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İÇERİK 

 

 

• Giriş 
• Türkiye Limancılık Sektörü 

 
• Literatür Taraması 

 
• Çalışmanın Amacı 

 
• Araştırmanın Yöntemi 

 
• Analiz ve Bulgular 

 
• Sonuç ve Öneriler 
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GİRİŞ 

 
 
 Konteyner Liman İşletmeciliğinin Küresel Yapısı 

• 50 liman - 30’un üzerinde ülke 
• İlk 100 konteyner limanı - 538,8 milyon TEU 

 
 Türkiye’de Liman İşletmeciğili 

• Liman özelleştirmeleri 
• Müşterilerin değişen hizmet gereksinimleri 

 
 Türkiye’de Konteyner Limanları ve Pazar Yönlülük 

• Pazarı tanımaları ve hizmetlerini isteklere göre geliştirmeleri 
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TÜRKİYE LİMANCILIK SEKTÖRÜNDE 
GELİŞMELER 

 
• Türk limanlarındaki yük trafiği 

 

• Türk limanlarındaki konteyner trafiği (%40 artış): 
 

• Limanların özelleştirilmesi 
 

• Küresel işletmelerinin Türkiye limancılık pazarına artan girişleri 
 

• Konteyner liman yatırımlarındaki artış ve kapasitelerindeki büyüme 
 

• Limanlarda büyük ölçekli konteyner gemilerinin artması 
 

• Liman teknolojilerindeki gelişmeler 
 

• Liman işletmelerinin aktarma yük trafiğine yönelimi 
 

• Liman stratejisi ve yönetim anlayışındaki değişimler 
 

• Limanlar arası rekabet ve limanların pazar yönlü faaliyetlerinin artması 
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LİTERATÜR TARAMASI 

 
 

 Pazar Yönlülük 
• Kurumsal çapta pazar zekâsı oluşturma, yayma ve hızlı cevap verebilme 

yaklaşımı 
 

 Limanlar ve Pazar Yönlülük 
• Müşterileri tanıma 
• Pazar gereksinimlerini analiz etme 
• Rekabet ve İşbirliği 
• Tutundurma faaliyetleri 
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LİTERATÜR TARAMASI 

 
 

Literatürde Pazar Yönlülük Faaliyetleri Bulguları 
 

 
• Avustralya limanları (Cahooh, 2007) 

 
• Avrupa ve Kuzey Amerika limanları (Pando vd., 2005) 

 
• Limanlar arası ortak pazarlama ve rekabet dengesi (Song, 2007) 

 
• Pazarlama araçlarının etkisi (Bernard, 1995) 

 
• Türkiye limanları (Deveci vd., 2001) 

 
• Limanların pazar yönlülüğünü inceleyen çalışmaların azlığı (Pardali ve 

Kounoupas, 2014) 
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ÇALIŞMANIN AMACI 

 
 

 
• Türkiye’deki konteyner limanlarını pazar yönlülük faaliyetleri yürütmeye iten olguları 

veya bu faaliyetleri gerçekleştirmelerine engel teşkil eden faktörleri keşfetmektir.  
 

• Araştırma Sorusu 1: Türkiye konteyner limanları ne gibi pazar yönlülük 
faaliyetleri yürütmektedir? 

 

• Araştırma Sorusu 2: Türkiye konteyner limanlarını pazar yönlülük faaliyetlerini 
yürütmeye iten etmenler nelerdir?  

 

• Araştırma Sorusu 3: Türkiye konteyner limanlarının pazar yönlülük faaliyetlerini 
yürütmelerini engelleyen faktörler nelerdir? 

 



1 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 
• Delphi Yöntemi 

• Birinci Aşama (ifadelerin oluşturulması) 
• İkinci Aşama (soru formu) 
 

• İfadelerin Oluşturulması 
• 4 adet açık uçlu soru 
• 18 Ağustos-02 Eylül (bire bir görüşme, telefon, e-mail) 
 

• Örneklem Seçimi 
• Yargısal Örneklem 

• Türkiye’de faaliyet gösteren 10 konteyner limanının pazarlama yöneticileri 
• Limancılık ve liman pazarlaması alanında çalışan 3 akademisyen ve 1 

danışmanlık şirketi yöneticisi 
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
 
 

Açık Uçlu Sorular 
 
 

– Liman işletmeleri müşterilerini nasıl sınıflandırmaktadır? Belli başlı müşteri grupları 
kimlerden oluşmaktadır?  
 

– Liman işletmelerinin pazar yönlülük faaliyetleri nelerdir? 
 

– Sizce Türkiye’deki özel liman işletmelerini bu faaliyetleri gerçekleştirmeye 
yönlendiren faktörler nelerdir? 
 

