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 Fiyat, işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek için üretmiş 
oldukları mal ve hizmetlerin değeridir (Shoemaker ve Mattila, 
2009: 536). 
 
 Pazarlama karmasının (4P: Ürün, dağıtım, tutundurma  ve 
fiyat) gelir yaratan tek elemanıdır.  
 
 Limanların yoğun rekabet ortamında, stratejik planlarını 
uygularken kullandıkları en önemli pazarlama karmasıdır 
(Esmer, 2011: 88).  
 
 Liman maliyetleri ve fiyatlandırması, denizcilik ekonomisi 
yazınında önemli araştırma başlıklarından (Acciaro, 2013: 2) ve 
en çok tartışma yaratan konulardan birisidir (Heaver, 2006).  
 
 



 Liman fiyatlandırma stratejileri üç kategoride 
incelenebilir (Frankel, 1987:71-76): 

 

Maliyet bazlı fiyatlandırma stratejileri  

Değer bazlı fiyatlandırma stratejileri  

Rekabet bazlı fiyatlandırma stratejileri  



 Liman fiyatlandırma yazın taraması, Dokuz Eylül 
Üniversitesi abone veri tabanlarını (Abi inform, EBSCO, 
Taylor& Francis, Elsevier, Science Direct, Palgrave, Spring 
Link, Oxford University Journal vs.) kullanarak 
gerçekleştirilmiştir.  

 

 Anahtar kelimeler; liman fiyatlandırma, liman 
tarifeleri, rıhtım ücretleri, yük elleçleme ücretleri, 
marjinal maliyet fiyatlandırmadır.  











  Limanın rekabet ortamında optimum kar elde edebilmesi 
için stratejik olarak  fiyatlarını nasıl ayarlaması gerektiğine  karar 
vermesi gerekir.  



Yanlış fiyatlandırma potansiyel karlardan fedakârlıktır.  
 



Doğru Fiyatlandırma (Kar, Rekabetçi güç, Pazar 
payı/Satış Hacmi, Marka değeri..) 



 Bu çalışmanın amacı, modern pazarlama kavramları çatısı 
altında stratejik fiyatlandırma analizi yaparak rekabetçi 
üstünlük elde etmede fiyatlandırmanın rolünü anlamak ve 
çalışmada temel alınan yenilikçi yöntemin seçilen limanlar 
üzerinde uygulanmasını sağlamaktır. 

 

 

 



 Çalışma kapsamında kullanılan temel yöntem, 
limanların stratejik çevrelerinin sistematik değerlendirilmesine 
dayalıdır. Ashar (2001)’in çalışmasından alınan yöntemde iki 
farklı araştırma aracı kullanılmıştır. Bunlar;  

 

Fiyat Akış Diyagramı 
Oyun Ağacı Analizi 
 
 İkinci yöntem ise, yarı-yapılandırılmış yüz yüze 
görüşmelerdir. Liman yöneticileri, müşterileri ve aracı 
kuruluşlarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde temel 
yöntem için gerekli olacak veriler sağlanmış ve yöntem Türkiye 
limanlarına uyarlanmıştır. 

 



 Çalışmanın nitel ve nicel araştırma süreçleri 
için örneklem olarak Ege Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren konteyner limanlarından A limanı ve 
bölgedeki rakipleri B ve C limanları seçilmiştir. 
 
 Bu örneklemin seçilme sebebi, yöntemin 
uygulanabilmesi için gerekli olan oligopol piyasa 
yapısına sahip, birbirleriyle rekabet halinde olan 
konteyner limanları olmasıdır. 



A ve B limanlarının hizmetlerine yönelik fiyatlarda 
tahminleme yapılmıştır. 

