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ÖZ
Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde önemli bir unsur olan dağıtım fonksiyonu
özellikle ürün dağıtım yönetiminin küresel çapta faaliyet gösterdiği iĢletmelerin rekabet
üstünlüğü sağlayabilmesinde stratejik bir öneme sahiptir. Günümüzde iĢletmelerin her alanında
yürütülen faaliyetlerin sürdürebilir olması önemli bir hadisedir. Son dönemde ticari ürünlerin
gerek yurtiçi gerekse yurtdıĢı pazarlara ulaĢtırılması noktasında da çevre koruma faaliyetlerine
önem verilmeye baĢlanmıĢtır. Zira sürdürebilirlik kavramı bazen iĢletmeler tarafından gönüllü
olarak uygulanabilmekte iken bazen de tüketiciler ya da devlet tarafından bu tür faaliyetlerin
yürütülmesi dayatılabilmektedir. Sürdürülebilirlilik, iĢletmelerin her alanında uygulanabildiği gibi
ürettiği ürünlerin dağıtımı sürecinde de uygulanması söz konusudur. Özellikle deniz aĢırı
ülkelerle ihracat ithalat iĢlemleri yapan iĢletmelerin çoğunlukla tercih ettiği taĢıma türü olan
deniz yolu taĢımacılığında güncel sürdürülebilir faaliyetler yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Bu
çalıĢmanın amacı, Ġstanbul Ġli’nde yeĢil liman sertifikası alan iĢletmelerde yeĢil liman
uygulamalarının performans faktörlerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesinin yapılmasıdır. Bu
doğrultuda Dematel yöntemi ile belirlenen performans kriterlerinin ağırlıklandırılması yapılmıĢ ve
konunun paydaĢlarına yönelik 13 uzman görüĢü alınmıĢtır. Dematel yöntemi sonuçlarına göre,
yeĢil liman uygulamaları performans kriterlerinin en önemlileri “Sürdürülebilir Çevre Yönetimi”,
“Minumum Kirlilik“ , “Ġsrafın Minimize Edilmesi” olduğu saptanmıĢtır. Öte yandan en az öneme
sahip kiriterlerin sırasıyla “Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması”, “TaĢıma Hareketlerinde
KargaĢanın Azaltılması”, ”Gürültü Azaltımı”, “Daha Ġyi TaĢıma Yapılarının OluĢturulması”,
“Tabiattaki Baskının Yönetilmesi”, “Dağıtım Verimliliğinin Artırılması”, “Kaza ve Yaralanmaların
Azaltılması”, “Ekonomik Düzeyde Kara Nakil Yoğunluğunun Azaltılması” olduğu belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Liman, YeĢil Liman, YeĢil Liman Uygulamaları, Dematel Yöntemi.
PRIORITIZION OF GREEN PORT APPLICATIONS PERFORMANCE CRITERIA
WITH DEMATEL METHOD: CASE OF ĠSTANBUL PROVINCE
ABSTRACT
The distribution function, which is an important element in the process of marketing
activities, has a strategic importance especially in ensuring the competitive advantage of the
enterprises in which the product distribution management operates globally. Today, the
continuity of activities carried out in all areas of businesses is an important event. Recently,
importance has been given to environmental protection activities in order to bring commercial
products to both domestic and international markets. Because the concept of sustainability can
sometimes be applied voluntarily by the enterprises, sometimes it can be imposed by the
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consumers or the state to carry out such activities. Sustainability can be applied in all areas of
the businesses as well as in the process of distribution of the products. It is observed that
current sustainable activities are carried out in maritime transport, which is the type of
transportation that preferred by the enterprises that export import operations especially with
overseas countries. The aim of this study is to determine the performance factors of green port
applications and to prioritize the determined factors in enterprises with green port certificate in
Istanbul. In this respect, the dematel method weighed the performance criteria and 13 expert
opinions were received for the stakeholders of the subject. According to the dematel results, it
was determined that the most important performance criteria of green port applications are
“Sustainable Environmental Management” , “Minimum Pollution” and “Minimization of Waste”.
On the other hand, the least important criteria are respectively; “Reduction of Greenhouse Gas
Emission” , “Reduction of Disorder in Transport Movements“, “Noise Reduction” “Creating
Better Transport Structures”, Managing Pressure in Nature” , “Increasing Distribution Efficiency
“Reducing accidents and Injuries” “Reducing Land Transport Concentration Density at
Economic Level”.
Keywords: Port, Green Port, Green Port Aplications, Dematel Method.

