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AVRUPA LİMANLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

UYGULAMALARI: BİR DOKÜMAN ANALİZİ 

Özgür TEZCAN1 ve Barış KULEYİN2 

ÖZET 

Enerji yönetimi ve verimliliği, hem sürdürülebilir çevre hem de 

sürdürülebilir ekonomi açısından önem arz etmektedir. Gerek 

kaynakların etkili ve verimli kullanımı, gerekse sera gazı salımının 

azaltılması açısından enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 

kullanımı tüm sektörler gibi denizcilik sektörünün de üzerinde 

durduğu bir konu haline gelmiş, bu konu ile ilgili uluslararası bazı 

zorunluluklar da oluşmuştur. Denizcilik sektörünün önemli bir 

parçası olarak ticari ve ekonomik etkinliklerin yoğun yaşandığı 

limanlar da içerisinde bulunan transfer araçları, yük elleçleme 

ekipmanları, binalar ve rıhtımdaki gemiler ile yoğun enerji tüketilen 

merkezler olarak göze çarpmaktadır. Bu nedenle, enerji verimliliği 

uygulamaları diğer sektörlerde olduğu gibi denizcilik sektöründe de 

dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, denizcilik sektörünün 

önemli bir unsuru olan limanların enerji verimliliği uygulamalarını 

doküman analizi ile incelemektir. Bu amaç kapsamında, internet 

aracılığıyla gerekli dokümanlara kolay ulaşılabilen, uygun ve 

amaçlı örnekleme ile belirlenmiş dokuz Avrupa limanında 

uygulamaya geçirilmiş ya da uygulanması planlanan enerji 

verimliliği çalışmalarının neler olduğu limanların web sayfaları 

incelenerek ortaya koyulmuştur. Çalışmada elde edilen bulgulara 

göre incelenen limanlarda enerji verimliliği çalışmalarının özellikle 

son on yılda artarak belirli bir seviyeye geldiği ancak uygulamaların 

ve konu ile ilgili farkındalığın beklenen seviyede olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Çalışmaların hızlanması ve farkındalığın artması için 

konunun akademik çalışmalarla desteklenmesi gerektiği 

saptanmıştır. 
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ENERGY EFFICIENCY APPROACHES IN EUROPEAN 

SEAPORTS:  A DOCUMENT ANALYSIS 

Özgür TEZCAN1, Barış KULEYİN2 

ABSTRACT 

Energy management and efficiency are important both in terms 

of sustainable environment and sustainable economy. Energy 

efficiency and use of renewable energy have become a matter of 

concern for maritime industry, same as all sectors, in terms of 

efficient use of resources and reducing greenhouse gas emissions, it 

is clear that some international obligations have been occurred in 

this issue. Transferring vehicles, cargo handling equipment, 

buildings and ships at berths consume a large amount of energy in 

seaports, which include intensive commercial and economic 

activities as a part of maritime industry. For this reason, energy 

efficiency applications are important for maritime field as well as 

other fields. The purpose of this study is to evaluate energy efficiency 

practices in seaports via document analysis method. Within the 

scope of this aim, nine European seaports, which are determined by 

appropriate and purposed sampling, were evaluated via their web 

pages and examined in terms of energy efficiency practices and 

projects. According to the findings, it has been observed that the 

energy efficiency applications in seaports have increased to a 

certain level especially in the last decade but neither the applications 

nor the awareness are in expected level in this issue. It has been 

determined that this topic should be supported by academic studies 

in order to accelerate the practice and raise awareness. 
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1. GİRİŞ 

Enerji, dünya üzerindeki sanayi ve ticaret etkinliklerinin 

temel gereksinimidir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA – International 

Energy Agency); giderek artan enerji kullanım miktarının, 2040 

yılında günümüz seviyesinden %30 daha fazla olacağını 

öngörmektedir (IEA, 2016). Enerji kaynaklarının azalması, giderek 

artan enerji ihtiyacı ve çevresel kaygılar, enerji verimliliği ve enerji 

yönetimi gibi konuların önemini ortaya koymaktadır.  

