektörel iş birliklerinin geliştirilmesine önem verdik ve vermeye devam edeceğiz.

Bugüne kadar yaptığımız gibi 2023 yılında da çok daha etkili ve sonuç üreten etkinliklerimiz, çalıştaylarımız, rapor ve 
yayınlarımız, ziyaretlerimiz ve iş birliklerimiz olacaktır. TÜRKLİM büyüdükçe çok daha etkili hale gelmektedir. TÜRKLİM, 
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına küresel gelişmelere ve çağın gereklerine uygun çalışmalarla sektöre yön vermeye devam 
edecektir. 

2050 yılında karbon-nötr olma hedefine yönelik yeşil ekonomi yol haritasının gerekliliklerini tüm paydaşlarının katılımıyla 
hazırlayan, kararlı uygulamaları sinerji içinde gerçekleştirecek kurumsal yapıları oluşturan, ekosistemin dengesini 
gözeten, gelecek kuşaklara yeşil ekonomik dönüşümü içselleştirmiş bir liman yönetim modeli sunan ve her şeyden öte 
limancılık iş kolumuzda toplumsal cinsiyet eşitliğini vazgeçilmez bir iş modeli haline getirmiş bir limancılık sektörünün 
temellerini ve paradigmasını oluşturma görevi şüphesiz ki TÜRKLİM’in en öncelikli vizyonu olmaya devam edecektir.
 
Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz 2023 yılıyla birlikte, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Denizciliği 
Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız...” hedefi doğrultusunda 26. Dönem Yöne-
tim Kurulu Üyeleri olarak tüm üye limanlarımızla, tüm gücümüzle ve tüm imkanlarımızla daha da fazla çalışarak bu değerli 
birliğimizi daha da güçlendirmeye, ülke denizciliğine ve sektörümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. 

Saygılarımla, 
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TARİHÇE



1980’li yıllardan itibaren, özel iskelelerde kendi yükleri dışında üçüncü şahıslara ait yüklerin elleçlenmesine müsaade 

edilmesi ile birlikte özel sektör tarafından yeni liman tesisleri yatırımları yapılmaya başlanmış, bu karar ile birlikte kamu 

açısından önemli oranda bir kaynak tasarrufu ortaya çıkmıştır. Özel limanların devreye girdiği bölgelerde, hizmet kalitesinin 

ve verimliliğinin artması sonucunda gemilerin gecikmesinden kaynaklanan ve genelde yabancı gemi sahiplerine ödenen 

büyük tazminatlar da (demoraj) böylelikle ortadan kalkmıştır.

 

Günümüze kadar gelen süreç içinde sayıları ve kapasiteleri gittikçe artan özel sektör limanlarının ve iskele işletmecilerinin 

sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak maksadıyla 1996 yılında Marmara 

Liman İşletmecileri Derneği (MARLİM) kurulmuştur. İlk kurulduğunda, İzmit Körfezinde bulunan iskele ve terminallerin 

çoğunlukta olduğu derneğimizin üye yapısı, sonradan Gemlik ve Ambarlı’daki limanların katılımı ile tüm Marmara Denizine 

yayılmıştır. Derneğimiz, 2002 yılında faaliyet alanını Türkiye bütününe yayarak, merkezini İstanbul’a taşımıştır.

 

Temsil ettiği kuruluşların ülke ekonomisindeki yeri ve Türkiye çapında faaliyet göstermesi nedeniyle derneğimiz, 

07.02.2006 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile unvanını Türkiye Liman İşletmecileri Derneği “TÜRKLİM” olarak 

değiştirmiştir. TÜRKLİM, ülkemizdeki liman işletmelerini bir araya getirerek ortak sorun ve ihtiyaçları tartışıp, çözüm önerileri 

ile talepleri kamu idaresine intikal ettirmekte ve yapılması gereken düzenlemelerde idareye katkı sağlamaktadır. Diğer 

taraftan, üyelerimiz arasından oluşturulan çalışma gruplarınca sağlanan platformlar üzerinden limanlarımızdaki en iyi 

uygulamaların yaygınlaştırılmasına çalışmakta, ayrıca paydaşlarımız ve yurt dışındaki sektörel kuruluşlarla nitelikli bilgi 

paylaşımı içinde bulunmaktadır. 

Ülkemizin iç ve dış ticaretinin ve deniz yoluyla yapılan turizmin temel yapı taşı olan liman işletmelerimizin, büyüyen ekonomimizin 

ihtiyaçlarını öncülleyen altyapı yatırımlarını zamanında yapabilmeleri için kamu otoritelerinde ve paydaşlarımızda gereken 

farkındalığı yaratmak ve çözüm odaklı yaklaşımlarla bu amaca hizmet edecek imkanları sağlamak TÜRKLİM’in faaliyetlerinin 

odağında yer almaktadır. 

TÜRKLİM, International Association of Ports and Harbors (IAPH), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve MedCruise 

Birliği’nin aktif üyesidir. 

TÜRKLİM, kendi sektörüne yön veren, çalışanlarını eğiten ve belgelendiren bir kuruluş olma yolunda yürüttüğü faaliyetler 

ile 2008 yılından itibaren Limancılık Meslek Standartları’nın belirlenmesi çalışmalarına başlamış ve Avrupa Birliği tarafından 

finanse edilen ve Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından başlatılan “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik 

Kurumunu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme” adlı AB Hibe Projesi’ni hayata geçirmiştir. Bu maksatla 

“TÜRKLİM KARİYER-PORT: Mesleki Yeterlilik ve Personel Belgelendirme Merkezi Kurulması Projesi” hazırlanmış ve değerlendirme 

sonunda derneğimiz uygun görülerek 23.03.2011 tarihinde Merkezi Finans İhale Birimi ile sözleşme yapılarak projeye 

başlamıştır. Proje sonunda Mesleki Yeterlilik ve Personel Belgelendirme Merkezi derneğimizin yeni ofisinde kurulmuş olup, 

TÜRKAK Akreditasyonu sonunda hizmet vermeye başlamıştır.

TARİHÇE - KALİTE POLİTİKASI - GÖREVLER - FİZİKSEL YAPI
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Misyon

TÜRKLİM olarak ilk günden bu yana aynı misyonla yol almaktayız. Misyonumuz: Tüm liman işletmecilerini tek bir 

çatı altında toplayarak; tek, kuvvetli ve güvenilir bir sektörel dernek olmaktır. Bu bağlamda; ülkemizde limancılığın 

gelişmesi için doğru politikaların oluşturulmasında önemli bir referans kaynağı olup, ulusal ve uluslararası 

platformlarda ülke limancılığını en iyi şekilde temsil etmek için özenle çalışıyoruz.

Vizyon

Yıllardır emeklerimizle güvenli bir zemine oturttuğumuz kimliğimiz ve iş bilincimizle, her gün gelişmeyi ve 
gelişirken üye limanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte büyümeyi hedefliyoruz. 

Büyümek ve gelişimimizi daima sürdürmek adına vizyonumuz: Özel liman işletmeciliğinin sektörel sorunlarının 

çözümü için girişimlerde bulunmak, referans-akreditasyon kurumu özelliklerine sahip olarak sektörel kurum ve 

kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, sektörün gelişmesine katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemek 

ve bu konuda kamuoyu desteği oluşturulmasına ve sektörün çevre koruma konusunda teşvik edilmesine 

katkı sağlamaktır.

TARİHÇE - KALİTE POLİTİKASI - GÖREVLER - FİZİKSEL YAPI
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• Üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye limancılığının gelişmesi ve Türkiye’nin dünya deniz 
ticaretinde hak ettiği payı alması için sektör destekli çalışmalar yapmak.

• Üye ihtiyaçlarının doğru olarak belirlenmesi ve resmi mercilere toplu olarak iletilmesinde aracılık etmek.

• Yasal gereklilikleri ve güncel gelişmeleri internet, sosyal medya, mail, e-Dergi; PR ve yayın ortamını 
kullanarak, zamanında üyelerine duyurma yolu ile onlara katkı sağlamak.

• Liman sektöründe çalışan ve/veya çalışacak olan mavi yakalı iş gücünün mesleki niteliklerini uluslararası 
standartlarda geçerli ve güvenilir bir sistem ile ölçüp belgelendirerek bu iş kolunun nitelikli eleman 
ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak.

• Liman sektöründe çalışan ve/veya çalışacak olan beyaz ya da mavi yakalı iş gücünün mesleki 
niteliklerini uluslararası standartlarda, güncel, yetkin, yeterli ve güvenilir bir şekilde eğitip belgelendirerek 
bu iş kolunun nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak.

• TÜRKLİM Üst Yönetimi, organizasyonun amacına uygun kalite yönetim sistemi şartlarına ve  etkinliğinin 
sürekli iyileştirilmesine yönelik taahhütleri içeren kalite politikasını oluşturmuştur.

L iman iş letmeci l iğ in in  sektörel  tüm sorunlar ın ın  çözümü iç in  g ir iş imlerde bulunmak,  
üyeler in hak ve menfaatler i  i le  ekonomik çıkar lar ını  korumak,  referans-akreditasyon 
kurumu özelliklerine sahip olmak, sektörel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu 
sağlamak, l imancıl ığın gelişmesine katkı sağlayacak ve toplum yararına olan her türlü 
girişimi desteklemek ve bu konuda kamuoyu desteği oluşturulmasına, sektörün çevre koruma 
konusunda teşvik edilmesine ve bilgi akışının sağlanmasına katkıda bulunmaktır.  

Bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri i le 
faaliyet alanı aşağıdaki gibidir;

Sektörel sorunların çözümü için resmi ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunur ve bu daire ve 
kuruluşların her kısım ve derecesinde her yol ve sıfatla üyelerini temsil eder, hak ve menfaatlerini korur.

a)   Denizci l ik  camiası ,  Deniz  T icaret  Odası ,  T icaret  ve Sanayi  Odalar ı ,  STK d iğer         
 meslek kuruluşlar ı ,  dernekler ve bunların üst kuruluşları i le sıkı i l işkiler tesis eder ve  
 görüş alışverişinde bulunur.

b)   Derneği amacına ulaştırabilmek için gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında eğitim, kurs,    
  konferans, seminer ve benzeri faaliyetler düzenler ve yayınlar hazırlar.

c)   Üyeler arasında birl ik ve beraberl iği sağlama yönünde çalışmalar yapar.

Görevler

Kalite Politikası
TARİHÇE - KALİTE POLİTİKASI - GÖREVLER - FİZİKSEL YAPI
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d)  Üyelerin bilgilerini artırma, çalışmalarını yönlendirme ve sorunlarını çözme yönünde    
      koordinasyon faaliyeti yürütür.

e)  Herhangi bir ticari ve mesleki zorluk karşısında, planlı ve programlı çalışmalar yapıp
     hareket beraberliğini sağlar.

f)   Gerektiğinde bilgi ve görgü artırmak için yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenler.

g)  Üyelerin kaynaşmalarını sağlamak için gerektiğinde ve gerekli izinleri alarak lokal açar.

h)  Aynı amaçla faaliyette bulunan yurt içi ve dışı kuruluşlar ile iş ve fikir birliği yapar.

i)   Yurt dışındaki aynı amaçlı dernek ve kuruluşlara, üye olabilir ve uluslararası faaliyette 
     bulunabilir.

j)   Çalışma izni olan ve yasal düzen içinde çalışan firmaların dayanışması için kurulmuş
     bulunan bu dernek, gerekli izinleri olmayan gerçek ve tüzel kişi firmalardan üye
     alamayacağı gibi, bu firmalarla mücadeleyi görev kabul eder.

k)  Üyesi olan liman işletmelerinin yoğun olarak bulunduğu yerlerde gerektiğinde
     temsilcilikler açar.

l)   Derneğin faaliyet konusuna yakın olarak faaliyet sürdüren dernekler ile, vakıf ve benzeri    
     sivil toplum kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile geçici platformlar oluşturabilir.

m) Limancılıkla ilgili idari ve teknik alanlarda eğitim sağlar. Bu amaçla Liman Akademisi ve 
Sürekli Eğitim Merkezleri açar ve işletir.

n)  Ulusal ve Uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak Limancılıkla ilgili Meslek
     Standartları ve Yeterliliklerini hazırlar, Belgelendirme Merkezleri kurar ve işletir.

o)  Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek
     amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurar ve işletir.