1. GiriĢ
Sürdürülebilir kalkınma ve çevresel koruma faaliyetleri yürütebilmek, günümüzde
toplum ve ekonomilerin karĢılaĢtığı en büyük zorluklardan biridir. Özellikle insanlığın
tarih boyunca doğal kaynakları sınırsız bir varlık gibi görmesi, çevresel problemlerin
küresel bir boyut kazanmasına sebebiyet vermiĢtir. Çevresel problemlerin uluslararası
boyuta ulaĢması, ülkeler arası ortak politikalar geliĢtirilerek bu yönde uygulama planları
oluĢturulması ihtiyacını doğurmuĢtur.
Normal olmayan küresel çevresel değiĢimin ortaya çıkması nedeniyle,
sürdürülebilir kalkınma kavramı ticari faaliyetlerin yürütülmesinde daha fazla önemli
hale gelmiĢtir. Son dönemde ticari ürünlerin gerek yurtiçi gerekse yurtdıĢı pazarlara
ulaĢtırılması noktasında da çevre koruma faaliyetlerine önem verilmeye baĢlanmıĢtır.
Deniz taĢımacılığı uluslararası ticaretin omurgasıdır ve küreselleĢmeyi
yönlendiren önemli bir motordur. Dolayısıyla deniz limanları ve ilgili faaliyetler için
çevresel konular rekabetçi bir faktör haline gelmektedir. Sürdürülebilir bir liman geliĢimi
kavramı üç ana unsuru kapsar: 1) Yatırım getirileri, liman alanının kullanımının
verimliliği ve Ģirketlerin performanslarını en üst düzeye çıkarmak için tesislerin
sağlanması gibi ekonomik bir kapsam; 2) Liman iĢletmelerinde istihdama doğrudan
katkı ve limana bağlanan faaliyetler gibi bir sosyal kapsam; 3) Gürültü kirliliği, hava
kalitesi, ayrıĢtırma iĢlemleri ve ayrıĢtırılan atıkları içeren bir çevresel performans ve
yönetimi kapsamıdır (Marzantowicz ve Dembinska, 2018: 121).
YeĢil liman kavramı sürdürülebilir kalkınma kavramından daha dardır.
Sürdürülebilir liman kavramını, BM Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun, Norveç
BaĢbakanı Gro Harlem Brundtland baĢkanlığında hazırlanan ve 1987 yılında
yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” (Brundtland Raporu) raporunda sürdürülebilir kalkınma
tanımından yola çıkarak ifade edecek olursak, Ģimdiki neslin ihtiyaçlarını karĢılayan ve
aynı zamanda gelecek nesiller için ihtiyaçlara cevap veren bir liman geliĢimi anlamına
gelir. Bu tanımın bir kısmı, kısmen YeĢil Liman konseptiyle karĢılanmakta, kaynakların
verimliliği, düĢük gaz emisyonu ve diğer zararlı maddeler, düĢük gürültü emisyonu ve
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optimum arazi kullanımı ekonomisi için koĢullar oluĢturmaktadır. Pavlic ve diğ. (2014)’e
göre yeĢil liman, liman altyapısının sürdürülebilir ve iklim dostu geliĢimi için uzun vadeli
bir stratejinin ürünü olarak tanımlamaktadır.
YeĢil liman kavramının amacı, kaynakların rasyonel kullanımı, yatırımların
ekolojik olarak yürütülmesi, teknolojinin ekolojik yönelimi ve limanın kurumsal
davranıĢındaki değiĢikliklerdir. Aslında yeĢil liman uygulamalarında önemli olan hadise
limanın, çevreyi tahrip etmeden, paydaĢların ihtiyaçlarına etkin ve verimli bir Ģekilde
cevap verebilmesidir (Marzantowicz ve Dembinska, 2018: 122).
YeĢil liman, tüm çevre gereksinimlerini karĢılayan çevre dostu ve sürdürülebilir
bir limandır. YeĢil liman, gönüllü ve sürdürülebilir çevre duyarlılığına ve tüm Ģirket
çalıĢanlarının ve paydaĢlarının katılımına izin veren, liman tesislerinin geliĢtirilmesi ve
iĢletilmesinin bütünleĢtirilmesi sonucu sahiplenmeyi arttırmayı amaç edinmektedir.
YeĢil limanda uygulanması gereken politikalar Ģu Ģekilde sıralanabilir: Doğanın
