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Türkiye’nin en prestijli gemi tersanesi 
Proteksan Turquiose, ülkenin ilk 
süperyatı olan 50 metrelik Turquoise’ı 
1990 yılında üretti. Bu tersane bugüne 
kadar F1 yetkilisi Bernie Ecclestone, 

oyuncu Johnny Depp ve birçok devlet başkanı için 
yat üretti. Araştırma ve tasarım ofisinin altında yer 
alan iskelede 80 metre uzunluğunda dört süperyatı 
ve kardeş bir tersanede 150 metrelik başka dört 
yatı aynı anda inşa edebilme kapasitesine sahip.  
(Kıyaslama yapmak gerekirse, dünyanın en büyük 
yatı Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Halife 

Proteksan Turquoise, Turkey’s most prestigious 
shipyard produced the nation’s first superyacht, 
50m Turquoise, in 1990. They have now 
constructed yachts for F1 supremo Bernie 
Ecclestone, actor Johnny Depp, and various heads 
of state. They have the capacity to produce four 
80m superyachts simultaneously in the boatyard 
below the research and design office, and another 
four 150m yachts in a sister yard. (For comparison, 
the world’s largest yacht is 180m Azzam, owned 
by UAE President Sheikh Khalifa bin Zayed al-
Nahyan.) 

TÜRKIYE 
SEFERE ÇIKIYOR

TURKEY 
SETS SAIL

TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ YAT ÜRETİCİSİ KONUMUNA YÜKSELDİ. 
TURKEY HAS RISEN TO THE THIRD LARGEST YACHT PRODUCER IN THE WORLD.
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BOAT INTERNATIONAL 
DERGİSİNE GÖRE TÜRKİYE 

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ YAT 
ÜRETİCİSİ. 

ACCORDING TO BOAT 
INTERNATIONAL MAGAZINE 

TURKEY IS THE WORLD’S 
NUMBER THREE YACHT 

PRODUCER.

GLOBAL SÜPERYAT 
ENDÜSTRİSİNİN 

BÜYÜKLÜĞÜ 24 MİLYAR 
AVRO. 

THE TOTAL GLOBAL 
SUPER YACHT INDUSTRY 
AMAOUNTS 24 BILLION 

EUROS.

SOURCE OF SUCCESS
“In history, the Ottomans were 
experienced in building all 
kinds of vessels,” Proteksan 
Turquoise CEO Mehmet 
Karabeyoğlu says. “First 
warships, then trade ships, 
then vessels to explore our 
(8,000km-long) coastline.” 
Such shipbuilding caliber 
has contributed to Turkey’s 
position as the world’s third-
largest yacht producer. 

Rory Trahair from Edmiston 
(edmiston.com), a global 
powerhouse that maintains 
brokerages from Shanghai 
to São Paulo, says that fine 
tuning will help make Turkish 
yachts more appealing to the 
market’s top end. 

bin Zayid El Nahyan’ın 
sahip olduğu 180 metre 
uzunluğundaki Azzam.)

BAŞARININ 
KAYNAĞI
Proteksan Turquoise Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Karabeyoğlu “Tarihte 
Osmanlılar her türlü gemi 
inşaatı konusunda tecrübeye 
sahiplerdi.” diyor. “İlk önce 
savaş gemileri, sonra ticaret 
gemileri, daha sonra da (8 
bin metre uzunluğundaki) 
kıyı şeridimizi keşfetmek için 
gemiler üretmişler.” Gemi 
inşaatındaki bu yetkinlik, 
Türkiye’nin dünyadaki en 
büyük üçüncü yat üreticisi 
konumuna katkıda bulunuyor.

Şanghay’dan Sao Paulo’ya 
aracılık yapan, küresel 
ölçekteki şirket Edmiston’dan 
(edmiston.com) Rory 
Trahair, yapılacak bazı ince 
ayarlamaların Türk yatlarını 
pazarın üst kalite kesimi 
için daha çekici kılacağını 
söylüyor. 
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TÜRKIYE 
SEFERE ÇIKIYOR
Edmiston’ın Pazarlama Müdürü 
Trahair, Türkiye’nin daha üst 
düzey bir seyir destinasyonu 
olacağından son derece emin. 
Deniz Turizmi Yönetmeliği’ndeki 
kıyı planlaması kurallarının 
2010 yılında esnetilmesi, bu 
konunun Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından dikkate 
alındığını gösteriyor. 2014-
2015 süresince Bodrum ve 
Dalaman’daki iki önemli seyir 
noktası da dâhil olmak üzere 
12 yeni marinanın tamamlanması bekleniyor. 
Yalnızca İstanbul merkezinde dahi Boğaz boyunca 
ilave 5 bin 500 yat rıhtımı yapılması planlanıyor. 
Bakanlık ulusal yat endüstrisinden yıllık 10 milyar 
dolarlık gelir elde etme konusunda ümitli. “Bakım 
alanları ve marinalar açısından daha gelişmiş 
tesisler sayesinde, Türkiye’nin yol boyunca yat 
kullanımı için popülaritesi gittikçe artıyor.” diye 
ekliyor Trahair. Bu ifade; donanma gemileri, ticari 
gemiler ve dünyaca ünlü süperyatlar üreten RMK 
Marine’nin (rmkmarine.com.tr) Yat Departmanı 