TARİHÇE - KALİTE POLİTİKASI - GÖREVLER - FİZİKSEL YAPI

10



Fiziksel
Yapı

TÜRKİYE LİMAN
İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

(TÜRKLİM)
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DERNEĞİ MERKEZ

Merdivenköy Mah. Nur Sk. Business İstanbul Sitesi
A Blok No:1A D.1101, 34732 Kadıköy, İstanbul

Telefon: 0 (216) 455 71 02-03
Fax: 0 (216) 455 65 02

E-posta: turklim@turklim.org

Web: https://www.turklim.org
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YÖNETİM ve ORGANİZASYON
2. BÖLÜM



Turgay GÜL
Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı

Hamdi ERÇELİK
Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı

Aydın Erdemir
Yönetim Kurulu 

Başkanı

Arcan FAYATORBAY
Üye

Kürşat BAL
Sayman Üye

Cem AYSEL
Üye

TÜRKİYE LİMAN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

Yüksel Nuri PEKER
Üye

Aziz GÜNGÖR
Üye

M. Burçin ÖZER
Üye

Erhan ÇİLOĞLU
Üye

Berzan AVCI
Üye

Kaan ANUL
Üye

Efe HATAY
Üye

İrfan BİLGİN
Genel Sekreter

YÖNETİM ve ORGANİZASYON
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DANIŞMANLAR GENEL SEKRETER

YÖNETİM KURULU

İrfan BİLGİNMustafa İNSELErsel Zafer ORAL

BELGELENDİRME UZMANI

Ali KILIÇ

BELGELENDİRME UZMANI

Mert ÇAKIR

BELGELENDİRME UZMANI

Caner EROT

BELGELENDİRME UZMANI

Koray ÖZÜBEK

KURUMSAL İLETİŞİM
MÜDÜRÜ

KURUMSAL İLETİŞİM
UZMANI

MALİ ve İDARİ İŞLER
MÜDÜRÜ

MALİ ve İDARİ İŞLER
UZMANI

Gülem CANBOLAT

OFİS ELEMANI

Nursen PUSA

Burçin YAMAN Birgül COŞKUN Özgür ERKAN

KARİYER PORT MÜDÜRÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE
PROJELER MÜDÜRÜ

Ender ŞAHİN Ali BÜRÜMCEKÇİ

PERSONEL BELGELENDİRME
MERKEZİ MÜDÜRÜ

YÖNETİM ve ORGANİZASYON
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KALİTE ve
AKREDİTASYON

3. BÖLÜM



TÜRKLİM İktisadi İşletmesi (KARİYER PORT) Personel Belgelendirme Merkezi, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği 

tarafından, ulusal ve uluslararası standartlar ve yönetmelikler/yasal şartlar kapsamında belgelendirme 

başvurusunda bulunan adaylara, belgelendirilmiş kişiler ve bu kişilerin çalıştıkları kuruluşların temsilcilerine 

ilkeleri doğrultusunda “Personel Belgelendirme” faaliyetlerini sunmak ve bu doğrultuda limancılık sektörünün 

ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman istihdamını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda ilk adım olarak limancılık sektöründe Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilik 

hazırlanması amacı ile 11.03.2009 tarihinde TÜRKLİM ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında protokol 

yapılmış, TÜRKLİM tarafından standartlar hazırlanmış ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak Resmi 

Gazete’de yayınlanmıştır. Ayrıca, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nce hazırlanan; “TÜRKLİM KARİYERPORT: 

Mesleki Yeterlilik ve Personel Belgelendirme Merkezi Kurulması Projesi”; “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun 

ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)” kapsamında uygun bulunmuş ve proje çalışmaları, 

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ile 23/03/2011 tarihinde gerçekleştirilen sözleşme 

doğrultusunda 23.06.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

Projenin tamamlanması ardından personel belgelendirme faaliyetleri yürütmek için gerekli olan TS EN ISO / IEC 

17024 standardından Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 24 Ekim 2013 tarihinde ilk akreditasyonu gerçekleştirilmiş 

olup, 17 Ocak 2014 tarihinden itibaren ise Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 5 meslek dalında sınav ve belgelendirme 

yapmak üzere yetkilendirilmiştir. Her 4 yılda bir akreditasyon yenileme çalışmaları etkin bir şekilde yürütülmekte 

olup, son akreditasyon yetkisi 7 Aralık 2021’ de alınmıştır. TÜRKLİM İktisadi İşletmesi (KARİYER PORT) günümüz 

itibari ile 11 kapsamda ISO / IEC 17024 standardında personel belgelendirme işlemlerine devam etmekte ve 

geliştirilmelerinde başrol oynadığı standartlara ilişkin ulusal yeterliliklerin revizyonlarına destek vermektedir.

KALİTE ve AKREDİTASYON
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2AKÇANSA AMBARLI

AKÇANSA ÇANAKKALE

AKSA AKRİLİK 

AK-TAŞ 

ALTAŞ AMBARLI 

ALTINTEL

ANADOLUPORT

ASBAŞ

ASSAN

ASYAPORT

ATAKAŞ

AUTOPORT

AVES (SAVKA)

BATI LİMAN

BELDEPORT

BODRUM CRUISE PORT 

BORUSAN

ÇELEBİ BANDIRMA

CEYPORT TAŞUCU

CEYPORT TEKİRDAĞ

ÇOLAKOĞLU

DFDS

DİLER

DP WORLD YARIMCA

EFESAN

EGE GÜBRE 

EGE PORTS

EKİNCİLER

EMBA

ERDEMİR

EREN PORT

EVYAP PORT

FORD OTOSAN

GALATAPORT

GİRESUNPORT

GLOBAL TERMİNAL

HOPAPORT

IC KARASU

İÇDAŞ-1

İÇDAŞ-2

İDÇ

İGSAŞ

İSDEMİR 

KORUMA KLOR

KROMAN ÇELİK

KUMPORT

LİKİTPORT

LİMAKPORT

LİMAŞ

MARDAŞ 

MARPORT

MARTAŞ

MIP

MESBAŞ

MMK METALURJİ 

NEMPORT 

NUH ÇİMENTO

PETKİM

POLİPORT 

PORT YARIMCA

PORT OF ÇANAKKALE

Q TERMİNALS 

RİPORT

RODAPORT

SAMSUNPORT

SOCAR

TFS

TOROSPORT CEYHAN

TOROSPORT SAMSUN

ULUSOY

YEŞİOVACIK

YEŞİLYURT

YILPORT SOLVENTAŞ

ZEYPORT

YILPORT GEBZE

YILPORT GEMPORT

YILPORT ROTAPORT

1 53

2 28

27

54

3 29 55

4 30 56

5 31 57

6 32 58

7 33 59

8 34 60

9 35 61

10 36 62

11 37 63

12 38 64

13 39 65

14 40 66

15 41 67

16 42 68

17 43 69

18 44 70

19 45 71

20 46 72

21 47 73

22 48 74

23 49 75

24 50 76

25 51

26 52

77

ÜYE LİMANLARIMIZ
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Derneğimizin 
2022 itibari ile 
kayıtlı üye sayısı 
77’dir.

2022 Yılında Aramıza
Katılan Limanlarımız

TFS AKARYAKIT
HİZMETLERİ 

CEYPORT TAŞUCU

BELDEPORT
MEDCEM PORT 

RİPORT

2019

65

2018

62

2021

69

2020

69

2022

77
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Yönetimin farklı platformlarda yer alma kararı kapsamında,  11.02.2020 tarihinde TÜRKLİM Sektörel 

Dernekler Federasyonu’na (SEDEFED) üye olmuştur. 

SEDEFED’in 22.06.2021 tarihinde yapılan genel kurulunda TÜRKLİM, 2021-2024 dönemi için 

yönetim kuruluna ve 4 başkan yardımcılığından birine seçilmiştir. 

Buna bağlı olarak TÜRKLİM; SEDEFED’in de kurucu federasyon olarak içinde olduğu, Türkiye’nin 

gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olan Türk Girişim ve İş Dünyası 

Konfederasyonu’nda (TÜRKONFED) temsil edilmektedir. 

Yine aynı şekilde 06.06.2020 yılında merkezi Tokyo’da bulunan IAPH (International Association of 

Port and Harbors)’a üyeliğimiz gerçekleşmiştir. 

Dünyadaki en büyük ikinci pazar konumunda olan Akdeniz çanağını temsil eden MedCruise Birliği'ne 

üyeliğimiz, 01.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

ÜYE OLUNAN
KURULUŞLAR

ÜYELERİMİZ - ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR
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LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ İLE LİMANLARIMIZIN GES/RES YATIRIMLARININ ÖNÜ AÇILDI: 

Yeni EPDK mevzuatıyla birlikte Türkiye limanlarının yenilenebilir enerji geçişinde ve yeşil dönüşümde önü açılmıştır.

TÜRKLİM olarak, yenilenebilir enerji geçişi ve yeşil dönüşüm konularında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Enerji ve 

Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere konuyla ilgili diğer bakanlıkların, 

kurumların ve STK’ların da olduğu çalışma gruplarına Türk limancılık sektörünü temsilen katılıyor, limancılık sektörü için yapıcı 

kararlara yönelik bilgi ve önerilerimizi paylaşıyoruz. 

Bunun bir yansıması olarak yenilenen EPDK’nın yayınladığı lisanssız elektrik üretimi mevzuatıyla, limanlar kendi sahalarının 

dışında da Milli Emlak müdürlükleri üzerinden kiralayabilecekleri aynı veya ayrı elektrik dağıtım bölgesindeki alanlarda 

kuracakları yenilenebilir enerji tesisi üzerinden enerji ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir. 

Bu mevzuata bağlı yapılacak yatırımlar ile hem bugünün koşullarında yenilenebilir enerji erişimi sağlanırken hem de denizcilik 

ekosisteminin önemli bir oyuncusu olarak yakın gelecekte limanlarımıza yanaşmış gemilere yenilenebilir enerji temini (Cold 

Ironing) ile yüksek miktarda emisyonun önlenmesi mümkün olacaktır.

KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİ KAPSAMINDA MEVCUT KIYI TESİSLERİNİN PROJE REVİZYONLARI İLE VAZİYET PLANI 

ONAYLARI HAKKINDA USUL VE ESASLAR:

TÜRKLİM’in de desteği ve görüşmeleriyle T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 

tarafından yayımlanan “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile 

Vaziyet Planı Onayları Hakkında Usul ve Esaslar” ile 2018-6, 2019-5 ve 2021-3 nolu genelgelerin yerini almış, bu konunun 

gelecekte bir yönetmelik ile düzenlenmesinin uygun olacağı görülmüştür.

KIYI TESİSİ İŞLETME İZNİ VE KIYI TESİSİ İŞLETMECİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK:

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Kıyı Tesisi İşletme İzni 

ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik, 18 Kasım 2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik, kıyı tesislerine; gemilerin ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının yanaşıp ayrılması, kıyı tesislerinde barınması, 

tahmil tahliye yapılması ve/veya yolcuların gemilere binmesi ya da gemiden indirilmesi usul ve esasları ile kıyı tesisi

işletmecilerinin hizmet esaslarını belirlemektir. Bu yönetmelikle Kıyı Tesisi İşletme İzni daha da sade ve açık hale gelmiştir. 

LİMANLARIN DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYET OLARAK TANINMASI HAKKINDA YAZI: 

Türkiye’de yürürlükte olan mevzuata göre limanlarda verilen hizmetler hizmet ihracatı kapsamında değildir. Hizmetlerden 

döviz elde edildiği için sadece döviz kazandırıcı sektör olarak görülmektedir ama hizmet ihracatı konusu yasal olarak tescil 

edilmediği sürece teşviklerden, vergi indiriminden vb. olanaklardan yararlanma imkanı yoktur. 30 Haziran 2022 tarihinde 

TÜRKLİM olarak T.C. Ticaret Bakanlığı ile konu görüşülmüş ve yazı yazılmıştır.  TÜRKLİM liman hizmetinin bir hizmet ihracatı 

olarak kabulü konusunu önemsemekte ve bu konuda başta IMEAK DTO olmak üzere paydaş kuruluşlarla birlikte ortak 

çalışmalar yapılacak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Hizmet 

İhracatçıları Birliği ile görüşmelere devam edilecektir.

ÖNE ÇIKAN KONULAR
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12. KALKINMA PLANI (2024-2028)

DENİZYOLU ULAŞTIRMASI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

LİMANCILIK SEKTÖRÜNÜN  ANA GÜNDEMLERİ  VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

1.1. Limancılık Mevzuatın Sadeleştirilmesi ve Güncellenmesi: 

Gündem Konusu: Liman yatırımlarıyla ilgili olarak tasarım, projelendirme, fizibilite dosyası hazırlama, planlama, ÇED izni, onay, 

proje ve inşa izni, inşa ve işletmeye alma süreçlerine baktığımızda başta T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Çevre Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere çok sayıda Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün yerel ve merkezi birimleri ile yerelde 

belediyelerin dahil olduğu uzun, karmaşık ve zorlayıcı bir bürokrasi yaşanmaktadır. Tahminen bu sürecin minimum 2 yıl, 

maksimum 4 yıl olduğu görülmektedir. 

Çözüm Önerileri: Her ne kadar Türkiye’de tüm bu süreçleri tek elden yapabilen, yasal olarak da bu görevleri icra edebilecek bir 

“Denizcilik Bakanlığı” yoksa bile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bu konuda tek bakanlık olarak yetkilendirilmesi, ayrıca 

bu bakanlık içinde de tek bir birimin liman yatırımları sürecini yürütmesi, liman ve kıyı tesislerinin kullanma ve işletme izinleri 

dahil olmak üzere sürecin tamamında yetkilendirilmesi önemlidir. Dünyada merkezi ve yerel idari birimlerin içinde olduğu, ilgili 

liman bölgesindeki tüm süreçleri yöneten liman yönetim modeli (Port Authority) bu görevi yapmaktadır. Türkiye’de de benzer 

bir model olmadığı sürece tek bir bakanlığın bu görevi yasal açıdan üstlenmesi liman yatırımlarını hızlandıracak, bu gündem 

çerçevesinde bürokrasinin, mevzuatın ve yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi ve hızlandırılması önemli hale gelecektir. 

Liman yönetim modeli çerçevesinde bölgesel bazda oluşturacak liman otoritesi, limanların temel sorunlarının ulusal liman 

politikalarına ve master planlara uygun olarak bölgesel ölçekte yerinde çözülmesini sağlayacak ve bürokrasiyi azaltmakla 

birlikte süreçleri hızlandıracaktır.

 

1.2. Liman Yatırımlarının Desteklenmesi, Sektöre Verilecek Teşvik ve Destekler:

Gündem Konusu: Limanlar ülke dış ticaretinin ve sanayisinin rekabet gücünü de belirlediğinden aynı zamanda yatırım 

cazibesini de ortaya koyan en değerli stratejik lojistik merkezlerdir. Pandemiden bu yana küresel gelişmelere paralel olarak 

Türkiye’de denizyoluyla taşınan yüklerin payı giderek artmaktadır. TÜİK’in de açıkladığı rakamlara göre dış ticarete konu 

taşımalarda tonaj olarak ithalat yüklerin %96’sı, ihracat yüklerinin ise %80’i denizyoluyla taşınırken, USD değer olarak 

hem ithalat hem de ihracat yüklerin %60’tan fazlası denizyoluyla taşınmaktadır. Bu oranların gelecek yıllarda daha da 

artacağı beklenmektedir. Ekonomisi, çevreci özellikleri ve taşıma maliyetleri açısından denizyolunun üstünlüğü diğer taşıma 

modlarına göre giderek açılmakta, denizyolunun payı da giderek artmaktadır. Bu yönüyle denizyolu taşımacılığının ana 

merkezleri olan limanlar ülkelerin küresel rekabetteki en stratejik lojistik merkezleri haline gelmektedir. Ayrıca bir ülkenin 

sanayisinin ve özellikle ihracatının rekabet gücünün artması bir yana yatırım çekme cazibesi açısından da liman yatırımlarının 

önemi son derece artmıştır.
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30.11.2022 tarihli, 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı”na baktığımızda; ilgili karar ile halihazırda yürürlükte olan 15.06.2012 tarihli ve 

2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın “Stratejik Yatırımlar” bölümünün 8. Maddesine yeni bir 

fıkra eklendiği görülmektedir. Karara eklenen yeni fıkraya baktığımızda; “(7) Endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari 

üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklerine karar verilebilir. 

Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.” 

ibaresi yer almaktadır. 