korunması, mümkün olan en yüksek düzeyde kirliliğin azaltılması, yenilenebilir enerji
kullanımının artması ve malzemelerin geri dönüĢümünün sağlanmasıdır
(Anastasopouos ve diğerleri, 2011: 74).
Limanların yeĢil olarak nitelendirilebilmesi için aĢağıdaki hedefleri yerine
getirmesi gerekir (Satır ve Sağlamtimur, 2018: 121): Hava; liman operasyonlarından
sera gazı katkılarını ve diğer hava emisyonlarının azaltılması, Enerji; liman
operasyonlarında enerji tasarrufu ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarılması, Su;
su kalitesinin arttırılması, Sürdürülebilir iĢ uygulamaları; çevresel, ekonomik ve sosyal
kaygılara eĢit ağırlık verilmesi, Sürdürülebilir kalkınma; liman binalarının çevresel
performansını artırarak uzun vadeli ekonomik faydaların maksimuma çıkarılması, Atık
yönetimi; liman yeniden kullanma, geri dönüĢüm ve kompostlama yoluyla liman
operasyonlarından gelen atıkların azaltılmasıdır.
Genel olarak, limanların çevresel etkileri üç alt kategoriye bölünebilir, Bunlar:
Liman faaliyetlerinden kaynaklanan sorunlar, gemilerle denizde meydana gelen
sorunlar ve taĢımacılık ağlarından kaynaklanan sorunlardır. Liman bölgesinden
karayolu ve demiryolu trafiği de ek çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir
(Badurina vd., 2017: 12).
ÇalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde sırasıyla, sürdürülebilir ve yeĢil liman
konusunda yapılan çalıĢmaları kapsayan bir literatür taraması yapılarak, yeĢil liman
uygulamalarında dikkate alınması gereken önceki çalıĢmaların odaklandığı konular
incelenmiĢtir. Daha sonra yeĢil liman uygulamalarının performans faktörlerinin
belirlenmesi
ve
belirlenen
faktörlerin
önceliklerinin
Dematel
yöntemiyle
ağırlıklandırılması üzerine gerçekleĢtirilen uygulama ve araĢtırmanın bulguları
sunulmuĢtur. Ardından genel bir tartıĢma bölümü ile araĢtırmanın sınırlılıkları ve ileride
yapılacak çalıĢmalara önerileri de içeren sonuç bölümüyle çalıĢma tamamlanmıĢtır.
2. Literatür Taraması
Literatürde, limanlardaki uygulamalar için sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerinin
gerçekleĢtirilmesi ve yeĢil liman uygulamaları konusunda yapılan bazı çalıĢmalar
aĢağıda verilmiĢtir.
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OECD (2009) tarafından yapılan araĢtırmaya göre; iyi organize edilmiĢ bir liman,
çevrede ekonomik kalkınmanın teĢvik edilmesi ve daha geniĢ hinterlanda ulaĢmasında
önemli bir rol oynayabilir. Bununla beraber liman faaliyetlerinin çevre üzerinde olumsuz
etkileri de bulunmaktadır. Deniz yoluyla taĢımacılık faaliyetleri yürütülürken çevreye
özellikle de liman ve çevresindeki bölgelere zarar verilebilir. Bunlara negatif örnekler
olarak gürültülü deniz motorları ile limanlarda yükleme ve boĢaltma makinelerinden
çıkan CO2 gazları, geminin ana ve yardımcı motorlarından çıkan NOx ve SO2 gazları
vb. unsurlar verilebilir.
Peris-Mora ve diğerleri (2005) yaptıkları çalıĢmada liman göstergelerinin genel
özelliklerini gösteren konuların bir listesini hazırlamıĢlardır. AĢağıdaki en önemli
konulardan bazıları Ģunlardır:
Temsil gücü: Göstergeler çevresel davranıĢı doğru bir Ģekilde temsil etmelidir.
Amaç: Göstergeler bir etkinliği değerlendirirken, bunların baĢarılması gereken
hedeflere odaklanması gerekir.
Yararlılık: Göstergelerin faaliyetlere faydalı olması gerekir.
KarĢılaĢtırılabilirlik:
sağlamalıdır.