 
Özel limanların müşterileriyle pazarlık avantajlarını 

yitirmemek için fiyatlandırma verileriyle ilgili ayrıntıları 
paylaşmak istememesi, 
Hat sahiplerine farklı ücretlendirmelerin söz konusu olması 

(uzun dönemli anlaşmalar) ve rekabet aracı olarak kullanılması. 
Limanın müşterilerinden fiyat almanın araştırmanın yapıldığı 

limanlara karşı etik olmayacağı düşüncesi, 
Çalışmanın asıl amacının, araştırma yönteminin Türkiye 

limanlarındaki uygulamasını göstermek ve çalışmanın devamını 
sağlamak olması  
Örneklemdeki limanların üst düzey yöneticilerinin C Limanı 

hizmetleri tarifesi baz alınarak belirtilen oranlarda (A ve B 
limanı için %10-%12 aşağı) tahminleme yapılabileceği 
konusundaki tavsiyeleri. 
 



 Yazın taramasında liman maliyetleri ve fiyatlarının hesaplamasının 
yapıldığı çalışmalara pek rastlanmamakla birlikte, ulaşılan bazı çalışmalarda 
olasılık ve tahminleme yöntemlerinin kullanıldığı gözlemlenmiştir (Talley, 
1994: 71-75; Martin vd., 2014). 

 
 Çalışmada uygulanan fiyatlandırma stratejilerinde Rekabet Kurumu’nun 

müdahaleleri gibi yasal kısıtlamaların olmadığı varsayılmıştır.  
 

 Hesaplamalar, gemiye ve yüke yönelik 9 temel hizmet üzerinden 
gerçekleştirilmiştir.  

 
 Yüklerin özelliğinden kaynaklanan özel maliyetler ya da hat sahibiyle 

yapılan özel anlaşmaların olmadığı varsayılmıştır. 
 

 Limanların elde ettiği gelirlerin %50’si sabit maliyet, %40’i değişken 
maliyet geri kalan %10’luk kısmının ise kar olduğu varsayılmıştır. 



 Uygulama dört aşamada gerçekleştirilmiştir: 
 
 İlk aşama, araştırma örnekleminde yer alan konteyner 
limanlarındaki temel hizmetlerin belirlenmesi ve bu hizmetlere yönelik 
fiyat akış diyagramlarının oluşturulmasını içermektedir.  
 
 İkinci aşamada bu hizmetlerin maliyet göstergeleri ve 
karşılaştırılmaları yapılmıştır.  
 
  
 Üçüncü aşamada, araştırmanın yapıldığı limanlara yönelik 
genel bir değerlendirmeye bağlı kalarak fiyatlandırma stratejisi 
oluşturulmuştur.  
 
 Son aşamada ise fiyat ayarlama tavsiyelerinde bulunulmuştur. 
  
 







Kaynak: Ashar, 2001’den esinlenilerek yüz yüze görüşmeler sonucunda oluşturulmuştur.  





 
MSC ELEONORA ? 



Tek Parça Maliyet: Sınırlı ve özel hizmetleri sağlamaya yönelik 
tek kalemden oluşan tarifeyi içerir. 
Toplam Maliyetler: Gemiye ve yüke verilen temel hizmetlerin 

hepsini kapsar, ortalama hareket ve 20’lik konteyner sayısına göre 
ölçülür.  
Toplam Yerel Maliyetler: Toplam maliyetlerin üzerinden sadece 

yerel yüklerin maliyetini gösterir (transit yükler hariç, tekrar 
elleçlenen yükler dahil). 
Marjinal Yerel Maliyetler: Tam 40’lık konteynerin ek bir 

hareketiyle artan maliyetleri gösterir. 
Marjinal Transit Maliyetler: Tam 40’lık transit konteynerin ek 

bir hareketiyle artan toplam maliyetleri gösterir. 
Marjinal Gemi Maliyetleri: Yüksüz ve elleçleme ücreti olmayan 

bir geminin toplam maliyeti (sıfır hareket) 
 







 Limanların yük elleçleme oranlarını etkileyen birçok neden vardır. 
Yapılan görüşmeler eşliğinde bu nedenlerden bazıları şu maddelerle özetlenebilir: 
Liman kapasitesi ve geri sahası 
Art alan (hinterlant) ulaştırma bağlantısı (demiryolu, karayolu) 
Bilgi teknolojileri 
Ekipman performansı 
Mevcut müşterilerin büyümesi 
Pazardaki arz talep yapısı 
 



 Oyun ağacı, oyun teorisi temelli bir analitik karar verme 
yöntemidir (Ashar, 2001). Her bir stratejik karara (eylem) karşı, 
rakibin nasıl karşılık (tepki) vereceği görselleştirilir.   