Bu karar sadece endüstri bölgeleri için çıkarılmıştır ki bu bölgelerdeki liman tesisleri toplam liman kapasitemizin küçük bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca sadece endüstri bölgeleri için çıkarılan bu düzenleme, liman yatırımlarının desteklenmesinde 

haksız bir rekabete de yol açabilecektir.

Çözüm Önerileri: Ülkemizin dış ticaretinin büyümesi, ülke rekabetinin geliştirilmesi, başta sanayi ve ticari yatırımların daha 

büyümesi için liman yatırımlarının;

• Limanların Stratejik Yatırım Olması: Liman yatırımlarının “Stratejik Yatırımlar” olarak kabul edilerek başta faiz 

desteği ve hibe olmak üzere mevcut durumda stratejik yatırımlara verilen tüm devlet desteklerinin ve teşviklerinin 

liman yatırımlarına da verilmesi önem kazanmaktadır. 

• Teşvikler ve Vergi İndirimleri: Limanlar pahalı ve yatırılan sermayenin geri dönüşü uzun yatırımlardır. Bu nedenle liman 

yatırımları sınırlı kalmakta ve bunun en büyük olumsuz etkisi ise Türk sanayisine olmaktadır. Liman yatırımlarını 

özendirmek amacı ile mutlaka yatırım ve işletme teşvikleri getirilmelidir. İlgili bakanlıkla görüşülerek yaratılan katma 

değer oranında ilave ve destekleyici teşvik verilmesi, liman yatırımlarına vergi indirimleri sağlanması faydalı olacaktır.

• Hizmet İhracatı Kapsamına Alınması: Liman hizmetlerinin bir “Hizmet İhracatı” işlemi sayılarak ihracatçılara verilen 

tüm yasal destek ve teşviklerden liman işletmelerimizin de yararlanması gereği ortaya çıkmaktadır. 

• Dolgu Alanları İnşasının ve Üzerlerinde Liman Yatırımlarının Kolaylaştırılması: Kıyılarımız yoğun yapılaşma altındadır.

Liman yatırımlarına uygun boş alanlarda ise geri saha mülkiyetinin yatırımcıya ait olmaması durumunda deniz dolgusu 

ile bile liman yatırımı yapılması neredeyse imkansızdır. Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında, devletin hüküm ve tasarrufunda 

bulunan deniz alanında dolgu ile kazanılan alan üzerinde liman yatırımlarına ilişkin düzenleme yapılmalıdır. 

• Özel Limanların Kullanım Sözleşmeleri: Özel limanlarımızın Milli Emlak ile imzaladıkları kullanım sözleşmelerine 

baktığımızda kiralanan hazine arazileri için ödenen yıllık kira bedellerine ilave olarak kiralanan hazine taşınması 

üzerinden elde edilen gelirden %1 ve %15 olarak farklı oranlarda hasılat payı da alınmaktadır. Oysa ki ülkemizdeki liman 

yatırımlarının ve liman kapasitesinin çok büyük bir ağırlığı özel sektör eliyle hayata geçirilmiştir. Limancılık sektörünün 

geleceğinde de özel sektör yatırımlarının son derece belirgin bir rolü olacaktır. 
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Hem mevcut limanlarımızın daha fazla yatırım yapmasını desteklemek hem de liman yatırımlarını cazip hale getirerek 

daha fazla yatırımcı çekmek için liman yatırımları için kiralanan hazine arazilerinin yıllık kira bedeli tahsili kesinlikle 

kaldırılmalı, tersaneler için yapılan düzenlemeye benzer şekilde (22 Kasım 2016 tarihli, 29896 sayılı Resmî Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren, 4706 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”una eklenen Geçici 20. Madde) sadece yıllık gelirden %1 oranında hasılat 

payı alınmalıdır. Böylelikle hasılat payı alınması uygulamasındaki %1 ve %15 farklılığı kaldırılmalı, tek bir uygulama 

olarak tersanelere benzer şekilde %1 alınmalıdır. Bu uygulama tersanecilik sektörüne yapıldığı gibi limancılık 

sektöründe de yatırımların önünü açacak, çok büyük tutarları bulan ve fizibilitesinin geri dönüş süresi de çok uzun 

olan liman yatırımlarını daha da hızlandıracak, aynı zamanda ülkenin ihtiyaç duyduğu liman altyapıları için daha fazla 

sayıda liman yatırımcısını sektöre çekecektir.

• Özelleşmiş Limanların İşletme Sözleşmeleri: Hâlihazırda özelleştirilmiş limanlarımızın işletme devir sözleşmelerine 

baktığımızda, imzalandığı dönem itibarıyla yıllık gelirleri üzerinden farklı hasılat paylarının alındığı (%5, %10, %20 ve %30 

gibi), sürelerinin uzatılmasına müteakip ek yatırım zorunlulukları getirilmesine rağmen ilk sözleşmelerdeki bu hasılat payı 

ödemelerinin ve oranlarının korunarak özelleşmiş limanlarımız arasında ciddi bir haksız rekabet yaratıldığı, bu durumun da 

ilave yatırım yapma konusunda bu limanları işleten yatırımcılarımızı caydırdığı görülmektedir. Bu nedenle özelleşmiş 

limanlarımızın ülke limancılığımızın geleceğindeki kritik rolleri gereği, yeni süre uzatımı sözleşmeleriyle beraber ciddi 

seviyede kapasite artışı ve ek yatırımlar yaparak önünün açılması önemli olduğu gibi özelleşmiş limanlarımızın yatırım 

taahhütleri çerçevesinde büyütülmesinde son derece önemli bir kamu yararı bulunmaktadır. Bu gerekçeyle özelleşen 

limanlarımızın süre uzatımlarında makul ve gerekli ölçülerde yatırım zorunluluğu getirilerek var olan hasılat payı ödemesi 

uygulaması ise kesinlikle kaldırılmalıdır. Dünyadaki modellerde de görüleceği gibi süre uzatma için alınacak makul bedele 

ilave olarak ülkenin gelecek ihtiyaçları için konulacak yatırım taahhütleri işletme devir sözleşmeleri için gayet yeterli 

olacaktır. Bunlara ilave olarak yıllık gelir üzerinden alınan hasılat payı uygulaması hem haksız bir rekabet yaratmakta hem de 

yatırım yapılmasının önüne engel olmaktadır. Bu durum özelleşmiş limanlarımızı gelecekte son derece atıl bırakabilecektir.

• Yeşil Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Teşvik ve Destekler: Günümüzün en önemli gündemi başta yenilenebilir 

enerji yatırımları olmak üzere yeşil dönüşüm, limanlarda gelen gemilere limandan enerji temini (Cold-Ironing/OnShore 

Power Supply), dijitalleşme ve teknolojik yatırımların da stratejik yatırımlar kapsamında çıkarılacak “Özel Yatırım 

Teşvikleri” çerçevesinde desteklenmesi önemlidir. Yine bu gelişim ve dönüşüm çerçevesinde yeşil dönüşüm hedeflerine 

uygun olarak mevcut limancılık mevzuatının başta AB olmak üzere küresel regülasyonlara ve mevzuata uygun olarak 

sadeleştirilerek güncellenmesi, küresel gelişmelere uygun olarak yeşil dönüşümle ilgili mevzuatın ve yasal süreçlerin bu 

yatımları destekleyecek özel bir teşvik, hibe ve destekleme sistemi içinde acil ve hızlı bir şekilde ele alınmasına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Özellikle özelleşmiş limanlarımız dahil olmak üzere limancılık sektörümüzün geleceğini belirleyecek yeşil 

dönüşüm ve yenilenebilir enerji ilgili zaruri olan ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi gerekli olan yatırımların özel 

bir devlet teşviki ve programı çerçevesinde ele alınarak planlanması, bu yatırımlara ilişkin olarak gereğinde limanlarımıza 

kapsamlı bir devlet teşviklerinin, ilave kullanım ve işletme süre uzatımlarının da verilmesi gerekli hale gelmiştir.  
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1.3. Yatırımların Önünün Açılması İçin Limanların Sözleşme Sürelerinin Uzatılması:

Gündem Konusu: Planlama, proje, izin ve inşa süreleriyle işletmeye alma süresi öngörüldüğünde yaklaşık asgari 3-4 yılı bulan 

liman yatırımlarının hızlandırılması, desteklenmesi ve kolaylaştırılması ülkemizin ihtiyaç duyduğu liman kapasitesinin 

zamanında hayata geçirilmesi için son derece önemlidir. Liman yatırımlarının cazip hale getirilmesi için halihazırda faaliyette 

olan limanların mevcut kullanım ve/veya işletme sözleşmelerinin ilgili sözleşme sürelerinin sonlamasının çok öncesinde 

uzatılması gerekli hale gelmiştir. Hem özelleştirilmiş hem de özel limanlar içinde sözleşme süreleri kısalan (10 yıldan daha az) 

limanların kalan süreleri içinde ekonomik açıdan da ilave yatırım yapabilmeleri kesinlikle mümkün görülmemektedir. Yatırım 

yapmaları için ilgili limanların mevcut sözleşme sürelerinin sonunun beklenmesi ise ülkemizin ihtiyacı olan liman kapasite 

artışlarının zamanında yapılamamasına yol açacak, böylelikle arttan dış ticaret ve kabotaj yüklerinin gerisinde kalan liman 

yatırımlarından dolayı limanlarda yaşanacak darboğazlar ve beklemeler ülke dış ticaretimizin maliyetini artıracağı gibi ülkemizin, 

sanayimizin ve ihracatımızın rekabet gücü ciddi anlamda olumsuz etkilenecek, sonuçta bu durum Türkiye’nin kalkınmasına 

ve gelişmesine olumsuz yansıyacaktır. 

Türkiye’deki limanlara baktığımızda iki tanesi (TCDD Haydarpaşa Limanı ve TCDD İzmir Limanı) hâlihazırda kamu tarafından 

işletilmektedir. 208 limanın 17 adedi TDİ’den, 5 adedi ise TCDD’den 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işletme hakkı 

verilmesi/devri yöntemiyle Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünden özelleştirilerek özel sektöre geçmiştir. Ayrıca ülkemizde üç tane de T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihalesi yapılan, yine özel sektör eliyle inşa edilenleri de dahil ettiğimizde mevcut 

iman kapasitelerinin yaklaşık %13’ü özelleşen limanlarımız iken %87’si ise bütünüyle özel sektör eli inşa edilip işletilen 

limanlar oluşturmaktadır. Bu açıdan durum baktığımızda özelleşen limanlara yatırım yaparak işletenlerin de özel sektör 

olduğunu öngördüğümüzde, Türkiye’de limancılığın bugünlere gelmesinde özel sektörün çok büyük ve belirleyici rolü 

bulunmaktadır. Bu durumun daha da yoğun bir şekilde devam edeceği görülmektedir.

Kullanım sözleşmeleri Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde liman tesisleri ile Milli 

Emlak Genel Müdürlüğü arasında imzalamakta, yine Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yayınlanan Tebliğler 

çerçevesinde yönetilmektedir. 
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Türkiye’de kullanım sözleşmelerinin uzatılması ile ilgili yaşanan bir örnek 2016 yılında Tuzla’da bulunan tersanecilik sektörü 

için TBMM’de yapılan düzenlemedir. Tersanelerimiz de bir kıyı tesisi olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile imzalanmış kullanım 

sözleşmelerine sahiptirler. 22 Kasım 2016 tarihli, 29896 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 4706 sayılı 

“Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”una 

eklenen Geçici 20. Madde ile tersanelerimizin kalan kira sürelerinin bitmesine 18 yıl kala kullanım sözleşmeleri 49 yıla 

çıkarılmıştır. İlgili kanuna eklenen Geçici 20. Madde aşağıdadır;

 

“Geçici Madde 20 – (Ek: 31/10/2016-KHK-678/29 md.; Aynen kabul: ½/2018-7071/28 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde tersane, tekne imal ve 

çekek yeri (yat çekek yeri hariç) yatırımı yapılmak amacıyla lehine irtifak hakkı tesis edilen ve/veya adına kullanma izni 

verilen yatırımcılar tarafından Bakanlığa başvurulması ve bu Kanunun ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen 

şartların yerine getirilmesi halinde yeni sözleşme düzenlenmek suretiyle bu yatırımcılar lehine bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren geçerli olmak üzere irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli alınmaksızın toplam yıllık hasılattan binde bir 

oranında pay alınarak kırk dokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. 

Yatırımın tamamlanması sonrasında irtifak hakkı ve/veya kullanma izni Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 

uygun görüşü ve Bakanlığın izni ile devredilebilir. Bu Kanunun ek 2’nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yatırımcılardan 

18/4/2013 tarihinden sonraki dönem için tahsil edilmiş olan ecrimisiller alınacak hasılat paylarından mahsup edilir.”

TBMM’de yapılan bu düzenleme ile 18.04.2013 tarihinden sonraki dönem için tersanelerden tahsil edilmiş olan ecrimisiller ilgili 

değişiklik sonrasında tahsil edilecek hasılat paylarından mahsup edilmiş, tersanelerimizin geleceklerini daha iyi görmesine, 

daha iyi plan yapmasına ve kredi saygınlıklarının artırmasına imkân sağlamış, böylelikle ortaya çıkan bu yeni avantajlarla birlikte 

Türkiye’deki tersane yatırımları da hızlı bir şekilde artmıştır. Tuzla’dan sonra Yalova-Altınova bölgesinde kümelenen tersanecilik 

sektörünün bugünkü başarılı ihracat performansının arkasında o dönem verilen bu desteğin çok büyük bir payı vardır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere belli bir süre dahilinde işletme hakkı devri yoluyla halihazırda özelleşen limanların süre uzatımlarıyla 

ilgili TBMM’de çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Türkiye’deki liman kapasitesinin %87’sini oluşturan ve Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü ile kullanım sözleşmeleri imzalayan özel limanlarımızın kullanım sözleşmelerinin uzatılması da son derece önem 

kazanmaktadır. Özel limanlarımızın gelişmesine ve büyümesine imkân verecek şekilde bu yatırımların planlanmasının ve 

hayata geçirilmesinin önünde en büyük engellerden birisi de yatırımcılar ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 

kullanım sözleşmelerinin sürelerinin giderek kısalması ve özel sektör liman yatırımcılarının talepte bulunduğu yer ile geri 

sahadaki haklarının birlikte gözetilerek, bu yatırımcılara irtifak hakkı veya kullanma izni önceliği verilmesine yönelik herhangi 

düzenlemenin ve/veya genelgenin bulunmamasıdır.
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08.10.2016 tarihli, 29851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373) ile hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazlar ve/veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde yeni yapılacak yat limanları ile yatlara ve özel 

teknelere bağlama ve barınma hizmeti verecek yeni iskele, yanaşma yeri ve rıhtım niteliğindeki kıyı yapılarının yapılması 

amacıyla yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı ve/veya verilecek kullanma izinleri hakkındaki işlemlere ilişkin usul ve 

esaslar düzenlenmiştir.