– Sizce Türkiye’deki özel liman işletmelerinin pazar yönlü faaliyetlerde bulunmasını 
engelleyen faktörler nelerdir? 
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ANALİZ VE BULGULAR 

 
 

Birinci Aşama Delphi Bulguları 
 

– Yanıtlar, tekrarlanma sıklıklarına göre teker teker incelenmiştir 
 

– İlk iki soru için verilen yanıtlar derinlemesine analiz edilmiştir 
 

– Diğer iki soru için verilen yanıtlar ise tekil ifadeler haline getirilerek ikinci aşamaya 
dahil edilmiştir 
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ANALİZ VE BULGULAR 

 
• Liman işletmeleri müşterilerini nasıl sınıflandırmaktadır? Belli başlı müşteri 

grupları kimlerden oluşmaktadır?  
 

• Çoğunluk müşterilerini belirgin bölümlere ayırıyor 
 

• Fonksiyonel bölümlendirme 
• Birincil ve ikincil müşteriler   
• “liman konusunda doğrudan tercih hakkı olan tüm taraflar” 
• Destek hizmet sağlayıcılar 

• Bazı liman yöneticileri destek hizmet sağlayıcılarını müşteri grupları içinde 
görmemektedir 

• Destek hizmet sağlayıcıların liman seçim kararında tamamen etkisiz oldukları 
söylenememektedir 

• Paydaş tanımı (2 liman) 
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ANALİZ VE BULGULAR 

 
• Liman işletmelerinin pazar yönlülük faaliyetleri nelerdir? 

 

• Pazar bölümlendirme 
 

• Pazar bilgisinin toplanması 
• Müşteri iletişimi (ziyaretler) 
• Müşteri memnuniyeti ölçme 
• Müşteri şikayetlerini değerlendirme 
• Önlem alma 
• Müşteriye özel esnek fiyatlandırma 

 

• Hizmet verdikleri gemi hatlarıyla ortak pazarlama faaliyetleri 
 

• Pazarlama iletişimi 
 

• Hinterland analizi 
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ANALİZ VE BULGULAR 

 
 

İkinci Aşama Delphi Bulguları 
 

• Toplamda 30 ifade 14 kişiye değerlendirilmek üzere gönderilmiştir.  
 

• %100 geri dönüş oranı 
 

• Kapoor (1987) APMO (Average Percent of Majority Opinion) yöntemi 
 

• %50’nin üzerinde değere sahip olanlar çoğunluk sağlanan fikirler 
 

• Uzlaşma ölçütü %73 
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ANALİZ VE BULGULAR 
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ANALİZ VE BULGULAR 

 
 

• 30 ifadenin 13 ‘ünde uzlaşma sağlandı 
 

• 17 ifadede uzlaşma tespit edilmemiştir 
 

• Türkiye’deki özel liman işletmelerini pazar yönlü faaliyetleri gerçekleştirmeye 
yönlendiren faktörler: 12 ifadeden 11’inde uzlaşma 
 

• Türkiye’deki özel liman işletmelerini pazar yönlü faaliyetleri gerçekleştirmesini 
engelleyen faktörler: 18 ifadeden 2’sinde uzlaşma 
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ANALİZ VE BULGULAR 
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ANALİZ VE BULGULAR 
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ANALİZ VE BULGULAR 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
 

• Türkiye’de yeni kurumsal oluşumlar olarak özel limanlar  
 

• Hızla değişen pazar dinamikleri 
 

• Mevcut müşterilerini memnun etme ve yeni müşteriler kazanma çabaları 
 

• Geniş bir yelpazeye yayılmış pazar yönlülük faaliyetleri yürüttüğü 
 

• Konteyner limanlarının müşterilerinin yaptıkları işe göre fonksiyonel bölümlendirmesi 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
 
 

• Birincil müşteriler ve ikincil müşteriler 
 

• Destek hizmet sağlayıcı da liman müşterileri arasında tanımlansa da bazı liman 
yöneticileri destek hizmet sağlayıcıları müşteri grupları içinde görmediği 
 

• Uzmanlarla mülakatlar esnasında toplanan veri 30 ayrı ifade - Delphi analizi 
 

• Toplam 30 ifadenin 13’ünde fikirler arası uzlaşma sağlanmıştır 
• 11’i iten 
• 2’si engelleyen faktörler 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
 

Gelecek Çalışmalar 
 

• Uzlaşma sağlanamayan 17 ifade 
 

• Farklı nicel karar verme yöntemleri önceliklendirme 
 

• Analitik Hiyerarşi Süreci veya Kalite Fonksiyon Ggöçerimi uygulaması 
 

• Avrupa’da örnek uygulamalar yapan limanlar ile karşılaştırma 



ceren.altuntas@yasar.edu.tr 
 

aysu.gocer@ieu.edu.tr 
 

adeveci@deu.edu.tr 
 

 

TEŞEKKÜRLER 
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