Göstergeler,

farklı

limanlarla

karĢılaĢtırılacak

bilgileri

Duyarlılık: Göstergeler hızlı, uyarlanabilir ve çevresel değiĢikliklere uygun
Ģekilde tepki vermelidir.
Netlik: Göstergeler özlü, doğru, basit ve yorumlanması kolay olmalıdır.
Güvenilirlik: Verilerin elde edilmesi ve geliĢtirilmesi için göstergeler güvenilir
olmalıdır.
Süreklilik: Sonuçları karĢılaĢtırmak için sıklıkla veri toplanmalıdır.
Bilimsel doğrulama: Gösterge tercihen kantitatif olmalıdır. Bu mümkün değilse,
hiyerarĢik olarak sınıflandırılmalıdır.
Ross ve Neto (2016) bazı Brezilya limanlarının çevresel performansı ile ilgili bir
çalıĢma yürütmüĢlerdir. ÇalıĢmaya göre, 1990'larda Brezilya'daki limanların yeniden
düzenlenmesi gerçekleĢtirilmiĢ ancak bu süreçte çevresel bir politika düĢünülmemiĢtir.
Bu durumda ülkedeki çevresel düzenlemelerin büyümeye olumsuz katkısı olmuĢtur.
Ayrıca, 2013 yılına kadar Brezilya'daki limanların sadece % 62'sinin çevre iĢletme
ruhsatına sahip olduğu tespit edilmiĢtir.
Acciaro ve diğerleri (2014), yaptıkları çalıĢmada daha iyi enerji verimliliği elde
etmek için limanlarda enerji yönetiminin önemi hakkında bir bakıĢ açısı sunmuĢlardır.
Yapılan çalıĢmada pek çok limanın, yenilenebilir kaynakların farklı biçimlerde
uygulanması için elveriĢli yerlerde olduğu tespit edilmiĢtir. Elektrik ihtiyacını rüzgar
enerjisinden sağlayan liman örnekleri; Hollanda'daki Rotterdam Limanı, Japonya'daki
Kitakyushu Limanı ve elektrik ihtiyacını dalgadan sağlayan Avustralya'daki Kembla
Limanı ile Bask'daki Mutriku Limanı örnek olarak verilmiĢtir.
Ayrıca yeĢil liman faaliyetlerinin gerçekleĢtirilebilmesi için çevresel yönetimin
önceliklerinin belirlenmesine yönelik olarak çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Chiu ve
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diğerleri (2014) yaptıkları çalıĢmada “YeĢil Liman” ın gerçekleĢtirilmesi ile ilgili 13 kriter
belirlemiĢtir. Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden olan Bulanık Analitik HiyerarĢi
Süreci (FAHP) tekniği kullanarak yapılan çalıĢmada beĢ boyutta sınıflandırma
yapılmıĢtır. Bunlar; çevre kalitesi, enerji kullanımı ve kaynaklar, atık yönetimi, habitat ve
bitki örtüsü kalitesi ile toplumun katılımıdır.
Maritz ve Yeh (2014) yeĢil liman konseptinin baĢarılı bir Ģekilde uygulanabilmesi
için on yeĢil liman kriterlerini listelemiĢlerdir. Bunlar; geri dönüĢtürülebilir malzeme
seçimi, atık yönetimi, su kaynaklarının kaydedilmesi, enerji tüketiminde tasarruf, toplu
taĢıma araçlarının kullanımı, iç ortam kalite geliĢtirme faaliyetleri, atık emisyonlarının
azaltılması, su kalitesi, liman arazisinin etkin kullanımı ve çevre yönetimidir.
Puig ve diğerleri (2017) yeĢil liman uygulamasının baĢlangıç aĢamaları için
kullanılacak önemli bir araç geliĢtirmiĢlerdir. Bu araç, Limanlarda Çevresel
Göstergelerin (TEIP) belirlenmesi ve uygulanması için “Araç” olarak adlandırılmaktadır.
EPI'leri (Çevresel Performans Göstergeleri) tanımlamanın temel nedeni, limanların
günlük faaliyetlerinin sürdürülebilir Ģekilde geliĢtirilmesini sağlamalarıdır. EPI'ler sadece
liman otoritelerine değil, diğer paydaĢlara da faydalı olabilir, çünkü onlar ölçülebilir
önlemler aldıklarından, müĢteriler, nakliye Ģirketleri ve ayrıca toplum bunlardan
faydalanabilir.
Park ve Yeo (2012) In-cheon, Bu-san, Gwangyang, Pyeong-taek ve Ul-san gibi
beĢ büyük Kore limanının yeĢil liman uygulaması açısından YeĢil Liman Ölçütünü
(GCS) kullanarak değerlendirmiĢlerdir. Faktör analizi kullanarak beĢ ana grupta
toplanan beĢ göstergeden oluĢan GCS belirlenmiĢtir. Bunlar; (1) çevresel yükü
hafifletmek; (2) çevre dostu yöntem ve teknoloji geliĢtirmek; (3) bir limanda bulunan
kaynakların ve atıkların kullanılması; (4) verimli planlama ve yönetimi liman operasyonu
ve (5) liman konseptinin tanıtımı ile liman onarımı olarak sınıflandırılmıĢtır.