İlgili Tebliğin “İhale usulü” başlıklı 6. Maddesine baktığımızda;

6.1. Bakanlık tarafından Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihale 

işlemleri, ikinci fıkrada yer alan istisnalar dışında Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ilanlar yapılmak suretiyle, Kanunun 51 

inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulüyle yapılır.

6.2. Tesis yapılması amacıyla talepte bulunulan alanların geri sahasında talep sahibi yatırımcının mülkiyetinde olan, yasal bir 

hakka istinaden fiilen kullanımında bulunan veya bu yatırımcıya daha önce Bakanlıkça kiralanan veya irtifak hakkı tesis 

edilen ya da kullanma izni verilen Hazine taşınmazı bulunması, bu alanların yapımı talep edilen tesis ile plan ve proje bütünlüğü 

taşıyor olması ve birlikte kullanılmasının zorunlu olduğunun tespit edilmesi durumunda talep sahibi yatırımcıya, Kanunun 17 

nci maddesine göre ilan yapılmaksızın doğrudan irtifak hakkı tesis edilebilir ve/veya kullanma izni verilebilir.” denilmektedir. 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 373 nolu tebliğ ile birlikte talepte bulunulan alanların geri sahasında talep 

sahibi yatırımcının mülkiyetinde olan, yasal bir hakka istinaden fiilen kullanımında bulunan veya bu yatırımcıya daha önce 

Bakanlıkça kiralanan veya irtifak hakkı tesis edilen ya da kullanma izni verilen Hazine taşınmazı bulunması, bu alanların 

yapımı talep edilen tesis ile plan ve proje bütünlüğü taşıyor olması ve birlikte kullanılmasının zorunlu olduğunun tespit edilmesi 

durumunda talep sahibi yatırımcıya, Kanunun 17 nci maddesine göre ilan yapılmaksızın doğrudan irtifak hakkı tesis edilebilir 

ve/veya kullanma izni verilmesi kolaylaştırılmıştır.

Çözüm Önerileri: Bilindiği üzere halihazırda özelleştirilmiş olan limanların işletme sürelerinin uzatılmasıyla ilgili olarak TBMM’de 

düzenlemeler yapılmaktadır. 

Konuya özel limanlar açısından bakarsak; 373 nolu Tebliğe benzer şekilde hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar 

ve/veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde yapılacak liman yatırımlarında, talepte bulunulan alanların 

geri sahasında yatırımcının mülkiyetinde olan, yasal bir hakka istinaden fiilen kullanımında bulunan veya bu yatırımcıya 

daha önce Bakanlıkça kiralanan veya irtifak hakkı tesis edilen ya da kullanma izni verilen hazine taşınmazı bulunması 

durumunda herhangi bir şekilde ilan yapılmaksızın irtifak hakkı veya kullanma izni verilebileceği hususunun özel sektör 

limanları yönünden de düzenlenmesi, belirsizliği giderilmesi ve yatırımların devamlılığın sağlanması yine ayrı bir Tebliğ ile 

yapılabilecektir. Bunun için TBMM’de ayrı bir kanun ya da mevzuat düzenlemesine gerek olmayacaktır. Konu Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü tarafından da bilinmekte, bu konuda kısa sürede bir çalışma yapılabileceği görülmektedir.
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Yayınlanacak 373 nolu tebliğe benzer bir tebliğ ile çok büyük yatırım tutarları gerektiren, yatırımın geri dönüş süresi de çok 

uzun olan liman yatırımlarında kullanım sürelerinin uzatılmasıyla ilgili talepte bulunulan yatırımcıların liman tesislerindeki geri 

sahaları yine ilgili yatırımcının mülkiyetinde ise, yasal bir hakka istinaden fiilen kullanımında bulunan veya bu yatırımcıya 

daha önce Bakanlıkça kiralanan veya irtifak hakkı tesis edilen ya da kullanma izni verilen hazine taşınmazı (liman tesisi) 

bulunması durumunda idare tarafından yeniden herhangi bir ilan yapılmaksızın irtifak hakkı veya kullanma izni verilebileceği 

hususu gayet açıktır. Böylelikle yayınlanacak yeni bir tebliğ ile konu özel sektör limanları yönünden de düzenlenecek, liman 

yatırımcılarımızın önlerini görmesi ve gerekli olan yatırımların zamanında yapılmasının da önü açılacaktır. Türkiye’de faaliyette 

olan özel limanların durumuna baktığımızda kıyıda bulunan iskele veya liman tesisinin arkasındaki mülkiyete sahip olanların 

nerede ise özel limanların tamamını oluşturduğu görülmektedir. Bu durum yukarıda da belirttiğimiz şekilde Milli Emlak tarafından 

hazırlanacak tebliğin özel limanların nerede ise tamamının kullanım sürelerinin uzatılmasıyla ilgili sorununu çözebileceği, 

böylelikle limanların mevcut kullanım sözleşmelerinin sürelerinin sonunu beklemeden bugünden yeni yatırımlara başlayabileceği 

bir kolaylık ve avantaj da sağlayacaktır. 

1.4. Liman Hizmetlerinin ve Liman Tarifelerinin Piyasa Mekanizması İçinde Düzenlenmesi:

Gündem Konusu: Son yıllarda limanlarda gemilere ve yüklere verilen hizmet tarifelerine müdahalelerin sıklaştığı, tarifelerin 

enflasyon, maliyet ve tarifeyi belirleyen diğer gerçekler dikkate alınmadan düşürüldüğü, küresel liman piyasasındaki tarifelerden 

farklı olarak Türk limanlarının çok daha ucuz hale getirildiği görülmektedir. Belirlenen tarifelerin ise başta yakın çevremizdeki 

benzer ülkelere ve dünyanın farklı bölgelerindeki limanlarda uygulanan tarifelerin çok altında kalması nedeniyle limanlarımızın 

gelir kayıpları ve zararlar yaşamasına yol açıldığı gibi dünya limanlarıyla karşılaştırıldığında Türkiye limanlarının son derece 

düşük tarifelere zorlandığı görülmektedir. 

Diğer taraftan konuya baktığımızda; dünyada liman altyapıları ve diğer temel yatırımların liman otoritesi modeli içinde ağırlıkla 

kamu eliyle yapıldığı, liman şirketlerinin ise birer işletmeci olarak sadece üst yapıları ve ekipmanları tamamlayarak kendilerine 

yasal çerçeve içinde verilen sürelerde ilgili limanları işlettiği görülmektedir. Genel olarak bakıldığında Türkiye’de limanların 

tüm alt ve üst yapıları liman yatırımcıları tarafından yapıldığı, ayrıca da dünya limanlarının altında tarifelerle çalışmaya 

zorlandığı açıktır. Bu durum limanlarımızı küresel liman piyasasında haksız bir rekabete zorlamakta ve limanlarımız gelir 

kayıpları yaşamaktadır. Büyük ölçekli yatırım tutarları gerektiren, fizibilitenin geri dönüş süresi ise çok uzun olan liman 

yatırımlarının cazip hale gelebilmesinin önemli bir koşulu da limanların tarifelerinin serbest ve düzgün bir şekilde işleyen bir 

piyasa sistemi dahilinde ve küresel liman piyasasına uygun olarak serbest bırakılması, mümkün olduğunca tarifelere 

müdahaleden kaçınılması, liman tarifelerinin yeni bizzat limanlar tarafından belirlenmesi olmalıdır.

Bununla ilgili örnek uygulama 11.12.2020 tarihli, 31331 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen 

Hizmetlere İlişkin Tebliğ”dir. Kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmet kalemlerinin taban veya tavan ücretlerinin belirlenmesine ve 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olan bu tebliğin “Genel hükümler” başlıklı 5. Maddesine baktığımızda,
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5.1. Gemilere verilen hizmet kalemleri, kıyı tesisleri tarafından belirlenir.

5.2 Bu tebliğ kapsamındaki kıyı tesislerinde uygulanan tarifelerde rekabeti engelleyici hususlar tespit edilmesi halinde, adil, 

sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamakla sınırlı olmak üzere gemilere verilen hizmet kalemleri ve hizmet tarifeleriyle ilgili, İdare 

tarafından düzenleyici ve denetleyici gerekli tedbirler alınarak tavan ve taban fiyat Bakanlık Makamı onayıyla belirlenebilir.” 

denilmektedir.

Yine ilgili tebliğin “Kıyı tesisinin sorumlulukları” başlıklı 6. Maddesinde; “(1) Kıyı tesisi, gemilere verilen hizmet kalemlerinin yer 

aldığı tarife listesini ve hizmetlerin kapsamını kurumsal internet sitesinde yayımlar.” denilmektedir.

İlgili tebliğden de görüldüğü üzere limanlarda gemilere verilen hizmet kalemleri, kıyı tesisleri tarafından belirlenmekte ve 

belirlenen bu tarife web sitesinde yayınlanmaktadır. Tarifelerle ilgili olası bir şikayet ya da kontroller web sayfalarındaki tarifelere 

göre ilgili idare tarafından yapılmakta, gereğinde idari para cezaları da verilerek web sitesindeki tarife belirlenebilmekte ya da 

değiştirilmektedir.

Yukarıdaki tebliğden de görüldüğü üzere, piyasadaki tarifelere müdahale yerine yaşanan yüksek tarife şikayetlerinin şikayete 

konu olan kıyı tesisi bazında incelenmesinin daha doğru olacağı görülmektedir. Ayrıca Türkiye’de de yüksek tarife uygulayan 

limanlarla ilgili liman bazında hem ilgili Bakanlık hem de Rekabet Kurulu aracılığıyla gerekli incelemeler yapılabilmekte, idari para 

cezaları ya da rekabeti bozucu cezalar kesilebilmekte, ilgili tarifeler piyasaya uygun hale getirilebilmektedir. Mevcut mevzuatlar 

ilgili idarelere gerekli olan geniş yetkileri vermektedir. Liman altyapıları geliştikçe limanlarımız rekabet ettiği dünya limanlarına 

uygun şekilde faaliyet yürütmekte, tarifeler piyasanın ihtiyaçlarına göre olması gerektiği gibi işlemektedir. Yapılan her müdahale 

sektöre zarar vererek yatırım yapma kabiliyetini engellemektedir. 

Türkiye’nin ihracattaki kg başına katma değeri ya da ihracat içindeki yüksek ve orta seviyedeki teknoloji oranı geriledikçe 

ihracattaki birim gelir düştüğü için ihracatın maliyeti artmakta, üretimden ve üretilen ürünün değerinden kaynaklı ihracat 

kayıpları liman tarifeleri düşürülerek kapatılmaya çalışılmaktadır. Bunun yerine ihracata farklı destek ve teşvik sistemleri ile bu 

süreç yönetilmeli, limanlar ihracatta yaşanan durumun maliyetine ortak hale getirilmemelidir.

Çözüm Önerileri: Limanlarda gemilere ve yüklere verilen tüm hizmetlerin tarifeleri ile ilgili mevcut düzenlemeler kaldırılmalı, 

tarifeler bizzat limanlar tarafından 11.12.2020 tarihli, 31331 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen 

Hizmetlere İlişkin Tebliğ”e benzer şekilde düzenlenerek tarifelerin bizzat limanlar tarafından belirlenerek web sitelerinde 

yayınlanması sağlanmalıdır. İdarenin yapacağı en önemli denetim ise web sitelerinde açıklanan tarifeler ile bizzat limanlar 

tarafından müşterilerine uygulanan tarifelerin denetimi de olacağından liman piyasasının serbest piyasa koşulları içerisinde 

çalışmasının yasal zemini de sağlanmalıdır. Liman tarifelerine müdahale limanları yatırım yapamaz duruma getirecektir. Bu 

nedenle liman tarifeleri serbest piyasa koşullarında oluşmalı, tarifeler bizzat limanlar tarafından yapılmalıdır. 
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1.4. Liman Yönetim Modeli ve Yasal Çerçevenin Hazırlanması:

Gündem Konusu: “Liman Otoritesi” başta AB olmak üzere birçok gelişmiş ülkede ulusal kanun ve düzenlemelerle belirlenmiş 

olup, amacı liman altyapısının idaresi ve yönetimi ile liman veya liman sistemi içerisindeki farklı işletmecilerin faaliyetlerinin 

koordinasyonu ve kontrolünü yapan resmi bir kuruluş niteliğindedir. Genel olarak merkezi ve yerel idarelerin teşekkülünden 

meydana geldikleri görülmektedir. Liman otoritesi birden çok farklı birimi içerebileceği gibi birden fazla limandan da sorumlu 

olabilmektedir. 

Liman otoritelerinin görevlerine baktığımızda; kamu emniyeti ve güvenliği, çevre, sağlık ve denizcilik ile ilgili konvansiyon ve 

yasalara uyma, liman yeri seçimi ve yatırım planlaması, her türlü izin, onay ve projelendirme yetkileri, deniz operasyonlarının 

gözetimi ve limanın pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmektir Liman otoritelerinin görevleri genel olarak üç başlık 

altında toplanmaktadırlar: “arazi sahibi”, “düzenleyici” ve “işletmeci”. Liman otoritelerinin düzenleyici görevleri; yasa ve 

düzenlemeleri uygulama, emniyet ve güvenliği sağlama, politika belirleme iken, işletmeci görevleri; limanlar tarafından 

sunulan hizmetlere ilişkin görevlerden oluşmaktadır. Limanlarda arazi sahibi olarak ise liman otoriteleri altyapı, üstyapı, 

genişleme, kapasite artışı, proje, izin, onay ve liman faaliyetlerine ilişkin görevlere sahiptirler. 

Bu yönüyle baktığımızda Liman Yönetim Modeli’nin bir kurumu olarak ortaya çıkan Liman Otoritesinin kamu adına hareket 

ettiği, arazinin sahibi olarak liman projelerini geliştirdiği ve tüm altyapıları finanse ederek planladığı, projelendirdiği ve yaptığı, 

limanın genişleme alanlarını rezerve ettiği ve planladığı, liman içinde terminal bazında kıyı tesislerini üst yapılarını geliştirmek 

ve belirlenmiş süreler içinde işletmek üzere (Concession) özel yatırımcılara ve liman şirketlerine veya operatörlerine devrettiği 

görülmektedir.

