
Türk Yat ve Tekne Endüstrisi

RAPOR

Deniz Endüstrisini ve Denizcili¤i Ge-
lifltirme Derne¤i (DENTUR) ve Yat
ve Tekne Endüstrisi Federasyonu

(YATEF), DENTUR Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Yavuz Sipahi’nin yönetiminde haz›rla-
nan Türk Yat ve Tekne Endüstrisi Rapo-
ru’nu yay›nlad›. Raporda genel olarak,
Türkiye’deki yat üretiminin ve yan sanayi-
nin durumuna ve yap›lan-yap›lmas› gere-
ken yasal düzenlemelere dikkat çekilerek,
denizcilik potansiyelinin iyi kullan›lmad›¤›
belirtiliyor. YATEF ve DENTUR’un yapt›¤›
çal›flmalar›n da tan›t›ld›¤› raporda, özetle
afla¤›daki konulara yer verildi. 

1. Denizcilik ve amatör 
denizcili¤in geliflimi

‹nsanl›k tarihini ve ekonomik olarak ge-
liflmifl ülkeleri inceledi¤imizde, kültürel,
ekonomik ve sosyal geliflimin denizler yo-
luyla oldu¤unu ve denizlerden etkin flekil-
de yararlan›ld›¤›n› görüyoruz. Günümüzde
insanlar›n›n denizle iç içe yaflad›klar› ve
buna dayal› yayg›nlaflm›fl bir deniz kültü-
rüne sahip bulunduklar›, sonuç olarak
amatör denizcili¤in çok geliflmifl oldu¤u
görülüyor. Bu tür geliflmifl ülkelerin bugün
sahip olduklar› büyük deniz ticaret filolar›,
limanlar› ve denize yönelik sanayi yat›r›m-

lar›n›n temelinde, denizle iç içe yaflayan ve
denizcili¤i bir kültür olarak gören insan sa-
y›s›n›n ülke nüfusuna oranla yüksek sevi-
yelerde olmas› yat›yor. Temelden bafllayan
bu deniz kültürü ve denizle bar›fl›k insan
yap›s›, denizlere sahip ç›kan ve ekonomik
olarak en etkin flekilde denizleri kullanabi-
len geliflmifl ülkeleri oluflturmufltur. Deniz-
ler her zaman, insanl›k kültürünün ve ta-
rihsel gelifliminin, ekonomik büyümenin
ve sosyalleflmenin ilk flart› olmufltur. 

Yat ve tekne endüstrisi
Yat ve tekne imalat endüstrisi; imalat,
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YATEF ve DENTUR’un haz›rlad›¤› raporda devletin, sektörü destekleyecek ve teflvik edecek, net
politikalar› bulunmamas› ve mevcut politikalar›n da yetersiz kalmas› elefltirilerek, yat imalat›n›
teflvik edecek mevzuat de¤iflikliklerinin yap›lmas› ve bürokrasinin azalt›lmas› isteniyor. 
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tasar›m, teknelerin y›ll›k bak›m, onar›m ve
tamir hizmetleri, yedek malzeme, ekipman
ve aksesuar imalat ve sat›fl›, tekne ve yatlar
için gerekli elektrik ve elektronik cihazla-
r›n imalat ve sat›fl›, döfleme ve dekorasyon
hizmetleri, boya ve kimya sanayi, motor
sat›fl› ve bu motorlar›n bak›m onar›m hiz-
metleri, bu sektördeki ithalat ve ihracat,
fuarlar, deniz turizmi amaçl› meslek faali-
yetleriyle, bu sektörü do¤rudan destekle-
yen di¤er meslek faaliyetlerinin tamam›n›
kaps›yor.