 

Enerji kaynakları, yenilenemez ve yenilenebilir kaynaklar 

olarak incelenebilir. Yenilenemez enerji kaynakları, fosil kaynaklı 

(kömür, petrol ve doğalgaz) ile çekirdek kaynaklı (uranyum ve 

toryum) olarak karşımıza çıkarken; yenilenebilir enerji kaynakları 

ise hidrolik, güneş, rüzgâr, biokütle, jeotermal, gel-git ve hidrojen 

olarak sınıflandırılmaktadır (Koç ve Şenel, 2013: 33). Enerji 

verimliliği ve sera gazı salımının azaltılması gereksinimi hem daha 

verimli yakıtlar hem de yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı 

çalışmalarını hızlandırmıştır. 

 

Deniz taşımacılığı, dünya ticari etkinliklerinin %90’a yakın 

bir kısmını oluşturmaktadır (ICS, 2017). Deniz taşımacılığının 

bileşenleri olan limanlar ve gemiler, enerjinin yoğun kullanıldığı 

merkezlerdir. Bu nedenle, denizcilik sektörünün dünya enerji 

tüketimindeki payı da yüksektir. Yoğun enerji kullanımı enerji 

kaynaklarının hızlı tükenmesine yol açtığı gibi, atmosferdeki sera 

gazı salımını da artırarak küresel ısınmaya neden olmakta ve 

sürdürülebilir bir çevre açısından büyük tehdit oluşturmaktadır. 

Gemilerden kaynaklanan sera gazı salımı, Uluslararası Denizcilik 

Örgütü’nün (IMO – International Maritime Organization) 

çalışmalarıyla düşük karbon salımlı yakıt kullanılarak azaltılmaya 

çalışılmaktadır. 2009 yılında toplam sera gazı salımının %3,3’ü 

gemilerden kaynaklanmakta iken, bu oran 2012 yılında %2,6’ya 

kadar düşürülmüştür (IMO, 2014). 

 

Limanlarda ise; transfer araçları, yükleme/boşaltma 

ekipmanları, binalar ve rıhtımdaki gemiler yoğun miktarda enerji 

tüketmektedir. Çoğu liman, tüketim miktarını ve çevreye verilen 



 

 

 

zararı azaltmak için çeşitli önlemler almakta veya projeler 

geliştirmektedir. Avrupa limanların %72’si bir çevre politikasına ve 

uzman kişilerce donatılmış çevre departmanlarına sahipken, bu 

limanların yarısında Çevre Yönetim Sistemi (EMS – Environmental 

Management System) oluşturulmuştur (Boile ve diğerleri, 2016: 21). 

 

Limanlarda enerji verimliliği çalışmalarına yönelik yapılan 

araştırmalar, enerji verimliliği projelerinde ilerleme olduğunu 

göstermektedir. Acciaro ve diğerleri (2014); limanlarda enerji 

yönetiminin liman otoritelerine yansımaları üzerinde durmuş ve 

Hamburg ile Cenova limanlarını incelemiştir. Boile ve diğerleri 

(2016); limanlarda bir enerji yönetim planı hazırlanması ile ilgili 

aşamaları incelemiş ve getirilerini tartışmıştır. Yapıcı ve Koldemir 

(2015); limanlarda alternatif ve yenilenebilir enerji kullanımını ve 

çeşitli limanlardaki uygulamalarını incelemiştir. 

 

Bu çalışmada, limanlarda enerji verimliliği uygulamalarının 

neler olduğunu yansıtmak amacıyla, Avrupa’nın belli başlı 

limanlarında konu ile ilgili yapılan ve planlanan etkinlikler 

araştırılmıştır. Elde edilen bulguların, enerji verimliliği ve sera gazı 

salımı azaltma çalışmalarının hızlanmasına ve denizcilik 

sektöründeki enerji verimliliği uygulamaları konusundaki alan 

yazınına katkı sağlanması beklenmektedir.  

2. YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

tarama modeli kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, sosyal sorunlar 

hakkında bireylerin veya grupların yaklaşımlarının ve yükledikleri 

anlamların toplanmasını mümkün kılarak sosyal sorunun oluşturulan 

temalar ile analiz edilmesini sağlamaktadır (Creswell, 2013: 48). 

Limanlarda enerji verimliliği uygulamalarının mevcut durumunu 

belirlemek için betimsel analiz yapılmıştır. Betimsel analiz, 

temaların belirlenmesi ve bu temalara göre verilerin özetlenmesi ve 

yorumlanmasını kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 224).  

