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ÖZET 

Liman römorkörcülük hizmetleri ile ilgili yapılacak bir simülasyon 

çalışmasına alt yapı oluşturacak bu çalışmada, simülasyon modelindeki 

rassal süreçler için kullanılabilecek istatistiksel dağılımların belirlenmesi 

ve bu süreçleri temsil edebilecek dağılımlarla ilgili literatüre katkı 

sağlanması hedeflenmektedir. İncelenen rassal süreçler; gemi gelişleri, 

yanaşma manevrası süreci, servis süreci ve kalkış manevrası süreci 

şeklindedir. Bu süreçlerde kullanılan istatistiksel dağılımlarla ilgili bir 

literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye’de bulunan üç farklı liman 

bölgesine ait gemi hareketleri ile ilgili liman verileri incelenmiştir. Her bir 

süreç için uygun olan dağılımların belirlenmesine yönelik olarak 

Kolmogorov-Smirnov ve Anderson-Darling uyum iyiliği testleri 

yapılmıştır. Gelişler arası süre dağılımı için literatürde çoğunlukla Üssel 

dağılım kullanıldığı görülmüştür. Liman verileri analiz edildiğinde ise 

Gamma dağılımı karşımıza çıkmaktadır. Servis süresi dağılımı için liman 

verilerine bakıldığında; Inverse Weibull, Inverse Gaussian, LogLogistic, 

Lognormal gibi ağır kuyruklu dağılımlar bulunmuştur. Yanaşma 

manevrası ve kalkış manevrası süreçleri için liman verileri incelendiğinde, 

herhangi bir istatistiksel dağılıma uygunluk bulunamamıştır. 
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1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI 

 

Bir limandaki gemi trafik süreçleri, geminin limana varması ve 

giriş talep etmesi ile başlar. Liman otoritelerinin iznine sahip gemiler 

limana giriş yapabilmekte, aksi halde izin verilene kadar demirde 

beklemektedir. İzin verilen gemiler yaklaşım kanalı veya giriş yolundan 

geçerek belirli bir rıhtıma doğru seyretmektedir. Daha sonra yanaşma 

süreci gerçekleşmekte ve ardından yükleme/boşaltma operasyonları 

başlamaktadır. Yükleme/boşaltma işlemleri tamamlandığında, çıkışlarına 

izin verilen gemiler limandan ayrılmaktadır (Olba ve diğerleri, 2018: 336-

337). 

Liman römorkörcülük hizmetleri ile ilgili yapılacak bir simülasyon 

modelleme çalışmasına alt yapı oluşturacak bu çalışmada, limanlardaki 

gemi trafiği ile ilgili süreçlerin modellenmesinde kullanılabilecek 

istatistiksel dağılımların belirlenmesi ve bu süreçleri temsil edebilecek 

dağılımlarla ilgili literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir. İncelenen 

süreçler; gemi gelişleri, yanaşma manevrası süreci, servis süreci ve kalkış 

manevrası sürecidir.  

Yapılan çalışmalarda kullanılan istatistiksel dağılımlarla ilgili bir 

literatür taraması yapılmış ve Türkiye’deki 3 farklı liman bölgesine ait 

gemi trafiği ile ilgili liman verileri analiz edilmiştir. 

 

2. LİTERATÜR ANALİZİ 

 

 Gelişler arası süre, liman bölgesine ulaşan ardışık iki geminin 

varışları arasındaki süre olarak tanımlanabilir (Shabayek ve Yeung, 2001: 

135). Gemilerin geliş dağılımı, liman planlaması için hayati öneme sahiptir 

ve liman kapasite analizlerindeki teorik kuyruk modelleri için ve 

simülasyon yaklaşımında dağılım modelinin seçimi için önemlidir (Kuo ve 

diğerleri, 2006: 155).  

