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 Üniversiteler gerçekleştirdikleri eğitim, proje ve bilimsel toplantı 

faaliyetleriyle hem AR-GE ve inovasyon tasarımlarında, hem de ulusal 

stratejilerin belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedirler. 
Araştırma kapsamında DEU Denizcilik Fakültesi tarafından 

düzenlenen Ulusal Liman Kongresinde sunulmuş bildirilerin MaxQDA 

2018 nitel veri analizi paket programı kullanılarak içerik analizi 

yapılmıştır.   
 Araştırma bulguları kongre bildiri içeriklerinde emniyet ve 

güvenlik (124), lojistik (96), teknoloji (95), örgüt yapısı (82), çevre (82), 

verimlilik (54), pazarlama (49) temalarının yoğun olarak yinelendiğini   

göstermektedir. Kongreye sunulan bildirilerde liman işletmesi özelinde 

vaka analizleri (47) ve sektörel verilerin (22) yoğun olarak incelendiği; 

sayısal modelleme (30), optimizasyon (20) ve simülasyon (17) 

yaklaşımları yanısıra nitel analiz (30) ve derinlemesine mülakat (7)  

yaklaşımlarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Ulusal Liman Kongresi 

limancılıkla ilgili konuların farklı persfpektif ve yaklaşımlarla ele 

alındığı, kıymetli çıktıları olan bir bilimsel toplantı haline gelmiştir. Bu 

yapısı ile liman stratejilerinin oluşturulması, uyarlanması ya da 

yerelleştirilmesinde önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.  
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1. GİRİŞ ve ÇALIŞMANIN AMACI 

 
 Üniversiteler ilk akla gelen görevleri eğitim vermek olan 

akademik kurumlardır. Bununla beraber üniversitelerin asli görevleri 

arasında ilgili bulundukları sektörlere danışmanlık yapmak ve 

uzmanlaştıkları konularda oluşan kamusal ihtiyaçlara cevap vermek de 

yer almaktadır.  Üniversitelerin bu amaçla başvurduğu yollardan birisi 

bilimsel kongreler düzenlemektir. Bilimsel toplantıların (kongre, 

sempozyum) meslektaşların bilgi paylaşımı, yeni gelişmeleri öğrenme, 

yeni beceriler kazanma gibi birçok önemli işlevinin olduğu bilinmektedir 

(Doğan, 2012). Kongre kelimesinin kökeni “toplanma, buluşma” 

anlamına gelen Latince “congressus”dan gelmektedir. Günümüzde aynı 

anlama gelen konferans, sempozyum, seminer, meeting gibi kelimeler de 

kullanılmaktadır. ABD’de, parlamentonun bir bölümünün “kongre” 

olarak adlandırılması dolayısıyla uluslararası literatürde kongre kelimesi 

yerine “convention” ifadesi kullanılmaktadır (Akhmetov, 2007:1-3; 

Aymankuy, 2010: 4).  
Bu çalışmada amaçlanan, DEU Denizcilik Fakültesi tarafından 

düzenlenmekte olan Ulusal Liman Kongresi’nde geçmişte sunulmuş 

bildirilerin başlık, anahtar sözcükleri ve özetlerinin içerik analizlerini 

paylaşarak bilimsel toplantıların sunduğu katkıyı ortaya koymaktır. Bu 

bağlamda Ulusal Liman Kongrelerinde sunulmuş bildiriler MaxQDA 

2018 nitel veri analizi paket programı kullanılarak incelenmiştir.  Bildiri 

başlıkları, anahtar kelimeler ve bildiri özetlerinin nitel analizleri yapılarak 

yoğun olarak yinelenen temalar, kavramların ilişkileri ve kullanılan 

bilimsel yaklaşımlar ortaya konulmuştur.  
 

 

2. ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ  
  

Literatürde limanlar ile ilgili tanımlar çeşitli farklılıklar gösterir. 