Yat ve tekne imalat endüstrisi;
a- Yüksek katma de¤ere sahip, 
b- Ülke ekonomisine büyük döviz 

kazand›ran,
c- Beraberinde bir çok yan sanayi de 

gelifltiren, 
d- Yabanc› yat›r›mlar› çeken, 
e- Teknoloji transferini ve yeni teknikleri

cezbeden, 
f- Ülke denizcili¤ini destekleyen ve 

gelifltiren, 
g- Marina ve yat liman› yat›r›mlar›n› 

artt›ran, 
h- Tasar›m ve ARGE çal›flmalar›n›n 

yüksek oldu¤u, 
i- Di¤er sektörlere göre yan sanayisi ile

birlikte 1’e 8 oran›nda istihdam 
sa¤layan, 

j- Emek ve teknolojisi yo¤un büyük ve
kapsaml› bir endüstri dal›d›r.

Yat ve tekne endüstrisi, gerek içeri¤i,
terminolojisi, yat›r›mlar› ve iflletmesi aç›-
s›ndan gerekse uygulad›¤› teknolojisi aç›-
s›ndan, tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemiz-
de de gemi infla sanayiinden farkl›d›r. Bu
fark›, gemi infla sanayii ile yat infla sanayii-
nin tek ortak yan›n›n, ikisinde de üretile-
nin denizde yüzmesi fleklinde özetleyebili-
riz. Gemi infla sanayi için büyük miktarda
yat›r›mlara, uzun sürelere ve deniz kena-
r›nda büyük alanlara ihtiyaç duyulurken,
yat ve tekne imalat sanayi çok daha küçük
yat›r›mla, daha k›sa sürede, daha küçük
yerlerde ve deniz k›y›s›na ihtiyaç duyma-
dan hayata geçirilebilmektedir.

Büyük yat›r›mlar gerektirmeyen ve k›sa
sürede imalata bafllayabilen yat ve tekne
endüstrisi, kulland›¤› ileri teknoloji, kalite-
li ve profesyonel iflçilik, detaylara önem ve-
ren teknikleri, yenilikçi tasar›mlar›, mo-
dern ekipman ve aksesuarlar›, üst seviyede
içerdi¤i dekorasyonu ile daha üst kalite

imalat tekniklerini gerektiren ve bunun ya-
n›nda sa¤lad›¤› katma de¤eri çok yüksek
bir sanayidir. 

3. Dünya tekne ve yat endüstrisi
ve ülkemiz gerçekleri

Yat ve tekne imalat sanayiinin dünya
genelinde genel bir incelemesi ve de¤erlen-
dirmesini yapt›¤›m›zda, özellikle ABD, ‹tal-
ya, ‹ngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda
gibi sanayide geliflmifl ülkelerin tekne ve
yat imalat›nda da ön planda yer ald›klar›,
bunun yan›nda bu ülkelerin imalat sektö-
ründe kullan›lan yedek parça, malzeme,
aksesuar, cihaz, teçhizat ve motor üreti-
minde de önemli bir paya sahip olduklar›
bir gerçektir. 

Derne¤imizin de 2004 y›l›nda tam üyesi
oldu¤u ve ülkemizi temsil etti¤i ICOMIA,
(International Council of Marine Industry
Associations) sektörün dünya çap›nda söz
sahibi olmufl ülkelerdeki sivil toplum ku-
rulufllar›n›n yetkililerini bir araya getir-
mekte, imalat sektörüne iliflkin uluslarara-
s› standartlar›n oluflturulmas›nda ve istatis-
tiki verilerin toplanmas›nda büyük rol oy-
namaktad›r. 

ICOMIA üyesi baz› ülke istatistiklerini
inceledi¤imizde, yat ve tekne imalat›nda
söz sahibi olan ülkelerin, bu sektörü bir
devlet politikas› olarak gördüklerini, sek-
törün önündeki yasal ve bürokratik engel-
leri kald›r›p sektörün önünü açarak bir
marka haline geldiklerini, bu sanayi ile in-
sanlar›na büyük istihdam olanaklar› ve
ekonomilerine önemli katk› sa¤lad›klar›n›
görmekteyiz.

ICOMIA taraf›ndan yay›nlanan yat ve
tekne sanayisi verilerini inceledi¤imizde,
marina, yat liman›, tekne çekek yeri, ama-
tör denizci ve kifli bafl›na düflen tekne say›-

s› aç›s›ndan, ülkemizin sahip oldu¤u de-
nizleri etkin olarak kullanamad›¤›n› ve de-
nizcilikten ekonomik olarak yararlanama-
d›¤›n› görmekteyiz.