Örnek olarak vermek gerekirse; Yunanistan’daki Pire Liman Otoritesi’nin, Pire Limanı’nın konteyner terminalini 707 milyon 

dolar yatırım yapma ve limanın kargo kapasitesini üçe katlama taahhüttü karşılığında 35 yıllığına işletmek üzere Çin’in kamu 

şirketi olan COSCO’ya vermesi gösterilebilir. Bu işletme devirlerinde liman için bir satış bedeli değil, yatırım şartıyla bir işletme 

devri yapılmaktadır. Bu model halihazırda AB’deki birçok ülkeye bu şekilde uygulanmaktadır.

Türkiye’de ise mevcut kapasitenin %13’ünü oluşturan TDİ ve TCDD’ye ait olan kamu limanları satış bedeli üzerinden özel 

yatırımcılara işletme hakkı yoluyla devir edilirken, liman kapasitesinin %87’ini oluşturan özel limanların tüm alt ve üst yapıları 

yine özel sektör tarafından inşa edilmiştir. Bu açıdan dünyada hayata geçirilen Liman Yönetimi ya da Liman Otoritesi kamu 

emniyeti ve güvenliği, çevre, sağlık ve denizcilik ile ilgili konvansiyon ve yasalara uyma, liman yeri seçimi ve yatırım planlaması, 

her türlü izin, onay ve projelendirme yetkileri, deniz operasyonlarının gözetimi ve limanın pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini 

gerçekleştirme gibi yetkiler açısından Türkiye’deki mevcut limancılık sektörünün yapısına maalesef uygun değildir. Dünyadan 

farklı olarak limanların çok büyük bir bölümü halihazırda özel sektöre eliyle inşa edilmiş ve işletilmektedir. Bu açıdan devletin 

liman altyapılarına katkısının olmadığı mevcut durumda Liman Yönetim Modeli’nin Türkiye’deki mevcut duruma uygun olarak 

farklı bir şekilde kurgulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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Türkiye’deki mevcut duruma uygun olarak farklı bir şekilde kurgulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Bu açıdan konuya baktığımızda, Türkiye’de limanların toplu halde olduğu körfez bölgeleri (İskenderun, Kocaeli, Gemlik, Aliağa 

vb.)  başta olmak üzere liman yönetim modelinin ya da bu model çerçevesinde oluşturulacak liman otoritesinin havza ya da 

körfez bazında teşkili, limancılık sektörünün gelecek hedeflerini hayata geçirebilmek ve liman yatırımlarını cazip hale 

getirmek, planlama, projelendirme, izin ve onay işlemleriyle gereğinde imar planları hazırlama, kamulaştırma ve ÇED izinleri 

dahil tamamını içerecek şekilde karar alabilecek ve bu görevleri yapacak şekilde yasal bir statüye kavuşmasının da gerekliliği 

görülmektedir. 

Türkiye’de planlı ve yasal açıdan her türlü izin ve onaydan geçmiş sanayi parseli ve yatırım alanı sağlanmasında Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın Endüstri Bölgeleri mevzuatı önemli derecede hız ve kolaylıkla sağlayarak çözüm sağlayabilmektedir. 

İçinde hızlı ve stratejik ülke hedefleri açısından kamulaştırma görevleri de olan bu uygulamalar özellikle halihazırda karada 

genişleme imkanları giderek kısıtlanan ve kentsel alanlarla çevrelenen liman bölgelerindeki mevcut geri sahaların, kamu 

alanlarının ve kullanılmaya uygun arazilerin kamulaştırılıp projelendirilmesine de katkı sağlayabilecektir. 

Çözüm Önerileri: Yukarıda da değindiğimiz gibi Türkiye’de oluşturulması planlanan Liman Otoritesi Modeli için birçok farklı 

kurumun (kamu/özel sektör) katılımıyla ve çok sayıda yaza ve mevzuatı da içerecek şekilde bir bütüncül çalışmalar yapılmalıdır. 

Türkiye’de liman altyapılarıyla birlikte limancılıkla ilgili yatırımların çok büyük bir bölümü özel sektör eliyle yapıldığından, 

kurulması planlanan Liman Otoritesi’nin “Özel Bir Liman Otorite Sistemi” çerçevesinde ve Türkiye’ye özgü mevcut duruma 

göre geliştirilmesi ve yapılandırılması şarttır. Yine liman otoritesi sisteminin uygulanması, limanlarda görev yapan yetkili kamu 

makamlarının bazı yetkilerini liman otoritesine devretmesini gerektirebilecektir. Bu açıdan bütüncül açıdan bakıldığında 

limancılık sektörüyle ilgili birçok bakanlığın ve kurumun yetki ve görevlerini de devir alacak şekilde yasal bir mevzuata tabi 

olması zorunlu hale gelmektedir.  

Planlanacak liman otoritesi içinde kamu (Ulaştırma ve Altyapı, Maliye ve Hazine, Sanayi ve Teknoloji,  Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği, Belediyeler) ve özel sektörün (TÜRKLİM ile Deniz Ticaret Odaları temsilcileri) yer aldığı ortak bir platformun 

oluşturulması, Liman Otoritesi Merkez İl Kurullarının da tesis edilmesi gerekebilecektir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere havza ve bölge bazında olacağı gibi il bazında da teşkil edilebilecek olan liman otoriteleri için 

başta Endüstri Bölgeleri mevzuatı olmak üzere çok özel çalışmaların ve çalıştaylarının yapılması, liman yönetim modelinin 

hukuki ve yasal altyapısının oluşturulmasına gerek olacaktır. Özellikle liman yönetim modelinin limanların ülkemizin 2050 

hedefleri doğrultusunda gelişmelerinin sağlanması, yeni liman yatırımlarının önünün açılması açısından son derece etkin rolü 

de olabilecektir.
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1.5. Limanlara Demiryolu Bağlantılarının Yapılması ve Liman Geri Sahalarının Düzenlenmesi

Gündem Konusu: Başta limanların toplu halde olduğu körfez bölgeleri (İskenderun, Kocaeli, Gemlik, Aliağa vb.) olmak üzere 

halihazırda karada genişleme imkanları giderek kısıtlanan ve kentsel alanlarla çevrelenen liman bölgelerindeki mevcut geri 

sahaların, kamu alanlarının ve kullanılmaya uygun arazilerin güncellenecek ve yeniden hazırlanacak Limanlar ve Lojistik 

Master Planı’na uygun şekilde sektörün 2050 hedeflerine uygun olarak bugünden projelendirilip, kamulaştırılarak kamu 

yararına uygun şekilde intermodal ve kombine taşımacılığın ihtiyaçlar için kullanılması, bu geri sahalar içinde demiryolu, 

karayolu aktarım ve lojistik merkezlerin oluşturulması, yine ihtiyacı olan liman tesislerine tahsisi ile sektörün büyüme hedefleri 

doğrultusunda kullanılması önem kazanmaktadır. Bu açıdan aynı dönem için kalkınma planları yapılan sanayi merkezleri ve 

bölgeleri, OSB’ler, endüstri bölgeleri, nitelikli sanayi bölgeler, serbest bölgeler vb. gibi sanayi ve üretim alanlarıyla liman 

bölgelerinin planlama ihtiyaçları bütüncül ve birlikte ele alınmalı, böylelikle Türkiye’nin 2050 hedeflerine uygun planların 

ortaklaştırılmasıyla lojistik ve liman projelerinin bugünden hazırlanmasında fayda olacaktır.

Çözüm Önerileri: Mevcut limanların etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasının şartlarından birisi de limanın hinterlant ile olan 

bağlantılarının güçlendirilmesidir. Günümüzde limanlarımızın önemli bir bölümü kentsel yerleşim alanları içerisinde yer 

almaktadır. Limanlara kesintisiz yük akışını sağlayacak ana karayolu arterleri ve demiryolu bağlantıları için gerekirse 

kamulaştırma yapılarak yeni karayolu ve demiryolu hatları yapılmalıdır.

Türkiye’nin 2050 hedeflerini hayata geçirebilmek ve bu gelecek hedefleri içinde mevcut limanların ve gelecekte inşa edilmesi 

planlanan limanların geri sahalarının limancılık sektörünün ve lojistiğin gelecek büyüme ihtiyaçları için rezerv edilerek ülke ve 

kamu yararına kullanımını sağlamak için yukarıda değinilen Liman Yönetim Modeli çerçevesinde oluşturulacak liman yatırım 

veya liman endüstri bölgeleri gibi kurumsallaşmaların etkin bir rolü olacağı gibi limanların stratejik yatırım olarak kabulüyle 

birlikte liman yatırımlarının devlet desteğine alınmasıyla da bu sürecin önü açılabilecektir. 

Bu çerçeve hazırlanacak Limanlar Master Planları ve benzer planlar dahilinde hızlı ve etkin kamulaştırmalarla bu alanların 

limancılık ve lojistik sektörünün gelecek hedefleri için planlanarak projelendirilmesinin önü açılabilecektir. Böylelikle ülkemizin 

sanayileşme ve büyüme hedefleri doğrultusunda hem mevcut limanların modernizasyonu ve kapasite artışlarının önü açılacak, 

hem de bu geri sahaların rezerve edilerek sektörün ihtiyaçlarına uygun planlanmasıyla birlikte hem mevcut ve hem de yeni 

limanların gelecekteki büyüme hedeflerinin önündeki tüm engeller aşılmış olacaktır.
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6. BÖLÜM



YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
TÜRKLİM Yönetim Kurulu’nun seçimini  takiben,  özel l ik le  kamu kurumları  i le  ik i l i  
i l işk i ler in  kuvvet lendir i lmesi  çerçevesinde z iyaret  programlar ı  hazır lanmış ve 
uygulamaya konmuştur.

2022 y ı l ında yüz yüze gerçekleşt i r i len Yönet im Kurulu  toplant ı lar ımız  İstanbul
ve Gemlik’te yapılmış olup, her ay Zoom üzerinden yapılan online toplantılarımızla 
çal ışmalar ımız ı  ara  vermeden sürdürmekteyiz .
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ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ
 
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği bünyesindeki çalışma grupları, TÜRKLİM’in genel politikası, 
hedefleri ve taahhütlerini dikkate alarak; farklı alanlarda çözümler ve kolaylaştırıcı öneriler sunan, 
limanlar arasında iletişimi artırarak kültür ve teknoloji değişimine öncülük eden destek birimleridir. 

Yıl içerisinde, Konteyner, Genel Kargo ve Kuru Dökme Yük, Sıvı Dökme Yük, Ro-Ro Otomotiv, Yolcu, 
Dijital Teknolojiler ve SEÇ Çalışma Grupları ile farklı zamanlarda toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu 
toplantılarda, çalışma gruplarımızdaki liman çalışanlarımızın dernek çalışmalarına aktif olarak 
iştirak ettikleri görülmüş; yeni fikir ve çözümlerin oluştuğu ve bu durumun derneğe olan aidiyet 
duygusunun gelişmesine yardım ettiği gözlemlenmiştir. 

KONTEYNER
ÇALIŞMA GRUBU

BŞK: ARCAN FAYATORBAY

GENEL KARGO ve
DÖKME YÜK

ÇALIŞMA GRUBU

BŞK: MERİÇ BURÇİN ÖZER

SEÇ ÇALIŞMA
GRUBU

BŞK: KÜRŞAT BAL

RO-RO OTOMOTİV
ÇALIŞMA GRUBU

BŞK: BİLGİN İŞLER

DİJİTAL TEKNOLOJİLER
ÇALIŞMA GRUBU

BŞK: KAAN ANUL

SIVI DÖKME YÜK
ÇALIŞMA GRUBU

BŞK: KIVANÇ BOZTEPE

YOLCU ÇALIŞMA
GRUBU

BŞK: AZİZ GÜNGÖR

TÜRKLİM
YÖNETİM KURULU

GENEL
SEKRETER

KURUMSAL İLETİŞİM ve
ÜYE İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ
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Yıl boyunca tüm çalışma gruplarımız ile belirli aralıklarda bir araya gelerek, mevcut durum değerlendirmesi 
ve hemen ardından gelecek planları için uygulanabilir çözümler sunmaktayız. Limanlarımızı yerinde görerek 
değerlendiriyor, gerektiğinde çalışma arkadaşlarımız ile ofisimizde toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. 
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20 Ocak 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim Kurulu  
Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Sayın Dr. Kürşat Bal, Danışmanımız Sayın Dr. 
Ersel Zafer Oral ve TBMM’de denizcilik sektörünü temsil 
eden ve aynı zamanda Bursa Milletvekili olan değerli 
arkadaşımız Sayın Zafer Işık ile birlikte, T.C. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaosmanoğlu'nu 
ziyaret etti.

20 Ocak 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim Kurulu  
Başkanımız Sn. Aydın Erdemir, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Dr. Kürşat Bal ve Danışmanımız Dr. Ersel 
Zafer Oral, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler 
ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Sayın Salih Tan'ı ziyaret 
ederek, sektörün geleceği için iştişarelerde bulundu.

3 Mart 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, 
Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Turgay 
Gül ve Berzan Avcı, İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Kıran’ı 
ziyaret etti.

4 Nisan 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, TÜRKLİM 
üyelerimizden Rizeport Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Asım Çillioğlu, Hopaport Genel Müdürü 
Sayın Meriç Burçin Özer ve TÜRKLİM Danışmanı 
Sayın Dr. Ersel Zafer Oral, Özelleştirme İdaresi 
Proje Grup Başkanı Sayın Dr. Murat İbrahim 
Çelebi’yi ziyaret etti.

2 Şubat 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Aydın Erdemir ve Genel 
Sekreterimiz Sayın İrfan Bilgin, İstanbul Valisi 
Sayın Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretler
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6 Nisan 2022 tarihinde, İskenderun Deniz 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Sayın Adnan 
Yener derneğimizi ziyaret etti.  Ziyaret 
kapsamında misafirlerimiz, TÜRKLİM 
Yönetim Kurulu Sayın Aydın Erdemir ve 
Genel Sekreter Sayın İrfan Bilgin ile bir 
araya geldiler.