Lirn ve diğerleri (2013) yaptıkları çalıĢmada Asya'daki üç büyük limanı,
ġanghay, Hong Kong ve Kaohsiung araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar on yedi göstergeyi
beĢ boyutta sınıflandırmıĢlardır. Bunlar; (1) hava kirliliği yönetimi (2) estetik ve ses
kirliliği yönetimi (3) katı atık kirliliği yönetimi (4) sıvı kirlilik yönetimi (5) deniz biyolojisi
korunması. Yazarlar üç liman arasındaki on yedi göstergenin ağırlık ve performans
derecesini elde etmek ve yeĢil olma düzeylerini değerlendirmek için Analitik HiyerarĢi
Sürecini (AHP) kullanmıĢlardır.
Yang (2013) yaptığı çalıĢmada Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden Analitik
HiyerarĢi Süreci (AHP) ile yeĢil konteyner terminali kriterlerinin önem derecelerinin
belirlenmesi ve Gri ĠliĢkisel Analizi (GĠA) yönteminde ise yeĢil konteyner terminali
değerlendirme ölçütlerinin sağladıkları altı bölgesel ticari limanların sıralaması
yapılmıĢtır.
Tseng ve diğerleri (2017) Tayvan’daki uluslararası limanlardaki kirlilik için önemli
çevresel risk faktörlerini belirlemek için yaptıkları çalıĢmada Bulanık Analitik HiyerarĢi
Süreci (FAHP) yöntemini kullanmıĢlardır. Literatür ve uzmanların görüĢlerine
dayanarak, üç risk yönü ve on üç risk faktörüne sahip bir hiyerarĢik yapı inĢa edilmiĢtir.
Yapılan araĢtırma sonucunda Tayvan’daki uluslararası limanlardaki çevre kirliliği
türlerinin en önemlisinin hava kirliliği olduğu saptanmıĢtır.
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Özdemir (2018) çalıĢmasında Bulanık Dematel yöntemi ile Türkiye’deki yeĢil
liman uygulamaları üzerine bir değerlendirme yapmıĢtır. ÇalıĢma sonuçlarına göre
liman tesislerinin yeĢil liman projesi kapsamında yerine getirmeleri gereken ilk önceliğin
“Liman ĠĢletmesi, insan sağlığı üzerinde zararlı etkiye neden olan ve fosil yakıtlar ile
çalıĢan araçlar yerine, çevre dostu teknolojiye sahip, yenilenebilir enerji ile hareket
eden araçlar kullanılması” olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Yapılan literatür taramasında yeĢil liman performans faktörlerinin belirlenmesine
yönelik baĢka bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Ayrıca yeĢil liman performansı konusunda
Dematel yönteminin kullanıldığı bir çalıĢmanın da olmaması konunun önemini artıran
bir unsur olarak düĢünülebilir. Bu nedenle bu çalıĢmanın literatüre katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
3. AraĢtırmanın Yöntemi
Ġstanbul’da yeĢil liman uygulamaları performans kriterlerinin önem sırasının
belirlenmesinde Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemi olan Dematel’den
yararlanılmıĢ ve kriter ağırlıkları Dematel ile önceliklendirilmiĢtir. Bu bölümde yeĢil
liman uygulamaları performans kriterlerinin değerlendirilmesi kullanılan Dematel
yöntemi anlatılmıĢtır.
3.1. DEMATEL Yöntemi
DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) yöntemi Cenevre
Battelle Memorial Enstitüsü tarafından ortaya konulan çok kriterli karar verme
yaklaĢımıdır (Wu vd., 2010: 5220). Wu ve Tsai (2011) ise yöntemi; karıĢık problem
kümesindeki unsurların birbirleri arasındaki karĢılıklı iliĢkilerini tespit etmek ve tespit
edilen bu iliĢkiler kapsamında birbirleri üzerindeki etkiyi önceliklendirmek için yapısal bir
model geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar olarak ifade etmiĢlerdir. Wu ve Tsai (2011) ve
Erdal (2017), Korucuk ve diğerleri (2018), DEMATEL yönteminin adımlarını aĢağıda
vermiĢtir:
Adım 1: Direkt ve Ortalama ĠliĢki Matrisinin Elde Edilmesi:
Bu matris; karar verici/uzman grup tarafından yapılan karĢılaĢtırmalarda kriterler
arasındaki iliĢkileri belirler. Bu çalıĢmada literatürde yaygın olarak kullanılan Dey vd.
(2012)'in karĢılaĢtırma skalasında istifade edildiğinden Dey vd. (2012)'in skalası Tablo
1.'de sunulmuĢtur (Dey vd., 2012: 3560-3562 ve Korucuk, vd., 2018: 100-102).
Tablo 1: DEMATEL Metodu Ġçin KarĢılaĢtırma Skalası
Sayısal Değer