TURKEY SETS SAIL
Trahair, Edmiston’s Head of 
Marketing, is more assured of 
Turkey’s growing status as a 
premier cruising destination. 
Turkey’s Ministry of Culture and 
Tourism has certainly taken 
notice. In 2010, it loosened 
its benchmark Sea Tourism 
Regulation coastal planning 
rules. Twelve new marinas are set 
to be completed during 2014-
15, including two near the key 
cruising zones of Bodrum and 
Dalaman. An additional 5,500 

yacht berths are planned along the Bosphorus in 
downtown Istanbul alone. The ministry has high 
hopes of producing a $10bn per year national 
yachting industry. “With improved facilities in the 
form of maintenance yards and marinas,” continues 
Trahair, “Turkey’s popularity as a destination 
to base a yacht year-round is increasing.”  This 
theme is expanded by Özgür Numan, Yacht 
Division Manager at RMK Marine (rmkmarine.com.
tr), which constructs naval vessels, commercial 
boats and superyachts of world renown. “Good 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
YAT ENDÜSTRİSİNDEN YILLIK 

10 MİLYAR AMERİKAN DOLARI 
GELİR HEDEFLİYOR. 

THE TURKISH MINISTRY OF 
CULTURE AND TOURISM MINISTRY 
HAS HIGH HOPES OF PRODUCING 

A 10 BILLION USD PER YEAR 
NATIONAL YACHTING INDUSTRY.
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GÖRÜŞ /OPIN ION

Müdürü Özgür Numan tarafından 
genişletiliyor. “İyi fiyatlar ve kur değeri 
herhangi bir ülkedeki herhangi bir 
müşteri için önemli bir etkendir” diyor 
Numan. “Türkiye, Avrupalı tersanelere 
kıyasla önemli bir işçilik maliyeti 
avantajına sahip oldu; bu da özellikle 
büyük boyutlu süperyatlarda önemli 
bir etken.”

IKINCILIĞE MI ILERLIYOR?
Türkiye’nin en büyük iki yat üreticisi için Stratejik 
Pazarlama danışmanlığı yapan Ali Tanır (@
MareAmante) resmin tamamını görebiliyor. 
ve“Pazarlamaya yoğunlaşmamız lazım.” diyor. 
“Çoğu müstakbel süperyat sahibinin etrafı 
kaptanlar, aracılar ve avukatlarla çevrili. Bu 
üçünden birinin Türk yapımı markalar hakkında bir 
şüphesi olursa başınız dertte demektir.”

Tanır, konuşmasını Türk süperyat üreticilerinin 
tamamının paylaştığı bir düşünceyi ifade ederek 
bitiriyor: “Bazı Avrupalı markalar ürünlerimizin 
‘ucuz’ olduğunu söyleyerek Türk yatlarını kalitesiz 
göstermeye çalışıyor. Biz ucuz değiliz. Yalnızca 
onların ürünleri çok pahalı.” Neyse ki güvertede bir 
spası ve iki katlı salonu olan, Türk markalı en büyük 
motorlu yatı 72 metrelik Vicky gibi Tuzla’da inşa 
edilen ürünleri gören herhangi birinin aklına “ucuz” 
kelimesi gelmiyor.
Tanır Türkiye’nin yat üretiminin geleceğini parlak 
görüyor. “Bir milyarder, daha az fiyata daha yüksek 
kalite dururken neden daha fazla para ödemek 
istesin?”
Daha fazla bilgi için Türkiye’nin küresel turizm 
portalını ziyaret edin: goturkey.com

prices and value for money ratio 
are key factors for any customer in 
any country,” states Numan. “Turkey 
always had an important workmanship 
cost advantage over the European 
shipyards – and this becomes very 
significant on large size superyachts.” 
 
STEAMING INTO SECOND 
PLACE?

Ali Tanir (@MareAmante), Strategic Marketing 
consultant for two of Turkey’s largest yacht 
manufacturers, can see the bigger picture. “We have to 
concentrate on marketing,” says the communications 
expert. “Most soon-to-be superyacht owners are 
surrounded by captains, brokers and lawyers. If any 
one of these three has a doubt about Turkish-built 
brands that means you’re in trouble.” 

Tanir closes the argument by expressing a sentiment 
common for all Turkish superyacht producers. “Some 
European brands try to hit Turkish yachts by saying 
that our products are ‘cheap’. We’re not. Their 
products are simply very expensive.” Thankfully, for 
anyone who has seen recent Tuzla-built products like 
72m Vicky, the largest Turkish-branded motoryacht 
ever produced, which features an on-board spa and 
duplex living room, the word “cheap” does not spring 
to mind. 
For Tanir, Turkey’s yacht building future seems bright. 
“Why would a billionaire pay more when there is 
higher quality available for less?”
For more information visit Turkey’s global tourism 
portal: www.goturkey.com

“Nitelikli iş gücü 
en az Avrupalı 
rakiplerimiz 

kadar iyi.” 
“The skilled 
labour is as 
good as – if not 
better than – 
our European 
competitors”.

“Türkiye, 
Avrupa’ya 
kıyasla önemli 
bir işçilik maliyeti 

avantajına sahip.”
“Turkey had 
an important 
workmanship 
cost advantage 
over Europe.”

“Biz ucuz 
değiliz. Yalnızca 
onların ürünleri 
çok pahalı.” 
“We are not 
cheap. Their 
products are 
simply very 
expensive.”
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TÜRKİYE’NİN 
ÜRETMEKTE OLDUĞU 
70 SÜPERYAT PROJESİ 

VAR. 
TURKEY HAS 70 

SUPERYACHT PROJECTS 
UNDER CONSTRUCTION.