 

Çalışmada, verilerin toplanması ve yorumlanması 

aşamasında doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman 

analizi yöntemi, basılı ve elektronik kaynakların belirli bir sisteme 



 

 

 

dayalı olarak gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir 

(Bowen, 2009: 27). 

 

Çalışmada, Avrupa limanları evreninde uygun ve amaçlı 

örnekleme esas alınmıştır. Bu kapsamda, Avrupa Limanları Örgütü 

(ESPO – European Sea Ports Organisation) üyesi 24 ülkenin (ESPO, 

2017) limanları arasından 29 adet limanın web sayfaları taranmıştır 

(Tablo 1). Taranan limanlardan web sayfalarında “enerji verimliliği” 

konusu ile ilgili bilgiye ulaşılabilenler örnekleme dâhil edilmiştir. 

Ayrıca, ülkelerin konuya bakış açısını da yansıtması açısından 

seçilen limanların farklı ülkelere ait olmasına dikkat edilmiştir. Bu 

kapsamda, Anvers (Belçika), Rotterdam (Hollanda), Hamburg 

(Almanya), Helsinki (Finlandiya), Londra (İngiltere), Kopenhag 

(Danimarka), Cenova (İtalya), Stockholm (İsveç) ve Köstence 

(Romanya) Limanları olmak üzere dokuz farklı limanın web 

sayfaları ve yıllık raporları doküman analizine tabi tutulmuştur. 

 
Tablo 1. Enerji Verimliliği Kapsamında Web siteleri İncelenen Limanlar 

Ülke Liman Ülke  Liman 

Almanya Hamburg 
İspanya 

Barselona 

Belçika Anvers Valensiya 

Birleşik 

Krallık 

Londra İsveç Stockholm 

Felixstowe 

İtalya  

Cenova 

Southampton Napoli  

Bulgaristan Varna Ravenna 

Danimarka Kopenhag Letonya Riga 

Finlandiya Helsinki Litvanya Ventspills 

Estonya Talinn Malta  Marsaxlokk 

Fransa 

Marsilya  Polonya Gdansk 

Le Havre 
Portekiz 

Sines 

Dankirk Lizbon 

Hırvatistan Rijeka Romanya Köstence 

Hollanda Rotterdam Yunanistan Pire 

İrlanda  Dublin 
Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. BULGULAR 

Limanlarda enerji verimliliği uygulamaları kapsamında 

incelenen dokümanlardan elde dilen verilere göre enerji verimliliği 

çalışmaları dört ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bu başlıklar; 

“yenilenebilir ve alternatif enerji kullanımı”, “enerji tasarrufu 

çalışmaları”, “sera gazı salımı azaltma çalışmaları” ve “enerji 

verimliliği projeleri” olarak belirlenmiştir.  

 

3.1. Yenilenebilir ve Alternatif Enerji Kullanımı 

İncelenen limanlarda, rüzgâr ve güneş enerjisinin çeşitli 

düzeylerde kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Rotterdam 

Limanı özellikle rüzgâr enerjisi kullanımında başı çekmekte ve 

çeşitli bölgelerdeki 83 rüzgâr türbini ile 200 megavatta yakın enerji 

elde edilmektedir (RL, 2017). Şekil 1’de Rotterdam Limanı’nın 

mevcut rüzgâr türbini yerleşimi ile eklenecek türbinlerin planlanan 

konumları gösterilmiştir. Cenova Limanı, Liman Çevresi Enerji 

Planı (PEAP – Piano Energetico Ambientale del Porto di Genova) 

ile 2013 yılında kurmuş olduğu 39 adet rüzgâr türbini ve 29 güneş 

enerjisi sistemi ile temiz enerji üretmektedir (CL, 2014). Anvers 

Limanı ise 2014 yılı itibariyle güneş, rüzgâr ve biyo-yakıtlardan 

yaklaşık 165 megavat yenilenebilir enerji üretme kabiliyetine 

sahiptir (AL, 2015). Şekil 2’de Anvers Limanı’nda yenilenebilir ve 

alternatif enerji kullanımının yıllara göre dağılımı verilmiştir. 72 

adet güneş paneli ile Helsinki Limanı da önemli miktarda enerji 

üretebilmektedir (HEL, 2017). Hamburg Limanı güneş enerjisi ile 

116 megavat enerji üretmektedir (HAL, 2017).  