Sözel Ġfade

0

Etkisiz

1

DüĢük Etkili

2

Orta Etkili

3

Yüksek Etkili

4

Çok Yüksek Etkili
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Bu adımda uzmanlardan Tablo 1’deki skalaya göre; “Kriterler arasındaki
etkilenme düzeyi?” sorusuna cevap vermesi istenerek her bir uzmanın
değerlendirmelerine göre k adet nxn boyutlu direkt iliĢki matrisi oluĢturulur. Direkt iliĢki
matrisi köĢegen elemanları 0 olup simetrik değildir. Bu matrisin her (i,j) elamanı kriter
i’den kriter j’ye olan direkt iliĢkiyi gösterir.
Elde edilen k adet direkt iliĢki matrisinin Denklem (1) kullanılarak ortalaması
alınır ve ortalama direkt iliĢki matrisi (X) oluĢturulur. Bu aynı zamanda grup kararıdır.
(1)

Adım 2: NormalleĢtirilmiĢ Direkt ĠliĢki Matrisinin OluĢturulması:
Denklem (2), (3) yararlanılarak normalleĢtirilmiĢ direkt iliĢki matrisi (C)
oluĢturulur.
(2)

(3)

Adım 3: Toplam ĠliĢki Matrisinin OluĢturulması:
Toplam iliĢki matrisinin (F) oluĢturulabilmesi için Denklem (4) ve (5) kullanılır.
(4)
(5)

Adım 4: Etkilenen ve Etkileyen (Gönderici ve Alıcı) Kriter Gruplarının
Belirlenmesi:
Bir önceki adımda elde edilen (F) matrisinden yararlanılarak; bu matrisin i’inci
satırının toplamı
, i kriteri tarafından diğer kriterlere gönderilen etkilerin (doğrudan
ve dolaylı) toplamını gösterir. Sütun toplamı ( ) ise aynı kriter için diğer kriterlerden
gelen etkilerin toplamını ifade eder.
Adım 5: EĢik Değerin Hesaplanması ve Etki Diyagramının Çizilmesi:
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EĢik değerin karar vericiler (veya uzmanlar) tarafından doğrudan belirlenmesi klasik ve
yaygın bir yaklaĢımdır. Ancak bazı karar problemleri için görüĢlerine baĢvurulan karar
verici sayısının çok olması nedeniyle eĢik değerin tespiti zorlaĢabilmektedir. EĢik
değerin elde edilmesi için bir diğer yaygın kullanım bu çalıĢmada da kullanıldığı Ģekilde
durulaĢtırılmıĢ toplam iliĢki matrisinin aritmetik ortalamasının alınmasıdır. Belirlenen
eĢik değeri elde edilmiĢ olan diyagramın karmaĢıklığını engellemek için gereklidir.
Kullanılacak eĢik değerinin büyük veya küçüklüğü kriterlerin birbirleri üzerindeki
etkileĢiminin boyutuna tesir edebilmekte ve çözümün karmaĢıklığı ve basitliğini
sağlayabilmektedir.
Etki diyagramı, düĢey ekseni
ve yatay ekseni
düzlemde
noktalarının gösterilmesiyle elde edilir.

,

olan bir

Adım 6: Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi:
Denklem (6 ve (7) kullanılarak öncelikler belirlenir.

(6)

Literatür Araştırması
Uzman Görüşleri

DEMATEL

ġekil 1: Dematel Yöntemi Uygulama Adımları
4. Uygulama
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ÇalıĢmada yeĢil liman sertifikasına sahip olan Ġstanbul’daki iĢletmelerde yeĢil
liman uygulamaları performans kriterlerinin değerlendirilmesi için çok kriterli karar
modeli oluĢturulmuĢtur. ġekil 1’de verilen modelin adımları uygulanmıĢtır. Modele göre
öncelikle uzman görüĢleri ile literatür taramasından faydalanılarak yeĢil liman
uygulamaları performans kriterleri belirlenmiĢtir. Kriterler belirlenirken uzman görüĢleri,
literatür taraması, akademisyenler, lojistik hizmet alan iĢletmeler, lojistik hizmet veren
iĢletmeler, yerel yönetim kuruluĢları ile liman iĢletmesi yöneticilerinden faydalanılarak
aĢağıdaki Tablo.2. oluĢturulmuĢtur. Öte yandan belirlenen kriterler eĢit öneme sahip
olmadığından kriterlerin ağırlıklandırılmasına ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu kapsamda
Dematel yöntemi ile yeĢil liman uygulamaları performans unsurları önceliklendirilmiĢtir.

Tablo 2: Karar Kriterleri
Kriter

Açıklama

Dağıtım Verimliliğinin
Artırılması (K1)

Liman faaliyetlerinde fiziksel Anastasopoulos vd.
dağıtım unsurlarında minimum (2011), Yang ve
girdi ile maksimum çıktının Chang (2013).
sağlanması
olarak
ifade
edilmiĢtir.

Ġsrafın Minimize Edilmesi
(K2)

Liman içerisinde yapılan tüm
iĢlemlerde
gereksiz
uygulamaların elemine edilmesi
ve kaynak israfının en aza
indirilmesi olarak belirtilmiĢtir.

Ekonomik Düzeyde Kara
Nakil Yoğunluğunun
Azaltılması (K3)

Sürdürülebilir çevre yönetimi Pavlic, vd. (2014),
anlayıĢı ile birlikte kara nakil DanıĢman
ve
yoğunluğunun azaltılması ve Özalap (2016).
deniz yolu nakil yoğunluğunun
artırılmasına yönelik gerçekçi
çözümler olarak tanımlanmıĢtır.