6 Nisan 2022 tarihinde, İzmir Deniz Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Öztürk ve 
Meclis Üyesi Sayın Taner İzmirlioğlu derneğimizi 
ziyaret etti. Ziyaret kapsamında misafirlerimiz, 
TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanımız Aydın 
Erdemir ve Genel Sekreter Sayın İrfan Bilgin ile 
bir araya geldi.

24 Mayıs 2022 tarihinde, TÜRKLİM Danışmanı 
Sayın Mustafa İnsel’in de katılım sağladığı, 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın AB 
Müktesebatına uyum sürecinde Türkiye’nin Ulaştırma 
Mevzuatının Analizi Projesi (ATLAS) başlangıç 
toplantısı gerçekleştirildi.

27 Mayıs 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, Uluslararası 
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği 
(UTIKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayşem 
Ulusoy’u ziyaret etti. Görüşmeye UTIKAD’ın Genel 
Müdürü Sayın Alperen Güler ile Sektörel İlişkiler 
Müdürü Sayın Ezgi Demir’de katılım sağladı. 

11 Haziran 2022 tarihinde, İskenderun Teknik 
Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği'nin 
ilk mezuniyet töreni, TÜRKLİM Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Erdemir’in 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
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1 1  H a z i r a n  2 0 2 2  t a r i h i n d e ,  T Ü R K L İ M  
Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, geleceğin 
limancılarını yetiştiren İSTE-TÜRKLİM Liman 
Vinç Simülatörü Merkezi'ni ziyaret etti.

3 0  H a z i r a n  2 0 2 2  t a r i h i n d e ,  “ U l a ş t ı r m a  
2053 Körfez Lojistik Çalıştayı” gerçekleştirildi. 
Çalıştaya, TÜRKLİM Başkanımız Sayın 
Aydın Erdemir ve Danışmanlarımız Sayın 
Soner Esmer ve Ersel Zafer Oral katılım 
sağladı.

1-2 Temmuz 2022 tarihinde,  T.C. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen 
“2. Türkiye Denizcilik Zirvesi” paneli gerçekleştirildi. 
TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Aydın Erdemir gerçekleştirilen panelde konuşma 
yaptı. Zirveye Danışmanımız Sayın Soner Esmer 
katılım sağladı.

4 Temmuz 2022 tarihinde, Karadeniz limanları 
gezisi kapsamında TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Meriç Burçin Özer ve Berzan 
Avcı ile Danışmanlarımız Sayın Soner Esmer 
ve Ersel Zafer Oral Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Salih Zeki Murzioğlu’na ziyaret gerçekleştirdi.

4 Temmuz 2022 tarihinde, Karadeniz limanları 
gezisi kapsamında TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Meriç Burçin Özer ve Berzan 
Avcı ile Danışmanlarımız Sayın Soner Esmer 
ve Ersel Zafer Oral Samsun Bölge Liman 
Başkanlığı’nı ziyaret etti.
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7 Temmuz 2022 tarihinde, Karadeniz limanları 
gezisi kapsamında TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Meriç Burçin Özer ile Danışmanlarımız 
Sayın Soner Esmer ve Ersel Zafer Oral TOBB Hopa 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Osman Akyürek’i ziyaret etti. 

7 Temmuz 2022 tarihinde, Karadeniz limanları 
gezisi kapsamında TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Meriç Burçin Özer ile 
Danışmanlarımız Sayın Soner Esmer ve Ersel 
Zafer Oral Hopa Liman Başkanı Sayın Fuat 
Solak’ı ziyaret etti. 

12 Ağustos 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, Başkan Yardımcımız 
Sayın Hamdi Erçelik ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın 
Yücel Odabaşı, Bursa Milletvekili Sayın Zafer Işık ile 
birlikte T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın 
Mustafa Varank’ı ziyaret etti.

12 Ağustos 2022 tarihinde, T.C. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, Başkan Yardımcımız 
Sayın Hamdi Erçelik ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın 
Yücel Odabaşı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’na bağlı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürü Sayın H. Abdullah Uçan’ı ziyaret etti.

13 Eylül 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyesi 
ve  adına Hopaport Genel Müdürü ve Türklim Yönetim 
Kurulu Üyesi Sayın Meriç Burçin Özer,  Samsun’da 
gerçekleşen ‘’Karadeniz’de Mavi Ekonomi Çalıştayı’’na 
katılım sağladı. 
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23 Eylül 2022 tarihinde, İzmir-Alsancak Tarihi 
Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen “Kentsel 
Hareketlilik ve Liman Şehirleri’’ başlıklı çalıştaya, 
TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aydın 
Erdemir bir konuşma yaptı. Çalıştaya TÜRKLİM 
Danışmanımız Sayın Dr. Ersel Zafer Oral da katılım 
sağladı.

9 Kasım 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim 
Kurulu Başkanımız Aydın Erdemir,  BDP 
tarafından düzenlenen S u p p l y  C h a i n  
S u m m i t  Konferansı’nda konuşmacı olarak 
katılım sağladı. 

18 Kasım 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, Başkan 
Yardımcımız Sayın Hamdi Erçelik, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Sayın Meriç Burçin Özer, Danışmanımız 
Sayın Ersel Zafer Oral ve QTerminals Genel 
Müdürü Sayın Özgür Sert; Deniz Ticaret Odası 
Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Ahmet Çetin ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerini 
ziyaret etti.

18 Kasım 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, 
Başkan Yardımcımız Sayın Hamdi Erçelik, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Meriç Burçin 
Özer, Danışmanımız Sayın Ersel Zafer Oral ve 
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden Sayın 
Bülent Sönmez, Antalya Bölge Liman 
Başkanı Sayın Muhammet Alper Keçeli’yi 
ziyaret etti.
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25 Kasım 2022 tarihinde, Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri ve 
Mezunları Derneği (BÜDEMDER) tarafından 25-26 
Kasım tarihlerinde düzenlenen “Obochart II. Ulusal 
Karadeniz Denizcilik ve Lojistik Zirvesi”ne 
TÜRKLİM’i temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın 
Dr. Kürşat Bal katılım sağladı.

5 Aralık 2022 tarihinde, T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından 
Sarayburnu’ndaki Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen 
“Bir Milyonuncu Amatör Denizci Belgesi Teslim ve 
Protokol İmza Töreni”ne, TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Aydın Erdemir ve sektörden 
birçok STK ve isim de katılım sağladı.

25 Kasım 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim 
Kurulu Üyemiz Sayın Dr. Kürşat Bal ile birlikte 
Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı 
Sayın Prof. Dr. Soner Esmer, DEFMED Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Orçun Erbayraktar ve 
BÜDEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Umur 
Budak, İMEAK DTO Karadeniz Ereğli Şube 
Başkanı Sayın Oğuz Ünlüer'i ziyaret etti. 
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6 Aralık 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, Başkan 
Yardımcılarımız Sayın Turgay Gül ve Sayın 
Hamdi Erçelik ile Genel Sekreterimiz Sayın Sıtkı 
Tankurt, TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesisleri’nde 
Demiryolu Taşımacıları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Ali Ercan Güleç, Genel Sekreter 
Sayın İbrahim Öze ve diğer Yönetim Kurulu 
üyeleri ile bir araya geldiler.
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11 Aralık 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre 
Merkezi’nde Denizci Öğrenciler Derneği 
(DÖDER) tarafından gerçekleştirilen “Ulusal 
Denizci Öğrenciler Zirvesi”ne konuşmacı 
olarak katılım sağladı.

28 Aralık 2022 tarihinde, TÜRKLİM Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın 
Turgay Gül, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın 
Berzan Avcı, Sayın Kaan Anul, Sayın Arcan 
Fayatorbay, sevgili üyemiz Asyaport'tan 
Sayın İsmail Görgün ve Genel Sekreterimiz 
Sayın İrfan Bilgin, İMEAK DTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Tamer Kıran ve Meclis Başkanı 
Sayın Başaran Bayrak’ı ziyaret etti.
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TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Aydın Erdemir ve Kurumsal İletişim 
Müdürümüz Sayın Gülem Canbolat, 15 
Şubat 2022 tarihinde DFDS Limanı'nı 
ziyaret etti.
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TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın 
Hamdi Erçelik ve Eğitim ve Araştırma Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Soner Esmer, 9 Şubat 2022 tarihinde 
Tekirdağ Bölgesi’ndeki limanlarımız Ceyport Tekirdağ ve Asyaport Limanı’nı ziyaret etti.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Erdemir ve Eğitim ve Araştırma Müdürümüz Sayın 
Prof. Dr. Soner Esmer, 22 Nisan 2022 tarihinde Kocaeli’de bulunan limanlarımız Evyapport, Ak-Taş 
Derince Terminali, Altıntel Terminali ve OYAK-NYK Yarımca Terminali'ni ziyaret etti.

 

Ceyport Tekirdağ Limanı

DFDS Limanı

Asyaport Limanı 

Evyapport Asyaport Limanı 

Liman Ziyaretleri
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TÜRKLİM Kurumsal İletişim Müdürümüz Sayın 
Gülem CANBOLAT, 21 Haziran 2022 tarihinde 

Antalya'da ASBAŞ Limanı'nı ziyaret etti.

Limaş Terminali

Altıntel Terminali OYAK-NYK Yarımca Terminali

ASBAŞ Limanı

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Aydın ERDEMİR, 26 Nisan 2022 tarihinde 
Limaş Terminali’nde Stratejik Planlama ve 
Endüstriyel İlişkileri Müdürü Sayın Kürşat 
BAL’ı ziyaret etti.
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TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Erdemir, Eğitim ve Araştırma Müdürümüz Sayın Prof. Dr. 
Soner Esmer ve Danışmanımız Sayın Ersel Zafer Oral, 4 Temmuz 2022 tarihinde Karadeniz’de bulunan 
limanlarımız Samsunport, Torosport Samsun, Yeşilyurt Limanı ve Eti Bakır Limanı’nı; 5 Temmuz 2022 
tarihinde Sadaş Terminal, Orbel-Ünye Limanı ve Giresunport’u; 6 Temmuz 2022 tarihinde Trabzonport, 
Petrol Ofisi Trabzon Depolama Terminali ve Riport'u; 7 Temmuz 2022 tarihinde Hopaport’u ziyaret etti. 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Meriç Burçin Özer ve Sayın Berzan Avcı, kendi limanlarında ev sahipliği 
yaparken diğer liman ziyaretlerimizde de bizlere eşlik ettiler. 

Samsunport Torosport Samsun

Yeşilyurt Limanı Eti Bakır Liman 

Sadaş Terminal Orbel-Ünye Limanı



 

Petrol Ofisi Trabzon Depolama Terminali Riport 

Hopaport
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Giresunport Trabzonport
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TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Erdemir ile birlikte Başkan Yardımcımız Sayın Hamdi 
Erçelik, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Meriç Burçin Özer, Danışmanımız Sayın Ersel Zafer Oral ve Denizcilik 
Genel Müdürlüğü’nden Sayın Bülent Sönmez, 18 Kasım 2022 tarihinde Antalya Bölgesi’ndeki limanlarımız 
ASBAŞ Limanı ve QTerminals Antalya’yı ziyaret etti.

ASBAŞ Limanı QTerminals Antalya

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Aydın Erdemir ve Danışmanımız Sayın Ersel 

Zafer Oral, 13 Aralık 2022 tarihinde Çanakkale 
Biga’da bulunan değerli üyelerimiz İÇDAŞ-1 

ve İÇDAŞ-2 Limanlarını ziyaret etti.

İÇDAŞ-1 ve İÇDAŞ-2 Limanları

Çelebi Bandırma Limanı

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Aydın Erdemir, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcımız Sayın Hamdi Erçelik 
ve Danışmanımız Sayın Ersel Zafer Oral, 
12 Aralık 2022 tarihinde Çelebi Bandırma 
Limanı’nı ziyaret etti.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Aydın Erdemir, Torosport Ceyhan 
Terminal Müdürü Sayın Onurhan Kadıoğlu 
ile 14 Eylül 2022 tarihinde, üye limanımız 
olan EMBA Hanutlu Termik Santrali’ni 
ziyaret etti.
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ISG ve Çevre Çalıştayı

Liman işletmelerimiz tarafından, liman hizmetlerinin verilmesinde en önemli gündem maddeleri,
iş güvenliği ve çevre sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, her iki konuda da farkındalığın ve 
bilinçlendirmenin artırılması amacı ile TÜRKLİM olarak bu yıl dördüncüsünü organize ettiğimiz
“İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Çalıştayı” 18-20 Kasım 2022 tarihinde Antalya Lara Otel’de gerçekleştirilmiştir.

18 Kasım 2022 tarihinde başlayan çalıştayın programı, TÜRKLİM SEÇ Çalışma Grubu ile birlikte yapılan 
çalışmalar neticesinde planlanmış olup; İSG ve Çevre Çalıştayı açılış konuşmasının ardından, oturumlar halinde 
irdelenmiştir.

“Bir rota, üç durak” mottosuyla yola çıkan çalıştay, sağlık, emniyet ve çevre konularına vurgu yaparken; 
TÜRKLİM üye limanlarının ve idareden katılımcıların iştirakleriyle başlamış ve “Limanlarda İyi Uygulama 
Örnekleri”, “Limanlarda Eğitimde İnovasyon”, “Gelecekte Limanlarımız”, “Limanlarda Sürdürülebilir Teknoloji”, 
“Limanlarda Sürdürülebilirlik” ve “Limanlarda Çevre ve Römorkaj Hizmetleri” konuları üzerinde durulmuştur.

Sektörün önde gelen isimlerinin, sektör paydaş ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, sunumlar 
gerçekleştirmiştir. Bu sunum ve tanıtımlar ile sektör içerisinde emek veren her birimin birbiri ile tanışması ve 
karşılıklı fayda sağlayan iş birlikleri ile hep birlikte büyüme gayesi esas alınmaktadır.