Servis süresi, gemilerin yükleme/boşaltma operasyonları için 

rıhtımda geçirdikleri süre ile ilgilidir (Lee ve diğerleri, 2003; Shabayek ve 

Yeung, 2001). Ortalama servis süresi ve servis süresinin istatistiksel 

dağılımı ise, liman sisteminin yük elleçleme ve depolama tesisleri 

bileşenlerini yansıtmaktadır (Agerschou, 2004: 6).  



Gemilerin gelişler arası süreleri ve servis süreleri için çalışmalarda 

kullanılan dağılımlar ve incelenen terminal tipleri ile ilgili literatür 

taramasının özeti Tablo 1’de verilmektedir. 

 

Tablo 1: Yapılan Çalışmalarda Kullanılan İstatistiksel Dağılımlar 

Yazar 

İncelenen 

Terminal / 

Liman 

Gelişler 

Arası Süre 

Dağılımı 

Servis Süresi 

Dağılımı 

Lai ve Shih (1992) Konteyner t. Üssel - 

Groenveld ve 

Wanders (1999) 
Konteyner t. Üssel - 

Kia ve diğerleri 

(2002) 
Konteyner t. Üssel Erlang 

Demirci (2003) Liman Üssel Üssel 

Lee ve diğerleri 

(2003) 
Konteyner t. Erlang Beta 

Imai ve diğerleri 

(2005) 
Konteyner t. Üssel Uniform 

Dragovic ve diğerleri 

(2006) 
Konteyner t. Üssel Erlang 

Bugaric ve Petrovic 

(2007) 
Dökme yük t. Üssel - 

Huang ve diğerleri 

(2008) 
Konteyner t. Üssel - 

Esmer ve diğerleri 

(2013) 
Konteyner t. Gamma 

Erlang, 

Beta 

Layaa ve Dullaert 

(2014) 

Genel yük t., 

Konteyner t. 

Gamma, 

Weibull 

Lognormal, 

Lognormal 

Guolei ve diğerleri 

(2014) 
Liman Üssel Üssel 

Tang ve diğerleri 

(2016) 
Konteyner t. Üssel Erlang 

 

Tablo 1’e bakıldığında literatürdeki çalışmaların çoğunluğunun, 

konteyner terminallerinin incelendiği çalışmalar olduğu görülmektedir. 

Tanker terminallerinin incelendiği bir çalışma bulunmamaktadır. 

Gelişler arası süre dağılımları incelendiğinde, yapılan çalışmalarda 

büyük çoğunlukla üssel dağılım kullanıldığı görülmüştür. Bunun dışında 

Gamma, Weibull ve Erlang dağılımları da kullanılmıştır. Gemilerin 

gelişler arası süre dağılımı için en çok benimsenen ve kullanılan dağılımın 

üssel dağılım (gelen gemi sayısının Poisson sürecine uygun) olduğu bazı 

çalışmalarda da vurgulanmaktadır (Guolei ve diğerleri, 2014; Huang ve 



diğerleri, 2008: 249; Tang ve diğerleri, 2016: 178-179). Gemi gelişleri 

planlanmış olsa bile, tüm limana gelen gemi trafiği göz önüne alındığında, 

gelişler arası sürelerin dağılımı rastgele olmakta ve üssel dağılıma 

uymaktadır. Öngörülemeyen hava koşulları ve diğer uğrama limanları 

tarafından hizmetteki olası gecikmeler, gelişleri daha da rastgele hale 

getirmektedir (Huang ve diğerleri, 2008: 249). 

En basit kuyruk sistemlerinde servis süresi için en sık karşılaşılan 

dağılım üssel dağılımdır. Bazı durumlarda servis süresi dağılımları 

üsselden daha ağır kuyruklu olarak karşımıza çıkmaktadır. Limanlardaki 

servis süresi dağılımlarına bakıldığında (bkz. Tablo 1) Erlang ve 

Lognormal gibi kuyruklu dağılımların kullanıldığı ve ayrıca, Beta ve 

Uniform gibi dağılımların da kullanıldığı görülmektedir. 