 

 Yazın taramasında oyun teorisinin liman maliyeti, 
rekabeti ve kapasitesi gibi konularda da uygulandığı 
görülmüştür (Saeed ve Larsen, 2010; Seo ve Ha, 2010; Ishii vd., 
2013). 



 A limanına iki zıt fiyatlandırma stratejisi uygulanmıştır. 
Bu stratejiler; 

Artış – liman ücretlerinde az miktar artış (%5) 

İndirim – liman ücretlerinde aşırı indirim (-%20) 

 

 Rakiplerin bu duruma karşılık iki farklı tepkisi olabilir. 
Bunlar; 

Değişiklik Yok – fiyatlarda değişiklik yapılmayacak, 

Eşitleme – fiyatlar B limanının fiyat düzeyi ile eşitlenecek. 

 











 

 

 Rakiplerin değişiklik yok tepkisi verdiği senaryo için %0 ile % 
12’lik indirim aralığının karlı olduğu görülmüştür. Rakibin 
eşitleme tepkisi vereceği senaryo için ise % 0 ile % 5 artış 
stratejisinin karlı olduğu görülmüştür.  

 

 

 

 Limanlar gelir arttırmak için fiyat yükselterek yasal 
engellere takılmaktansa daha verimli ve daha düşük 
maliyetle çalışan liman olmaya odaklanmalıdır. 

 



Araştırmada kullanılan yöntemin Türkiye limanları örnekleminde ilk defa 
uygulanması ve eksikliklerinin giderilmesi 
 
Ulusal olarak liman fiyatlandırma konusunda yapılan az sayıda çalışmadan biri 

olması 
 
Araştırmada kullanılan yöntem ile Türkiye’deki limanların hizmet sistemlerinin 

farklılarının ortaya koyması 
 
Limanların olası fiyat değişikliğine karşı rakip limanların nasıl tepki vereceği ve 

bu değişikliklerin limanların finansal yapılarını nasıl etkileyebileceği konusunda 
öngörülerde bulunulması 
 
Çalışma liman yöneticilerine, artan rekabet ortamında fiyatlandırma 

kararlarını alırken ve fiyatlandırma stratejilerini oluştururken ne tür 
ayarlamalar yapabilecekleri ve hangi konulara dikkat etmeleri gerektiği 
konusunda bir rehber niteliği taşıması 

 



 
Liman yöneticilerinin liman fiyatlandırma kararları alırken karşılaştıkları 

problemler, yasal kısıtlamalar detaylı bir şekilde incelenebilir. 
 

Çalışmada incelenen hizmetler arasından liman maliyetlerini önemli ölçüde 
etkileyen ardiye hizmetlerine yönelik bir çalışma yapılabilir. Örneğin 
limanların kapasitelerinin yetersiz olması ya da sıkışıklık durumlarına göre 
ardiye hizmetlerinde istenen ücret ve  verilen boş zamanın optimum süresinin 
belirleneceği bir çalışma olabilir. (optimum ardiye süresinin belirlenmesi) 
 

Çalışmada uygulanan yönteme benzer şekilde, liman hizmetlerinin maliyetleri 
hesaplanıp, liman müşterilerinin diğer seçim kriterleri de göz önünde 
bulundurularak o limanla çalışmak isteyip istemeyeceğini anlamaya yönelik bir 
çalışma yapılabilir. 

 
Konteyner terminallerinde oluşan sıkışıklığı önlemek ya da liman 

kapasitelerini, fiyat artış/indirim kararlarıyla, en verimli şekilde kullanmaya 
yönelik bir araştırma oyun ağacı yönteminden yararlanarak oluşturulabilir. 



fevzibitiktas 

fevzibitiktas@gmail.com 
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