TÜRKLİM, daima sektörü büyütmek ve sektöre emek veren tüm birimleri geliştirmek adına önemli organizasyonlara 
imza atmaktadır. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve yaklaşık 180 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, 
sürdürülebilir bir çevre, yeşil limanların önemi ve sektör kazalarının sıfırlandırılmasına yönelik öneri ve 
görüşler paylaşılmış, önemli ana başlıklar altında limanlarımızın durumu irdelenmiş ve gelecek planları 
başarıyla oluşturulmuştur. Katılım sağlayan herkesin memnuniyet içinde ayrıldığı çalıştay tüm sektöre katkı 
sağlarken; bu başarıların devamı arzusuyla her yıl gelişerek tekrarlanması hedeflenmektedir.
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Mavi İklim Elçileri Projesi

TÜRKLİM, TURMEPA ve WISTA Türkiye (Uluslararası 
Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği), 
dünyada giderek artan iklim değişikliği olaylarına 
dikkat çekmek ve çevresel sorunlara yönelik 
sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacı ile 
“Mavi İklim Elçileri” projesini hayata geçirdi. 
Projenin tanıtım etkinliği 16 Mart 2022 tarihinde 
Altaş Limanı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Mavi İklim Elçileri Projesi kapsamında, Antalya, Mersin, İzmir ve İstanbul limanlarımızda ilk ziyaretlerimizi 
gerçekleştirdik. Kadın denizcilerin, iklim değişikliğiyle mücadelede sektöre öncülük etmesini hedefleyen proje 
kapsamında; QTerminals Antalya Limanı’nda, Mersin Uluslararası Limanı’nda, SOCAR Terminal'de ve son olarak 
Kumport Limanı’nda çalışan liman personellerine, TURMEPA tarafından “Sıfır Atık Mavi” eğitimleri verildi. İlk 
rotamızda yer alan şehirlerimizde kıyı temizleme etkinlikleri gerçekleştirildi ve yapılan kıyı temizlikleri ile 
çok miktarda geri dönüştürülebilir atık toplandı.
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İZFAŞ tarafından ilk kez düzenlenen Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı,
29 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Fuarın ilk gününde, TÜRKLİM 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Erdemir konuşmacı olarak yer almıştır. 

Lojistik, depolama, bilgi ve otomasyon teknolojileri, e-ticaret, banka, sigorta, gümrükleme 
firmaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla gerçekleştirilen fuarda, 
lojistik sektörünün tüm tedarik ve ihtiyaç zincirleri bir araya getirilerek, lojistik sektörüne katkı 
sağlayacak adımlar üzerinde durulmuştur. 

Lojistik sektöründeki hızlı gelişim, İzmir’in lojistik sektöründe yeniden konumlanması gerekliliğini 
ortaya koymuştur. Özellikle deniz yolundaki taşımaların giderek önem kazanması, İzmir 
limanlarının değerini giderek artırmaktadır. İzmir’in Türkiye’nin 3. büyük şehri olması, 4.5 
milyon nüfusu, tarihinden gelen mirası, 3 saatlik uçuş mesafesinde dünyanın önemli noktalarına 
erişebilmesi ve 13 tane limanı ile lojistik sektöründeki konumunu geliştirme gerekliliğinin 
başlıca nedenleridir. 

İZFAŞ’ın İzmir’i “Lojistik Merkez Üssü” yapma vizyonu doğrultusunda fuarın misyonu; İzmir’in 
ülkemizin ithalat ve ihracatında lojistiğin merkezi haline gelmesi, limanlarının canlandırılarak, 
Çin’in öncülüğünde hayata geçirilen “Bir Kuşak Bir Yol” projesinde; karayolunda İstanbul’un, 
deniz yolunda da Atina’nın, Pire Limanı’nın yerine Orta Koridorda batıya açılan kapı olması
için ulusal ve uluslararası lojistik sektörünü bir araya getirmektir. 

Gerçekleşen fuarda sektörün öncü isimlerinin yaptıkları konuşmalar ile “Transit Taşımacılıkta 
Kilit Ülke Türkiye’yi Bekleyen Fırsatlar”, “Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Ticaret 
Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Semineri”, “İhracatçıların Gözüyle Lojistik”, “İzmir İli ve 
Tarihi Kent Merkezi Kemeraltı Lojistik Planı”, “Lojistikte Dijitalleşme”, “Türkiye İhracatında 
Taşıma Modu Olarak Hava Kargo” ve “Tüm Taşıma Modlarında Tehlikeli Madde Lojistiği” 
başlıkları irdelenmiştir. 

İzmir
Logistech

Fuarı

FAALİYETLER - ZİYARETLER - ÇALIŞMA GRUPLARI - İSG - ÇEVRE FAALİYETLERİ

53



FAALİYETLER - ZİYARETLER - ÇALIŞMA GRUPLARI - İSG - ÇEVRE FAALİYETLERİ

İklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadelede 2022 yılı limanlar açısından önemli gelişmeleri 
içermiştir.  Paris Anlaşması sonrasında ülkelerin sera gazları azaltım taahhütleri ve eylem 
planları açıklanmakta olup, ülkemizde de 2053 yılı ile net sıfır sera gazları emisyonları hedefi bu yıl 
içinde açıklanmıştır. Kasım ayında Mısır’da düzenlenen COP27’de ülkemizin 2030 yılı taahhütleri de 
olağan sera gazı artış seviyesinden %21 azaltımdan %41 azaltıma çıkarılmıştır. Bu durum Türkiye’de 
yeni ve etkili önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.

Yenilenebilir enerji, lisanssız üretim için mevzuat yenilemeleri ile bireysel ve sanayi kullanım için 
yenilenebilir kaynaklardan üretim yanında limanlarımızın da kendi ihtiyaçları için sınırları içerisinde 
ve/veya dışında kendi ihtiyaçları kadar elektrik üretimleri mümkün hale gelmiş, fazla üretim 
saatlerinde ulusal elektrik şebekesine fazla üretimi besleyip, düşük üretim periyotlarında ulusal 
elektrik şebekesinden elektrik alımı ile mahsuplaşma imkanı getirilmiştir. Bu mevzuat değişikliği 
limanlarımızın net sıfır emisyonu açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.

Ülkemiz ihracatındaki gelişmeler, limanlarımıza gelen kara taşıtlarında artışları ve liman yaklaşımlarında 
emisyon artışlarını beraberinde getirmektedir. 2023 ve sonrasında liman geri sahalarının bu açıdan 
değerlendirilip, geri sahların lojistik amaçlı düzenlemelerinde kara taşıtları emisyonlarını minimize 
eden fiziksel ve operasyonel düzenlemeler konusunda gelişmeler beklenmektedir.

Limanlarda Yeşil Dönüşüm
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Limanlarımızın bağlantı sağladığı diğer ulaşım modu deniz taşımacılığı modunda hızlı gelişmeler 
oluşmaktadır. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gemilerin emisyonlarını azaltma hedefli karbon 
yoğunluk göstergesi (CII) uygulamasını 1 ocak 2023’te başlatacak olup, CII değeri yüksek gemiler 
2024 yılından itibaren bir önceki yılın yakıt sarfiyatı ve yıl içinde katettikleri mesafe üzerinden 
hesaplanacak karbon emisyonu kriter üstü gemilerin çalışmasına izin verilmeyecektir. Limanlarda 
uzun kalan gemilerin CII değerinin yıl içinde katettikleri mesafenin düşük kalması nedeni ile yüksek 
çıktığı bilinmekte, kısa sürede gemi elleçleyen limanlara avantaj sağlaması beklenmektedir. 
UNCTAD’ın yayınladığı konteyner gemileri ortalama liman kalış sürelerinde ülkemiz limanları en 
fazla konteyner elleçleyen ilk 20 ülke arasında Norveç, Japonya, Danimarka ve İspanya’dan 
sonra beşinci sırada yer almakta olup, önümüzdeki yıllarda ülkemiz limanları açısından avantaj 
olarak sayılacaktır.

Avrupa Birliği’nin yeşil mutabakat kapsamında geliştirdiği mevzuat paketinden Sınırda Karbon 
Düzenlemesi (CBAM), Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) denizciliği eklenmesi, Denizcilikte Yakıt 
Düzenlemesi İnsiyatifi (FuelEUMaritime), Yenilenebilir Enerji Direktifi (RED) ve 55 uyum paketi (Fit 
for 55) içerisindeki diğer mevzuatların Aralık 2022 içinde sonuçlandırılması ve 2023’ten itibaren 
uygulanması beklenmektedir. Bu mevzuatların limanların enerji altyapısı üzerindeki görevlerini 
önemli ölçüde etkilemesi beklenmektedir. Bu mevzuatlar önerileri içerisinde limanlardan gemilere 
elektrik verilmesi (Cold Ironing)  talebini arttıracak istekler bulunmakta olup, IMO CII ile beraber 
gemilerin sahilden elektrik taleplerinde 2023-2030 yılları arasında önemli talep artışları beklenmektedir.

Ülkemiz Yeşil Liman Sertifikasyonu revizyon çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde 
devam etmekte olup, gemilere sahilden elektrik verilmesi, elektrikli römorkör, yenilenebilir enerji 
konularında değişiklikler olması beklenmektedir.

Mustafa İnsel
Türklim Danışmanı 
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Webinarlar
TÜRKLİM Limancılık Sektörü Söyleşileri kapsamında 2022 yılında birçok 
Webinar gerçekleştirilmiştir. 

16 Şubat 2022 tarihinde, Türkiye 
Liman İşletmecileri Derneği tarafından 
Sayın Dr. Mustafa İnsel'in sunumuyla 
“Limanlarda Yeşil Dönüşüm” konulu 
webinar gerçekleştirilmiştir.

13 Nisan 2022 tarihinde, TÜRKLİM 
Limancıl ık Sektörü Söyleşi leri  
kapsamında Sayın Prof. Dr. Mustafa 
İnsel'in moderatör, Sayın Pınar Şen 
ve Sayın Berzan Avcı'nın ise konuşmacı 
olarak yer aldığı "Limanlarda GES 
Uygulamaları"  konulu webinar 
gerçekleşmiştir. 

25 Şubat 2022 tarihinde, TÜRKLİM 
Limancıl ık Sektörü Söyleşileri  
kapsamında Sayın  Prof. Dr. Soner 
Esmer'in moderatör, Sayın Erhan 
Çiloğlu'nun ise konuşmacı olarak 
yer aldığı "Konteyner Taşımacılığında 
Eğilimler ve Öngörüler" konulu 
webinar gerçekleşmiştir.

17 Mart 2022 tarihinde, TÜRKLİM 
Limancılık Sektörü Söyleşileri 
kapsamında Sayın Prof. Dr. Soner 
Esmer'in moderatör, Sayın Aziz 
Güngör'ün ise konuşmacı olarak 
yer aldığı "Kruvaziyer Sektöründe 
Beklentiler ve Eğilimler" konulu 
webinar gerçekleşmiştir. 
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11 Mayıs 2022 tarihinde, TÜRKLİM 
Danışmanı Sayın Prof. Dr. Soner 
Esmer ve LİMAŞ-Stratejik Planlama ve 
End. İlişk. Müdürü Sayın Dr. Kürşat Bal’ın 
yer aldığı "Sıvı Kimyasal Yük Sektöründe 
Beklentiler ve Eği l imler"  konulu 
webinar gerçekleşmiştir.

11 Ağustos 2022 tarihinde, Bilgi 
Güvenliği Yönetmeni Sayın Çetin 
Yılmaz, Endüstriyel Siber Güvenlik 
U z m a n ı  S a y ı n  Y u s u f  Y ı l m a z  
Akdemir  ve Endüstr iyel  Siber 
Güvenlik Uzmanı Sayın Murat 
Ak ın ' ın  yer  a ld ığ ı  "Denizc i l ik  
Sektöründe Endüstriyel Siber 
G ü ve n l i k  ve  Te m e l  S a v u n m a  
Yaklaşımları" konulu webinar 
gerçekleştirilmiştir. 

29 Kasım 2022 tarihinde, TÜRKLİM 
Limancılık Sektörü Söyleşileri kapsamında, 
Borusan Yazılım Servisleri Yöneticisi Sayın 
Uğur Mutlu’nun moderatörlüğü ve Borusan 
İş Makinaları ve Bakım Müdürü Sayın Alper 
Konuk’un katılımı ile “Borusan Port, Safe 
Card ile işim güvende!” başlıklı Webinar 
gerçekleşmiştir.
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BİRİMLERİMİZ
7. BÖLÜM



Hazırladığımız Standartlar

Limancılık sektöründe çalışanların bilgi ve becerisinin belli bir seviyeye çıkarılması ve standardizasyonu, 
limancılık sektöründe iş verimini artıracaktır. Bu amaç doğrultusunda ilk adım, limanlarda çalışan 
kişilerin meslek standartlarının belirlenmesidir. Belirlenen meslek standartları doğrultusunda, 
kişilerin belgelendirilmesi ve alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmesi 
limanlarda iş gücü kalitesini artıracaktır. 

Nitelikli istihdamın geliştirilmesine yönelik ilk adım olarak, Ulusal Meslek Standartları’nın hazırlanması 
amacı ile Mart 2009 yılında TÜRKLİM ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında protokol yapılmıştır.

TÜRKLİM tarafından meslek standartları hazırlanan ve MYK tarafından onaylanarak resmî gazetede 
yayımlanan meslek alanlarında, TÜRKAK ve MYK tarafından akredite olmuş sınav ve belgelendirme 
hizmeti veren “KARİYER PORT Personel Belgelendirme Merkezi” TÜRKLİM bünyesinde kurulmuştur. 

Sektör çalışanlarını mesleki sınava tabi tutarak yetkinliklerini ölçmek ve başarılı olanlara mesleki 
yeterlilik belgesi vermek amacıyla, sektörün meslek ağacının belirlenmesi için başlattığımız “Kariyer 
Port Projesi” 14. yılını doldurmuştur.

2009 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu ile meslek standartlarının geliştirilmesi amacıyla protokol 
yapılmış, ardından ulusal yeterlilik hazırlama çalışmaları devam ederken, Avrupa Birliği Hibe Projesi’ne 
hak kazanılmıştır. 

SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ

KARİYER PORT
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Proje sonunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’tan akredite olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK)’dan yetkilendirilerek, 2014 yılından itibaren Personel Belgelendirme Merkezi olarak çalışmalara 
devam edilmektedir. Örgün eğitim dışında, hayat boyu öğrenim yoluyla kişilerin elde ettikleri bilgi 
beceri ve yetkinliklerin ölçülerek belgelendirilmesi amacıyla, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan 
sisteme paralel çalışmalar yapan, bu çalışmaları sırasında da belirlenmiş kural ve prensipler ile 
kalite standartlarından asla taviz vermeyen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK)’ın paydaşı olarak çalışmalar yürütülmektedir. 

Görev süresi içinde, 10 limancılık mesleğine belge zorunluluğu getirilmesi nedeniyle verdiğimiz belge 
sayısı önemli bir artış göstermiştir. Bu maksatla belgelendirme merkezi yeni personelle takviye edilmiştir. 