 Yanaşma manevrası ve kalkış manevrası süreçleri, gemilerin 

limana yanaşma ve limandan ayrılmalarında verilen kılavuzluk ve 

römorkörcülük hizmetlerinden oluşmaktadır (Nas, 2013: 59; Uğurlu ve 

diğerleri, 2014: 146). Gemilerin yanaşma manevrası ve kalkış manevrası 

süreçleri için çalışmalarda kullanılan dağılımlar ile ilgili literatür taraması 

yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda (Dragovic ve diğerleri, 2006: 290; Lin 

ve diğerleri, 2014: 164; Peng-fei ve diğerleri, 2006: 179; Uğurlu ve 

diğerleri, 2014: 146) bu süreçlerde geçen süreler için istatistiksel 

dağılımlar yerine sabit değerler kullanıldığı gözlemlenmiştir.  

 

3. TASARIM VE YÖNTEM 

Limanlardaki bu süreçleri temsil edebilecek istatistiksel 

dağılımların belirlenmesi konusunda literatür taramasına ek olarak, 

Türkiye’deki 3 farklı liman bölgesine ait gemi hareketleri ile ilgili veriler 

incelenmiştir. Bunlar: 

- Gemlik Körfezi’ndeki liman bölgesine ait 2018 yılı ve 2010 

yılı verileri, 

- Nemrut Körfezi’ndeki liman bölgesine ait 2010 yılı verileri, 

- Tüpraş’ın Aliağa’daki terminaline ait 2017 yılı verileridir. 

Bu çalışmanın liman römorkörcülük hizmetleri ile ilgili yapılacak 

bir simülasyon çalışmasına alt yapı oluşturacağı daha önce de belirtilmişti. 

Bu nedenle gemi hareketleri ile ilgili liman verileri incelenirken gemiler, 

alacağı römorkör sayısına göre, diğer bir deyişle gros tonajlarına (GRT) 

göre sınıflandırılmıştır (bkz. Tablo 2). Sınıflandırma yapılırken 31.10.2012 

tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Limanlar Yönetmeliği 

esas alınmıştır. 



Tablo 2: Gemi Büyüklük Sınıfları 

Gros Tonaj (GRT) Gemi Büyüklük Sınıfı 

2000 - 5000 1 

5001 - 45000 2 

45001 ve üzeri 3 

 

 Gemi gelişleri, servis, yanaşma manevrası ve kalkış manevrası 

süreçleri için yukarıda belirtilen liman bölgelerine ait veriler, Tablo 2’de 

verilen gemi büyüklük sınıflarına göre incelenmiştir. Her bir gemi 

büyüklük sınıfı için bu süreçlere uygun dağılımların bulunmasında 

ProModel simülasyon yazılımının içerisinde bulunan StatFit programı 

kullanılmıştır. Kolmogorov-Smirnov (K-S) ve Anderson-Darling (A-D) 

uyum iyiliği testleri yapılmıştır. Uyum iyiliği testlerinde, hipotezler 

aşağıdaki gibi kurulabilir: 

H0: Veriler “…………….” dağılımına uymaktadır.  

H1: Veriler “…………….” dağılımına uymamaktadır. 

Uyum iyiliği testleri için önem düzeyi α = 0,05 olarak belirlenmiş 

olup, hem K-S hem de A-D uyum iyiliği testleri için hesaplanan p-değerleri 

α’dan büyük olduğu zaman sıfır hipotezi reddedilemez. 

 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

 K-S ve A-D uyum iyiliği testleri için hesaplanan p değerleri 

incelenmiş ve bu değerlere göre dağılımlara uygunluğa bakılmıştır. P 

değerleri 0,05’ten büyük olan dağılımlar uygun olarak kabul edilmiştir. 