 

 
Şekil 1. Rotterdam Limanı Rüzgâr Türbini Yerleşimi  

Kaynak: RL, 2017. 

Yeni türbin projeleri 

Mevcuttürbinler 



 

 

 

 

 

 
Şekil 2. Anvers Limanı Yenilenebilir Enerji Kaynakları  

Kaynak: AL, 2015. 

 

Rüzgâr ve güneş enerjisi dışında, enerji verimliliği ve sera 

gazı salımının azaltılması amacıyla kullanılan alternatif enerji 

kaynakları ise biyo yakıt, doğal gaz, elektrik olarak göze 

çarpmaktadır (AL, 2015; HAL, 2017). 

 

3.2. Enerji Tasarrufu Çalışmaları 

İncelenen limanlarda enerji tasarrufu çalışmaları, tasarruflu 

aydınlatma kullanımı ve liman makinelerinin daha tasarruflu hale 

getirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Helsinki Limanı’nda 

aydınlatmalar led ampuller ile değiştirilerek limanın elektrik 

tüketimi yarıdan fazla azaltılmıştır (HEL, 2017). Kopenhag 

Limanı’nda ise konteyner terminali araçlarında yeni nesil dizel 

motorlar kullanılması ile yakıt tüketimi üçte bir azaltılmıştır (KML, 

2017). Hamburg Limanı’nda bir konteyner terminalindeki rıhtım 

kreynlerinde led aydınlatma kullanılmaya başlanması ile %90 

tasarruf sağlanmıştır (HAL, 2017). 
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3.3. Sera Gazı Salımı Azaltma Çalışmaları 

İncelenen limanların tamamında sera gazları salımı ile ilgili 

azaltma çalışmaları yapılmakta veya konu ile ilgili projeler 

geliştirilmektedir. Bu yöndeki çalışmalar genellikle yenilenebilir 

enerji kullanımı, fosil yakıt tüketiminin azaltılması (KL, 2015; HAL, 

2017; KML, 2017), daha az sera gazı açığa çıkaran yakıtlar 

kullanılması (SL, 2016) ve limandaki gemilere sahil elektriği temin 

edilmesi (CL, 2014; SL, 2016) üzerinde durmaktadır.  

 

3.4. Enerji Verimliliği Projeleri 

Enerji verimliliği ve buna bağlı olarak sera gazı salımı 

azaltma çalışmaları gerek liman yönetimlerinin planladığı projeler 

gerekse Avrupa Birliği projeleri ile desteklenmektedir. Bu bağlamda 

gelecek yıllarda enerji tüketiminin ve sera gazı salımının 

azaltılmasına yönelik irili ufaklı pek çok proje planlanmıştır. 

 

Londra Limanı, Thames Nehrinde gerçekleşen gelgit 

olaylarından enerji üretebilecek bir sistem üzerine çalışmaktadır 

(LLO, 2017). Köstence Limanı ise 60 milyon avro tutarında bir 

rüzgâr enerjisi tesisinin 2020 yılına kadar faaliyete geçirilmesine 

yönelik bir proje geliştirmiştir (KL, 2015). Rotterdam Limanı 

mevcut rüzgâr türbinlerinin bir kısmını yenilemek ve yeni türbinler 

eklemek üzere 2018-2019 yıllarında 59 yeni türbin alımı 

planlamaktadır (RL, 2017). Helsinki Limanı, yeni terminallerinden 

olan Batı Terminali 2’yi mevcut panellerden 2,5 kat verimli yeni 

güneş panelleri ile donatmayı planlamıştır (HEL, 2017). Cenova 

limanı, elektrik kullanımının yaygınlaştırılması ile rüzgâr ve güneş 

enerjisi kullanımına yönelik toplamda 59,9 milyon avroluk bir 

projeyi uygulamaya koymuştur (CL, 2014). Kopenhag Limanı’nda, 

liman içi araçların motorlarının hibrit motorlarla değiştirilmesi 

planlanmakta ve uzun vadede rüzgâr ve güneş enerjisi kullanımına 

yönelik projeler düşünülmektedir (KL, 2017).  