25.11.2022 itibariyle 2022 yılı içerisinde 2376 adet belge verilmiştir. 

KARİYER PORT geliştiricisi olduğu ulusal yeterlilikleri, gerek sektörden aldığı geri bildirimleri kullanarak 
gerekse günümüz koşullarının getirdiği teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli olarak revize 
etmektedir. KARİYER PORT Personel Belgelendirme Merkezi’nde aşağıda belirtilen ulusal yeterliliklerde 
Mesleki Yeterlilik belgesi verilmektedir.

• 15UY0218-2 İŞARETÇİ (SEVİYE 2) (REV. NO: 01)
• 15UY0219-3 KAPI/KANTAR GÖREVLİSİ (SEVİYE 3) (REV. NO: 01)
• 12UY0088-3 LİMAN FORKLİFT OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) (REV. NO: 04)
• 13UY0170-3 LİMAN KURU YÜK OPERASYON ELEMANI (PUANTÖR) (SEVİYE 3) (REV. NO: 02)
• 15UY0220-4 LİMAN OPERASYON PLANLAMACISI (SEVİYE 4) (REV. NO: 01)
• 12UY0063-3 LİMAN POMPA VE TANK SAHA OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) (REV. NO: 04)
• 17UY0268-3 LİMAN RTG OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) (REV. NO: 01)
• 12UY0064-3 LİMAN SAHA İSTİF MAKİNELERİ OPERATÖRÜ (CRS VE ECS) (SEVİYE 3) (REV. NO: 04)
• 17UY0269-3 LİMAN SSG OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) (REV. NO: 01)
• 12UY0061-3 MOBİL VİNÇ OPERATÖRÜ (MHC, SAHİL VE GEMİ VİNCİ) (SEVİYE 3) (REV. NO: 04)
• 15UY0221-3 TERMİNAL ÇEKİCİ OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) (REV. NO: 01)

BİRİMLERİMİZ

60



Görev süresi içinde 2020 yılında 2357 adet, 2021 yılında 2856 adet ve 2022 Ocak-Kasım döneminde 2376 adet 
belge verilmiştir. 

TÜRKAK ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından akredite edildiğimiz 01.01.2014 tarihinden itibaren bugüne 
kadar verdiğimiz mesleki yeterlilik belgesi sayısı 14306 olmuştur. 

BİRİMLERİMİZ
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TÜRKLİM LİMAN 
AKADEMİSİ

Hedef: Uzmanlaşma

TÜRKLİM Liman Akademisi 18 Mayıs 2022 tarihinde faaliyete başlamıştır. Türkiye’nin dünyaya açılan 
kapıları olan limanlarımızın kapasiteleri her geçen gün büyüyor ve iş gücü ihtiyacı da aynı oranda 
giderek artıyor. “TÜRKLİM Liman Akademisi” hayata geçireceği eğitim programlarıyla limanlarda 
kalifiye çalışan istihdamına yönelik olarak;

Küresel rekabette limanların kapasitesi kadar çalışan kalitesi ve deneyimi de önem arz ediyor. 
Sektörün sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak amacıyla hizmet veren Türkiye Liman 
İşletmecileri Derneği tarafından faaliyete geçirilen “TÜRKLİM Liman Akademisi”, pek çok konuda 
alanında uzman eğitmenler ile vereceği eğitimlerle sektörel eğitimin öncü kurumu olacaktır.

Bizden kimler eğitim alabilir?

Emniyet ve güvenliğe önem veren,
Bilgi odaklı,
Deneyime, değişime ve gelişime açık,
Çevreye ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı,
Çok daha fazla sayıda mavi ve beyaz yakalı kadın istihdamını destekleyen,
Ekosistemin dengesini gözeten ve gelecek kuşaklarda yeşil ekonomik dönüşümü 
içselleştirmiş çalışanlar yetiştirmeyi amaçlamıştır.

• Sektöre Yeni Girenler
• OSB’ler ve Serbest Bölgeler
• Oryantasyon Eğitimleri Almak İsteyenler
• Bankalar ve Finans Kuruluşları
• Mevcut Çalışanlar
• STK’lar
• Eğitim Talebi Olan Kurumsal Firmalar
• Alana İlgi Duyan Öğrenciler
• Odalar
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LİMANCILIK SEKTÖRÜNE
YÖNELİK EĞİTİMLER

MAVİ YAKALILAR

ORYANTASYON

SEKTÖREL FARKINDALIK

MESLEKİ YETERLİLİKLER

KİŞİSEL GELİŞİM

BEYAZ YAKALILAR

SEKTÖREL FARKINDALIK

MESLEKİ YETERLİLİKLER

YÖNETİM/İŞLETME

KİŞİSEL GELİŞİM

KURUMSAL EĞİTİMLER PR ETKİNLİKLERİ

SEKTÖR
PROFESYONELLERİ

KAMU/ODALAR/STK

AKADEMİSYENLER

SEKTÖREL FARKINDALIK

TERZİ İŞİ EĞİTİMLER
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2022 Yılı Boyuncu Gerçekleşen TÜRKLİM Liman Akademisi Eğitimlerimiz; 

18 Mayıs 2022 tarihinde, eğitmenimiz Sayın Prof. Dr. Soner Esmer ile "Deniz Taşımacılığının Temel Unsurları: YÜK-GEMİ-LİMAN" 

başlıklı eğitimimiz gerçekleşmiştir.

28/29 Haziran 2022 tarihlerinde, eğitmenimiz LPLC Genel Müdürü Sayın Buğra Bilginer ile “Liman Hizmetleri Pazarlaması’’ 

başlıklı eğitimimiz gerçekleşmiştir.  

5/6 Temmuz 2022 tarihlerinde, eğitmenimiz Deniz Hukuku Uzmanı Sayın Av. Dr. Onur Sabri Durak “Liman Hukuku 1. Modül” 

başlıklı eğitimimiz gerçekleşmiştir. 

27/28 Eylül 2022 tarihlerinde, eğitmenimiz Sayın Av. Dr. Onur Sabri Durak ile “Liman Hukuku Modül 2: Limanlar ve Hukuki Risk 

Yönetimi” başlıklı eğitimimiz gerçekleşmiştir.  

29/30 Eylül 2022 tarihinde, eğitmenimiz Sayın Buğra Bilginer ile ‘’Liman Merkezli Lojistik” başlıklı eğitimimiz gerçekleşmiştir.  



Detaylı bilgi için:

www.turklim.org

Eğitime katılım için:

limanakademisi@turklim.org
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11/12 Ekim 2022 tarihlerinde, eğitmenimiz Sayın Av. Dr. Onur Sabri Durak ile “Liman Hukuku Modül 3: Limanlar ve Çevre 

Hukuku’’ başlıklı eğitimimiz gerçekleşmiştir. 

13 Ekim 2022 tarihinde, eğitmenimiz Sayın Buğra Bilginer ile ‘’Liman Hizmetleri” başlıklı eğitimimiz gerçekleşmiştir. 

18/19 Ekim 2022 tarihlerinde, eğitmenimiz Sayın Buğra Bilginer ile ‘’Liman Hizmetleri Pazarlaması” başlıklı eğitimimiz 

gerçekleşmiştir. 

20/21 Ekim 2022 tarihlerinde, eğitmenimiz Sayın Av. Dr. Onur Sabri Durak ile “Liman Hukuku Modül 2: Limanlar ve 

Sözleşme Hukuku’’ başlıklı eğitimimiz gerçekleşmiştir. 

25/26 Ekim 2022 tarihlerinde, eğitmenimiz Sayın Av. Dr. Onur Sabri Durak ile “Liman Hukuku Modül 4: Limanlar ve 

Hukuki Risk Yönetimi’’ başlıklı eğitimimiz gerçekleşmiştir. 

1/2 Kasım 2022 tarihlerinde, eğitmenimiz Sayın Av. Dr. Onur Sabri Durak ile “Liman Hukuku Modül 1: Liman Hukukuna 

Giriş, Temel Kavramlar ve Liman Devleti Kontrolü’’ başlıklı eğitimimiz gerçekleşmiştir.

23 Ekim, 30 Ekim ve 20 Kasım 2022 tarihlerinde, üyemiz olan ASSAN Limanı’nın talebi üzerine, toplu bir eğitim 

programı düzenlenmiş ve bu eğitim başarıyla hayata geçirilmiştir. The Anılife Hotel’in ev sahipliğinde ASSAN 

Limanı’ndan 60 kişilik mavi yaka personeline, Liman Akademisi eğitmenimiz Sayın Veysel Güngör tarafından 

yirmişerli gruplar halinde "Deniz Tedarik Zinciri Farkındalık Eğitimi" verilmiştir.



RAPORLAR ve
YAYINLAR

8. BÖLÜM



KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA KÜRESEL TERMİNAL OPERATÖRLERİNİN (KTO) ETKİNLİĞİ VE 
TÜRKİYE’YE YANSIMALARI: 

Küresel Terminal Operatörleri (KTO), dünya çapında terminal ağı kurma amacıyla birden fazla ülkede yatırım 
yaparak yük/yolcu/tekerlekli araç elleçleme faaliyetlerini yürüten operatörlerdir. 

“Konteyner Taşımacılığında Küresel Terminal 
Operatörlerinin (KTO) Etkinliği ve Türkiye’ye 
Yansımaları” başlıklı raporun hazırlanmasında 
desteğini esirgemeyen değerli üyelerimize ve 
raporun yazımında katkı sağlayan Deniz ve 
Liman İşletmeciliği Uzmanı, aynı zamanda 
TÜRKLİM’ in  Sektöre l  Danışmanı  Sayın
Prof. Dr. Soner ESMER’e teşekkür eder, raporun
ilgili taraflara fayda sağlamasını temenni ederiz.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği olarak, 
üyelerimizin katkıları ile hazırlamış olduğumuz 
“Konteyner Taşımacılığında Küresel Terminal 
Operatörlerinin (KTO) Etkinliği ve Türkiye’ye 
Yansımaları” adlı rapor Şubat ayında tamamlanmış
ve dağıtımı yapılmıştır. Raporda küresel konteyner 
taşımacılık sektörünün son 30 yılı değerlendirilmiş, 
lokal bir oyuncu iken küresel bir kimliğe bürünen 
KTO’ların bu rol değişimlerinin Türkiye’deki 
kaçınılmaz sonuçları kamuoyuna sunulmuştur.
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Söz konusu raporda, “Vizyon 2050” başlığı altında limanlarımızın 2050 yılına kadar elleçleyeceği yük tahminlerini 
detaylarıyla aktarıyor; limanlarımızın, artan dış ticaretimizi ve hinterlanttaki üretimi karşılayacak yeterliliğe 
sahip olması, altyapı ve üstyapı gelişiminin tüm kesimler tarafından destek görmesi için çalışma ve görüşlerimizi 
sunuyoruz. 

2050 yılı vizyon raporu heyecanımıza ortak olan ve raporun hazırlanmasında gerekli olan temel verileri 
sağlayan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne, desteğini esirgemeyen değerli 
üyelerimize, raporun yazımında katkı sağlayan liman planlama ve geliştirme uzmanları Sayın Prof. Dr. Soner 
ESMER ve Sayın Dr. Ersel Zafer ORAL’a teşekkür eder, raporun limancılık sektörüne fayda sağlamasını temenni 
ederiz.

TÜRKİYE LİMANCILIK SEKTÖRÜ 2022 
RAPORU:

2006 yılından bu yana yayımlanan “TÜRKLİM 

Türkiye Limancılık Sektörü Raporu”, ülkemizde 

limancılık alanında yazılan ilk ve tek rapor 

olarak denizcilik sektörünün tüm paydaşları 

tarafından ilgi ile takip edilen ve referans kabul 

edilen bir rapor haline gelmiştir.

Turizmin ve ticaretin nabzının attığı limancılık 

sektörünü tek çatı altında buluşturan Türkiye 

Liman İşletmecileri Derneği olarak, üniversitelerin

ve üye limanların katkılarıyla yılda bir defa 

yayınladığımız "Türkiye Limancılık Sektörü Raporu 

2022 - Vizyon 2050“ Haziran ayında tamamlanmış

ve dağıtımına başlanmıştır.

RAPORLAR ve YAYINLAR
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Bu raporda; 1950’li yıllardan bu yana gerek resmi gerekse de birçok kurum ve kuruluşça bir “Sanayi 
Başkenti” olarak tanımlanan “Kocaeli” ve “Kocaeli’ndeki Limanlar” konuları ele alınmaktadır. Kocaeli’nin 
gerek uluslararası ölçekte dikkati çeken küresel sanayi coğrafyasındaki konumu, gerekse de giderek 
sayısı ve büyüklüğü artan, daha fazla ölçüde nitelikli hale gelerek ihtisaslaşan ve kümeleşen sanayi ve 
endüstri bölgelerine ev sahipliği yapan konumu, detaylı olarak ayrıca incelenmektedir. Kocaeli’nin “Sanayi 
Başkenti” kimliği analiz edilirken, Türkiye’de sanayi ve ticari yatırımlara verilen teşviklerden en fazla 
yararlanan illerden biri olduğunun üzerinde durulmuştur.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen başta TÜRKLİM Başkanımız Sayın Aydın Erdemir olmak üzere Kocaeli 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan Zeytinoğlu ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vedat Doğusel’e teşekkür ederiz. Raporun Kocaeli’ne ve ülkemize 
fayda sağlamasını diliyoruz.

VİZYON 2050 HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE 

BİR ‘’ SANAYİ BAŞKENTİ’’ OLARAK 

KOCAELİ’NDE LİMANLARIN GELİŞMESİNİN 

VE BÜYÜMESİNİN ÖNEMİ:

Kocaeli, Türkiye’de sanayi ve ticari yatırımlara 
verilen teşviklerden en fazla yararlanan illerden 
biri olmasının yanında, ülkenin 2. büyük ihracat 
üssüdür. Sanayileşme ve kentleşme süreçlerinin 
ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve diğer birçok 
alana etkisi üzerinden konuya baktığımızda; 
sanayileşmenin ve sanayileşen kentin kentleşme 
planlarının toplumun yaşam kalitesi, refahı ve 
geleceği üzerinde doğrudan etkisi olduğu 
görülmektedir. 

TÜRKLİM, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve DTO 
Kocaeli Şubesi’nin katkıları ile hazırlanan Kocaeli 
Raporu’nu Haziran ayında hazırlamış ve dağıtıma 
çıkartmıştır.

RAPORLAR ve YAYINLAR
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