Gemilerin geliş zamanları arasındaki süreler analiz edildiğinde 

Tüpraş 2017 veri seti için en uygun dağılımın “Gamma” olduğu tespit 

edilmiştir. Gemlik 2010, Gemlik 2018 ve Nemrut 2010 veri setleri için 

herhangi bir uygun dağılım bulunamamıştır. Bunun nedenine bakılacak 

olunursa; Tüpraş 2017 veri setinde gemi gelişleri arasındaki süreler 

hesaplanırken gemilerin NOR (“Notice of Readiness”) yani hazırlık 

mektubu verme zamanları arasında geçen süreler hesaplanmıştır. Diğer 

veri setlerinde ise, her gemi için POB (“Pilot on Board”) zamanları yani 

kılavuz kaptanın yanaşma manevrası için gemiye çıkma zamanları 

arasında geçen süreler hesaplanmıştır. POB zamanı; geminin yanaşma 

iznine, kılavuz kaptanın uygunluğu ve gemiye ulaşma zamanı kısıtlarına 



göre biçimlenmiş bir zamandır. NOR zamanı ise yukarıda sayılan 

kısıtlardan etkilenmeyen, geminin limana vardığı anı bildiren bir zamandır. 

Bu nedenle NOR zamanları arasında geçen süreler için uygun olan Gamma 

dağılımının, gemi geliş zamanları arasındaki dağılımlar için referans 

alınmasının daha doğru olacağı kanaati oluşmuştur. Buradaki tek kısıt, 

NOR zamanlarının sadece tanker tipi gemilere ait olmasıdır. Diğer gemi 

tipleri için de Gamma Dağılımının uygun olup olmayacağının araştırılması 

yerinde olacaktır. 

Servis sürelerine bakıldığında 1.gemi büyüklük sınıfı için en 

uygun dağılımlar; Gemlik 2010 veri seti için “Inverse Weibull”, Gemlik 

2018 veri seti için “Inverse Gaussian”, Nemrut 2010 ve Tüpraş 2017 veri 

setleri için ise “LogLogistic” olarak bulunmuştur. 2.gemi büyüklük sınıfı 

için en uygun servis süresi dağılımları; Tüpraş 2017 veri seti için 

“Lognormal”, Gemlik 2010 veri seti için ise “Inverse Weibull” olarak 

bulunmuştur. Gemlik 2018 ve Nemrut 2010 veri setleri için herhangi 

uygun bir dağılım bulunamamıştır. 3.gemi büyüklük sınıfı için en uygun 

servis süresi dağılımları; Gemlik 2018 veri seti için “Inverse Weibull”, 

Tüpraş 2017 veri seti için ise “Weibull” olarak bulunmuştur. Gemlik 2010 

ve Nemrut 2010 veri setleri yeterli veri olmadığı için incelenememiştir. 

Servis süresine uygun dağılımlara genel olarak bakıldığında, ağır 

kuyruklu dağılımların karşımıza çıktığı görülmektedir. Kuyruk teorisi 

modellerinde bu tür dağılımların kullanımı neredeyse imkânsız gibi 

görünmekte iken, simülasyon modellemelerinde bu dağılımların rahatlıkla 

kullanılabileceği düşünülmektedir.  

Gemilerin yanaşma manevrası ve kalkış manevrası süreleri için 

uygun olabilecek dağılımlara bakıldığında, limanlara ait veri setlerinde 

herhangi bir istatistiksel dağılım bulunamamıştır. Bu verilerin frekans 

dağılımları incelenmiştir. Frekans dağılımlarına bakıldığında, yanaşma ve 

kalkış sürelerinin belli değerlerde yüksek frekanslar gösterdiği tespit 

edilmiştir. Bunun sebebinin, gemi operasyonlarının takip edildiği zaman 

cetvellerinde hesaplama kolaylığı açısından gemi manevra sürelerinin, 5’in 

katları şeklinde veya saatin ondalık çevrimine uygun yuvarlamalar 

yapılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Belli bir dağılıma (teorik dağılıma) uymayan veri setini 

simülasyon programına dahil etmek için, sahadan toplanılan verilerin 

dağılımları yani deneysel dağılımlar kullanılabilir. Ayrıca veri setlerinde 

aykırı değerler bulunuyorsa, kutu grafiği (“box plot”) kullanılarak bu 

değerlerin alınıp alınmama kararı verilebilir. 