Daha Ġyi TaĢıma Yapılarının
OluĢturulması (K4)

Konteyner
terminallerindeki
performans
faktörleri
ve
limanlarda kullanılan araç ve
gereçlerin etkinlik düzeylerinin
artırılması olarak ifade edilmiĢtir.

Pavlic, vd. (2014),
Kavakeb,
vd.
(2015), DanıĢman
ve Özalap (2016).

Minimum Kirlilik (K5)

Limanlarda yapılan faaliyetlerin
sürdürülebilir çevre yönetimi
anlayıĢı ile uyumlu bir Ģekilde
planlanması ve uygulamasına

Anastasopoulos vd.
(2011), Yang ve
Chang
(2016),
Akgül (2017).

Kaynak

Anastasopoulos vd.
(2011),
Bhattacharya
vd.
(2014), Chang ve
Jhang(2016),Akgül
(2017), Satır ve
Sağlamtimur
(2018).
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yönelik
faaliyetler
belirtilmiĢtir.

olarak

Sera Gazı Emisyonunun
Azaltılması (K6)

Limanlarda sera gazı salınımının
en
minimum
düzeyde
gerçekleĢtirilmesine
yönelik
uygulamalar
için
planlanan
projeler olarak tanımlamıĢtır.

Akgül (2017).

Gürültü Azaltımı (K7)

Liman faaliyetlerinden kaynaklı
gürültülerin
azaltılması
için
gerekli olan tedbirlerin en üst
seviyede alınması olarak ifade
edilmiĢtir.

Anastasopoulos vd.
(2011), Dooms, vd.
(2013),
Cusano,
(2013), Pavlic, vd.
(2014),
Akgül
(2017).

Tabiattaki Baskının
Yönetilmesi (K8)

Liman uygulamalarında ekolojik Anastasopoulos vd.
dengenin ön planda tutulmasına (2011), Yang ve
yönelik faaliyetler dizisidir.
Chang (2013).

Kaza ve Yaralanmaların
Azaltılması (K9)

Liman faaliyetlerinden kaynaklı Yang ve Chang,
oluĢabilecek muhtemel kaza ve (2013), Pavlic, vd.
yaralanmaların
önlenmesine (2014).
yönelik alınan tedbirler olarak
belirtilmiĢtir.

Sürdürülebilir Çevre
Yönetimi (K10)

Liman faaliyetlerinde gelecek
nesillere yönelik çevre bilincinin
oluĢturulması ve çevre dostu
uygulamaların önemine iliĢkin
alınacak
tüm
tedbirler
ve
yapılara yönelik unsurlar olarak
tanımlanmıĢtır.

TaĢıma Hareketlerinde
KargaĢanın Azaltılması
(K11)

Liman
uygulamalarında Yang ve Chang
yararlanılan çeĢitli simülasyon (2013),
Kavakeb
teknikleri ve taĢımaya yönelik (2015).
çeĢitli uygulamalar ile taĢımadan
kaynaklı kargaĢanın en aza
indirilmesi olarak ifade edilmiĢtir.

Anastasopoulos vd.
(2011), Dooms, vd.
(2013),
Cusano
(2013),
Kavakeb
(2015),
Akgül
(2017) Satır ve
Sağlamtimur
(2018).

4.1. Kriterlerin Ağırlıklandırılması
Dematel yönteminden faydalanılan bu aĢamada kriterlerin değerlendirilmesi için
karar matrisi oluĢturulmuĢtur. Konunun paydaĢları olan akademisyenlere (2), liman
iĢletmesi yöneticilerine (3), lojistik hizmet alan iĢletmelere (2), lojistik hizmet veren
iĢletmelere (2), Sivil Toplum KuruluĢlarına (2) ve yerel yöneticilere (2) toplamda 13
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anket sunulmuĢtur. GörüĢlere iliĢkin tablolar Ekler kısmında sunulmuĢtur. Bu
doğrultuda kriterlerin önceliklendirilmesine yönelik olarak Dematel ile ağırlıklar
belirlenmiĢ ve Tablo 3’de yer alan kriter ağırlıkları elde edilmiĢtir.
Tablo 3. Kriter Ağırlıkları Tablosu
K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10 K11