Esmer ve Çetin’e göre, her limanın tüm özelliklerini kapsayan genel bir 

liman tanımının yapılması mümkün olmadığı gibi herhangi iki liman 

arasında da önemli farklılıklar mevcuttur (Çetin, 2011: 5; Esmer ve Çetin, 

2013: 379). Akdoğan deniz ticaretini oluşturan unsurları (i) Taşıtan, 

yükleten ya da hizmet isteyen, (ii) Taşıyan ya da hizmet veren, (iii) Deniz 

ticareti ile ilgili kuruluşlar, olarak üç ana grupta tanımlar (Akdoğan, 

1999: 4). Deveci (2013) ise limanları gemi klas ve sörvey kuruluşları, 

deniz sigorta kuruluşları, yük elleçleme müteahhitleri ve bankalar ile 

birlikte deniz ulaştırmasında destekleyici ve kolaylaştırıcı işletmeler ve 

kuruluşlar arasında gösterir. Stopford ise, limanların ulaştırma 

sistemindeki en temel bileşenlerden birisi olduğunu ve kara ile deniz 



 

 

arasındaki hayati bağlantıyı oluşturduğunu ifade eder (Stopford, 2009: 

81). 
Limanlar sahip oldukları vasıf nedeniyle doğa bilimleri, sosyal 

bilimler, deniz bilimleri, mühendislik, hukuk, ekonomi gibi pek çok bilim 

alanını ilgilendirmektedir (Cerit, 2013: 9-10). Dış ticaret şirketleri, 

lojistik işletmeler, denizcilik işletmeleri, sigorta kurumları gibi pek çok 

farklı alanda faaliyet gösteren işletmeyle de etkileşim içindedirler. 

Limanlarla ilgili faaliyetleri olan pek çok idari kamu birimi de 

bulunmaktadır. Yerel yönetimler, deniz polisi, gümrükler, sosyal güvenlik 

kurumu, liman başkanlıkları bunlara örnek olarak sayılabilir (Esmer ve 

Karataş Çetin, 2013: 391-392). Bu nedenle limanlarla ilgili araştırmalar 

pek çok bilimsel disiplini kapsayabilmektedir.  
Bilimsel gelişme araştırma ve yayınlardan olduğu kadar 

sempozyum ve kongrelerden, yani bilimsel toplantılardan da beslenir. 

Kongre kelimesi, Latince “congressus”tan gelen insanların beraberce, 

toplanma ve buluşması anlamını ifade etmektedir. “Convention” genel 

anlamda tüm toplantı türlerini, kendi kavramı içerisinde barındırmakta ve 

kongre ile ilgili genel bir tanım olarak kabul edilmektedir (Akhmetov, 

2007:1-3). İçöz (2003: 264) kongre kavramını “Bir veya daha fazla günle 

sınırlandırılmış ve önceden kararlaştırılmış bir program çerçevesinde 

uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda ya da meslek dallarında, belirli bir 

konuda bilgi alışverişini amaçlayan ve özellikle toplanılan yerin dışından 

gelen kişilerin de katılımlarıyla meydana gelen bir toplantıdır” şeklinde 

tanımlar.  
Uluslararası Dernekler Birliği (UIA) kayıtlarına göre bilinen ilk 

uluslararası kongre 10 Mart-8 Haziran 1681 tarihinde Roma`da tıp 

alanında yapılmıştır. Bunu takiben 1681 ile 1851 yılları arasında ise her 

yıl en fazla 5 uluslararası toplantının yapılmış olduğu varsayılmaktadır 

(Aydın, 1997: 19). Uluslararası kongreler literatüründe ise modern 

anlamdaki ilk kongre 18 Temmuz 1914-9 Haziran 1915 tarihleri arasında 

yapılan Viyana kongresi olarak bilinmektedir (Çizel, 1999: 17).  
DEU Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen Ulusal Liman 

Kongrelerinin birincisi 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde “Küresel Rekabette 

tedarik Zinciri Etkinliği” teması ile; ikincisi 5-6 Kasım 2015’te 

“Sürdürülebilirlik ve İnovasyon” teması ile; üçüncüsü ise 2-3 Kasım 2017 

tarihinde “Endüstri 4.0 ve Limanlar” teması ile gerçekleştirilmiştir. 