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Enerji verimliliği günümüzün en önemli konularından 

biridir. Enerji temininin pahalılığı, enerjinin maliyetlerdeki önemli 

payı ve çevresel kaygılar enerji verimliliği konusunun önemini 



 

 

 

artıran unsurlardır. Bütün sektörlerde, çoğunlukla maliyetleri 

azaltmak amacıyla olsa da, gerek çevresel hassasiyet, gerek ulusal 

ve uluslararası zorunlulukları karşılamak amacıyla enerji verimliliği 

çalışmaları yürütülmektedir. Denizcilik sektörü de diğer sektörler 

içerisinde oldukça önemli bir paya sahip olarak enerji verimliliği 

alanında dikkat çekmeye başlamıştır. Özellikle gemilerden kaynaklı 

hava kirliliğini önlemek amacıyla Denizlerin Gemilerden 

Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme 
(MARPOL 73/78) Ek-VI’nın da (Gemilerden Kaynaklanan Hava 

Kirliliğinin Önlenmesi Kuralları) devreye girmesiyle bu konu 

gündemde bir hayli yer bulmaya başlamıştır.  

 

Limanlar sanayi ve ticari faaliyetlerin yoğun yaşandığı yerler 

olarak enerji gereksiniminin oldukça fazla olduğu yerlerdir. Liman 

içerisinde kullanılan elleçleme ve transfer araçları, binalar ve 

depolama alanları ile liman bölgesindeki gemiler bahsi geçen yüksek 

enerji kullanımının ana unsurlarıdır.  

 

Avrupa limanlarındaki enerji verimliliği çalışmaları 

incelendiğinde, bazı limanların bu konuda oldukça yol aldığı görülse 

de genel itibari ile değerlendirildiğinde enerji verimliliği konusunun 

öneminin yeterince anlaşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. ESPO 

üyesi ülkelerin limanları arasından incelemeye tabi tutulan toplam 

29 liman içinden 9 liman (%31) enerji verimliliği çalışmaları 

açısından analiz edilmeye uygun bulunmuştur. Analizi yapılan 

limanlar dışında kalan limanların web sitelerinde kayda değer pek 

bir bilgiye ulaşılamamıştır. İncelenen bölgenin ar-ge ve inovasyon 

çalışmalarına önem verilen Avrupa bölgesi olduğu düşünüldüğünde 

enerji verimliliği uygulamalarının istenilen seviyede olmadığı 

yorumlanabilir. Konu hakkında en detaylı çalışmaların Hollanda, 

Belçika ve Almanya limanlarında olduğu gözlemlenmiştir. Mevcut 

bulgulardan limanlardaki enerji verimliliği çalışmalarının son on 

yılda hız kazandığı sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen limanların 

çoğunda bir enerji yönetim sistemi ya da çevre yönetim sistemi 

oluşturulmuş ve bu kapsamda hizmet veren bir birim kurulmuştur. 

Bu açıdan bakıldığında enerji verimliliği ve sera gazı azaltımı 

çalışmalarının önümüzdeki yıllarda daha da hız kazanacağı 

söylenebilir.  

 



 

 

 

Avrupa ülkeleri incelenirken, Türkiye’deki durum da gözden 

geçirilmiş, bu kapsamda beş limanın (Mersin, Ambarlı, İskenderun, 

Çanakkale, Samsun) web sitesi taranmış ancak enerji verimliliği 

çalışmaları ile ilgili bir bulguya rastlanamamıştır. Bu açıdan 

Türkiye’de de konu ile ilgili hassasiyetin henüz yeterli seviyede 

olmadığı söylenebilir.  

 

Gemilerde enerji verimliliği konusu, IMO’nun da 

yaptırımları ile özellikle hava kirliliğinin azaltılması yönünde de 

olsa, limanlardaki çalışmalara göre daha ileri bir düzeye gelmiş ve 

bu konuda bazı akademik çalışmaların olduğu gözlemlenmiştir. 

Limanlarda enerji verimliliği konusunda ise çok az akademik 

çalışma yapıldığı görülmüştür. Konunun öneminin anlaşılabilmesi, 

farkındalık yaratılabilmesi ve çeşitli çözüm önerileri 

oluşturulabilmesi için bu kapsamdaki akademik çalışma sayısının 

artması gerektiği değerlendirilmektedir.  
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