Ağırlı
0,10 0,09 0,08 0,10 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10
k
0,093
2
4
5
6
1
2
0
3
8
0,076
Tablo 3’e göre yeĢil liman uygulamaları performans kriterleri için en önemli
kriterlerin sırası ile “Sürdürülebilir Çevre Yönetimi”, “Minumum Kirlilik“ ve “Ġsrafın
Minimize Edilmesi” olduğu saptanmıĢtır. Öte yandan en az öneme sahip kiriterlerin ise
sırasıyla “Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması”, “TaĢıma Hareketlerinde KargaĢanın
Azaltılması”, ”Gürültü Azaltımı”, “Daha Ġyi TaĢıma Yapılarının OluĢturulması”,
“Tabiattaki Baskının Yönetilmesi”, “ Dağıtım Verimliliğinin Artırılması”, “ Kaza ve
Yaralanmaların Azaltılması” ve “Ekonomik Düzeyde Kara Nakil Yoğunluğunun
Azaltılması” olduğu tespit edilmiĢtir.
5. Sonuç ve TartıĢma
Sürdürülebilir çevre yönetimi anlayıĢı kapsamında yeĢil uygulamalar, gelecek
nesillere yaĢanabilir bir çevre bırakmak için hayati derece de önemli olan unsurların
baĢında gelmektedir. Özellikle sanayileĢme ile birlikte artan kirlilik doğayı ve çevreyi
tehdit ettiği gibi gelecek nesillerin yaĢam alanlarını da tehlikeye sokmaktadır. Bu
olgulardan hareketle iĢletmeler maddi unsurları bir kenara bırakarak yeĢil uygulamalara
yönelmektedirler.
Öte yandan kamunun yeĢil uygulamalara olan teĢviği her geçen gün artmakta
özel sektörü yeĢil uygulamalara özendirmektedir. Bu kapsamda çalıĢmada yeĢil liman
sertifikası alan iĢletmelerdeki yeĢil liman uygulamalarındaki performans kriterleri
belirlenmiĢ ve belirlenen kriterlerin Dematel yöntemi ile önceliklendirilmesi
amaçlanmıĢtır. Bu amaçla çalıĢmada model oluĢturulmuĢ ve konunun paydaĢlarına
anket uygulanmıĢtır. Yapılan çalıĢmaya yönelik literatürde benzer bir çalıĢmanın
olmaması konunun önemini artıran bir olgu olmakla birlikte kullanılan yöntem ise
çalıĢmayı diğer çalıĢmalardan ayıran bir özellik olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Yapılan değerlendirmelerden hareketle yeĢil liman performans kriterlerinde en
önemli kriterin “Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sonuç
Anastasopoulos vd. (2011), Dooms, vd. (2013), Cusano (2013), Kavakeb (2015), Akgül
(2017) ile Satır ve Sağlamtimur (2018) yaptıkları çalıĢmalar ile örtüĢmektedir. Ġkinci en
düĢük ağırlığa sahip kriter olarak “Minumum Kirlilik“ olduğu saptanmıĢ ve bu sonuç
Yang ve Chang (2016) ve Akgül (2017) tarafından yapılan çalıĢmalarla
benzeĢmektedir. Diğer yüksek ağırlığa sahip kiter olarak “Ġsrafın Minimize Edilmesi”
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belirlenmiĢ bu durum ise Bhattacharya vd. (2014), Chang ve Jhang (2016), Akgül
(2017) ile Satır ve Sağlamtimur (2018) çalıĢmalarıyla benzerlik göstermektedir. En
düĢük ağırlığa kriter de “Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması” olduğu belirlenmiĢtir. Bu
sonuç Akgül (2017) yaptığı çalıĢma ile örtüĢmemektedir. Öte yandan diğer düĢük
ağırlığa sahip olan kriterler ise sırasıyla; “TaĢıma Hareketlerinde KargaĢanın
Azaltılması”, ”Gürültü Azaltımı”, “Daha Ġyi TaĢıma Yapılarının OluĢturulması”,
“Tabiattaki Baskının Yönetilmesi”, “ Dağıtım Verimliliğinin Artırılması”, “ Kaza ve
Yaralanmaların Azaltılması” ve “Ekonomik Düzeyde Kara Nakil Yoğunluğunun
Azaltılması” olduğu görülmüĢtür.
Az önem derecesine sahip olan kriterlerin fazla olmasında etken iĢletmelerde
yeĢil ve yeĢil liman uygulamalarının yeterince anlaĢılamaması, özümsenememesi ve
içselleĢtirilememesi olarak düĢünülebilir. Özellikle iĢletmelerdeki maliyet kaygısının da
kriterler ağırlıklarına etki eden bir faktör olduğu söylenebilir.
Bu çalıĢmada konunun tarafları olduğu düĢünülen uzmanlar ile görüĢülmüĢ
ancak zaman kısıtı nedeniyle bu sayı artırılamamıĢtır. Öte yandan bu çalıĢmada ele
alınan problem baĢka alanlarada uygulanabilir.
Ayrıca söz konusu çalıĢma gelecekte diğer çok kriterli karar verme ve / veya
parametrik veya parametrik olmayan diğer yöntemler ile bulanık mantık ilave edilerek
geliĢtirilebilir ve sonuçlar kıyasalanarak tartıĢılabilir.
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EK:1 Kriterlerin Ağırlıklandırılmasında Direkt ĠliĢki Matrisi
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