Kongrelerde sunulan bildiriler, etkinlik internet sayfalarında 

paylaşılmaktadır.  Araştırma bu bildirilerin başlık, özet ve anahtar 

kelimelerinin içerik analizinin yapılması suretiyle sık tekrar eden temalar, 

kavramsal ilişkiler ve kullanılan bilimsel yaklaşımları inceleyerek Ulusal 

Liman Kongresinin liman stratejileri oluşturmaya katkısını 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
 

 



 

 

3. TASARIM VE YÖNTEM 
  
 Bilimsel toplantıların limanlar konusunda küresel eğilimler-yerel 

stratejiler boyutuyla katkısını incelemek üzere DEU Denizcilik Fakültesi 

taraından düzenlenmekte olan Ulusal Liman Kongresi’nde geçmişte 

sunulmuş ve etkinlik web sayfalarında yayınlanmış bildiriler nitel 

araştırma yöntemleri ile incelenmiştir. Araştırma tasarımı bildirilerin 

başlıkları, anahtar sözcükleri ve özetlerinin oluşturulan kodlama 

sistemine göre incelenmesine dayanmaktadır. Böylelikle sunulan 

bildirilerde kullanılan araştırma yöntemleri ile çalışmalara konu olan 

kavramlar ve ilişkili alt kavramlar incelenmiştir. 
 Araştırma nitel bir yapıda olup MaxQDA 2018 nitel veri analizi 

programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada incelenen bildiriler kongre 

web sitesinden alınmıştır. Birinci ULK’de sunulan 28, ikinci ULK’de 

sunulan 46 ve üçüncü ULK’de sunulan 22 bildiriden araştırmaya dahil 

edilmesi anahtar sözcüklerin belirtilmemesi gibi sebeplerle uygun 

görülmeyen bildiriler çıkartılarak toplam 91 bildiri incelenmiştir.  
  

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 Bildirilerin içeriğini değerlendirmek maksadıyla bir kod ağacı 

sistemi oluşturulmuştur. Kod sisteminde temel bir kavram olarak görülen 

limanla ilgili alt kodlar olarak emniyet ve güvenlik, lojistik, verimlilik, 

konteyner taşımacılığı/depolaması/elleçlemesi, liman teknolojileri 

(altyapı, üstyapı ve ekipman), tanker/sıvı dökme yük, yat limanı/marina 

ve kuru dökme yük kavramları yer almaktadır (bkz. Tablo 1.). 
 

Tablo 1. Liman Kavramı ile İlişkili Alt Boyutlar 
 Kod tekrar 

sayısı 
Emniyet ve güvenlik 124 
Lojistik 96 
Verimlilik 54 
Konteyner 38 
Liman teknolojileri (altyapı, üstyapı, ekipman) 37 
Tanker/sıvı dökme yük 9 
Yat Limanı/marina 5 
Kuru dökme yük 4 

 

 Temel bir diğer kavram olarak görülen örgüt yapısı/insan ile 

ilişkili olarak ise insan unsuru, bilgi/beceri ve örgüt yapısı alt boyutları 

olduğu görülmektedir (bkz. Tablo 2.). Kod tekrar sayıları insan ve insana 

ait bilgi/becerinin, örgütsel yapıdan daha ön planda görüldüğüne işaret 

etmektedir.  
 



 

 

 Tablo 2. Örgüt/İnsan ile İlişkili Alt Kodlar 
 Kod tekrar 

sayısı 
İnsan unsuru 36 
Bilgi-beceri 29 
Organizasyon/örgütyapısı 17 

 

 Kod sisteminde liman ya da örgüt/insan üst kodu altında 

incelenmeyen diğer alt kodlar ise “diğer” olarak adlandırılan kategoride 

yer almaktadır. Bu kategori altında incelenen kodlar çevre, 

pazarlamarekabet, teknoloji (bilgi ve iletişim teknolojileri, otomasyon, 

akıllı liman, vb), Endüstri 4.0 ve siber güvenliktir (bkz. Tablo 3.). 
 

Tablo 3. Diğer Alt Kodlar 
 Kod tekrar 

sayısı 
Çevre 82 
Pazarlama/rekabet 49 
Teknoloji (bilgi ve iletişim teknolojileri, 

otomasyon, akıllı liman, vb)  
30 

Endüstri 4.0 18 
Siber güvenlik 10 

 

 Tablo 4.’te sunulan bildirilerde kullanılan veri kaynakları ve 

bilimsel metodlaryer almaktadır. 
 Tablo 4. Veri Kaynakları ve Metod 

Kullanılan Metod n 
Liman işletmesi inceleme (vaka analizi) 47 
Nitel veri analizi 30 
Modelleme 30 
Sektörel veri analizi 22 
Optimizasyon 20 
Simülasyon 17 
Veri tabanı taraması 15 
Yazın taraması 14 
Karşılaştırmalı analiz 12 
Ankete dayalı nicel 8 
Derinlemesine mülakat 7 
Mevzuat inceleme 6 
Fayda analizi 4 
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) 2 
GZFT Analizi 2 



 

 

Gerçekleştirilen inceleme sonucunda kongreye geçmiş yıllarda 

sunulan bildirilerde vaka incelemelerine (47) ve sektörel verilere (22) 

dayalı çalışmalar sunulduğu görülmektedir. Bu yönüyle kongre güncel 

veri paylaşımı sağlamaktadır. Bu çalışmalarda kullanılan bilimsel 

metodlar ise nicel ve nitel araştırma teknikleri yanısıra modelleme, 

karşılaştırmalı analiz, GZFT (Güçlü, Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve 

Tehditler) analizi, fayda analizi yaklaşımlarını  içermektedir (bkz. Tablo 

4.). Farklı disiplinlerden bilim insanlarının limancılıkla ilgili konuları 

değişik perspektiflerden ele alması ile,  kullanılan bilimsel yöntemlerde 

de çeşitlilik oluşmuştur. 
Ekonomik, askeri, siyasi ve beşeri yönden büyük önem arz eden 

limanların küresel eğilimlere göre doğru pozisyon almalarında liman 

yönetimlerine olduğu kadar ilişkili sektörlere, kamusal iradeye ve 

akademiye de önemli görevler düşmektedir. Üniversiteler eğitim 

faaliyetleri yansıra ilişkili oldukları sektörlere destek olması beklenen 

yapılardır. DEU Denizcilik Fakültesi Ulusal Liman Kongresi limancılıkla 

ilgili farklı kurumlardan ve bilim alanlarından araştırmacıların 

bildirilerini sunduğu, limancılıkla ilgili konuların farklı persfpektif ve 

yaklaşımlarla ele alındığı kıymetli çıktıları olan bir bilimsel toplantı 

haline gelmiş görünmektedir.  

ULK, limancılık stratejilerinin oluşturulmasında, 

yerelleştirilmesinde ya da geliştirilmesinde katkı sağlayacak çalışmaların 

sunulması için uygun bir ortam olmanın yanısıra, farklı kurumlardan 

temsilcilerin ve farklı disiplinlerden bilim insanlarının bir araya 

gelmelerine de olanak sağlamaktadır. ULK benzeri kongre ve bilimsel 

toplantıların yaygınlaşmasının pek çok farklı disiplinden bilim insanları 

ile kamusal ve sektörel temsilcilerin ortak bir amaca yönelik araştırıp, 

tartışmasına ve fikir paylaşımında bulunmasına katkı sağlayacağını; bu 

sebeple Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu araştırma konularının belirlenerek 

bu konularda daha fazla bilimsel toplantı gerçekleştirilmesi için çaba 

gösterilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.  

 

 

 

 