Üç taraf› denizlerle çevrili ülkemiz, sa-
hip oldu¤u co¤rafi yap›s›na, iklimine, ta-
rihsel miras›na ve dünyan›n en güzel de-
nizlerine ra¤men, maalesef bir deniz ülkesi
olamam›flt›r. Özellilikle hepsi birer deniz
kenti olmas› gereken ve dünya denizlerine
aç›lan bir kap› olan baflta ‹stanbul olmak
üzere, Trabzon, ‹zmir, Çanakkale, Mu¤la,
Antalya, Mersin gibi flehirlerimiz yan›nda,
di¤er sahil flehirlerimizdeki insanlar›m›z
deniz kültüründen habersiz yaflamakta
olup, adeta denizden uzak birer toplum
haline gelmifl ya da gelmek zorunda b›ra-
k›lm›flt›r.

Ülkemiz insanlar›n›n ne kadar deniz-
den uzak oldu¤unu ve denizlerimize ne
kadar az sahip ç›kt›¤›m›z› göstermesi aç›-
s›ndan, Uluslararas› deniz sektör dergisi
IBI’da (International Boat Industry) yer
alan, ülkelerin kifli bafl›na düflen tekne sa-
y›s›n› gösteren istatistik çok çarp›c›d›r. Ül-
kemizin 8.333 km’lik deniz k›y›s› bulun-
mas›na ra¤men, kifli bafl›na düflen tekne
oran›m›z yaklafl›k 2000 kifliye 1 tekne
iken, bu rakam Almanya’da 184/1, ‹tal-
ya’da 68/1, Hollanda’da 64/1, Avusturya’da
293/1 ve ‹sviçre’de 73/1’dir.

Bunun en önemli sebepleri de, insanla-
r›m›zda denizcilik bilincinin oluflturulma-
m›fl olmas›, tekne sahibi olman›n zenginlik
göstergesi say›lmas›, denizlerimizi insanla-
r›m›za kapatmam›z, ülke olarak denize s›r-
t›m›z› dönmemiz, tekne al›m›nda ve kay›t
ifllemlerinde yaflanan bürokratik engeller-
dir. Bütün ekonomik ve bürokratik engel-
lere ra¤men, hala denize aç›lmak isteyen
amatör denizcilerimizin ve gençlerimizin

K›y›lar›n Tekne Yat ve Motor ‹stihdam Marina Ba¤lama Tekne ve Yat
Uzunlu¤u Bafl›na Tekne ‹malatç›s› Edilen ve Yat ve Çekek Say›s›

Düflen Kifli ‹malatç›s› ‹fl gücü Liman› Yeri

ABD 133.342 km 18 1.200 50 589.000 12.073 1.874100 35.699.000 
‹ngiltere 12.450 km 112 400 20 30.000 500 235.000 541.560 
‹talya 9.226 km 105 950 10 92.000. 105 178.042 558.473 
Hollanda 451 km 31 108 1 13.300 200 185.000 518.000 
‹sveç 3.218 km 12 50 2 4.000 1000+ 200.000 778.100 
Fransa 5.700 km 101 151 3 45.000 391 267.700 623.378 
Almanya 3.624 km 186 412 11 20.000 2.647 bilinmiyor bilinmiyor 
Yunanistan 15.000 km 78 87 0 5.200 19 8.000 136.450 
Türkiye 8.333 km 2.356 370 0 40.000 50 13.000* 34.250 

Türkiye ‹le Sektörde Söz Sahibi Ülkelerin Karfl›laflt›r›lmas› 
(ICOMIA istatistikleri)
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karfl›na ç›kan en büyük engel ise, teknele-
rini muhafaza edecekleri, güvenle ba¤laya-
caklar›, teknelerinin bak›m-onar›mlar›n›
yapacaklar› ve istedikleri zaman rahatl›kla
denize ç›kabilecekleri marina, yat liman›,
rampa ve çekek yerlerinin çok az olmas›-
d›r. Bugün ülke sahillerimiz, denize ç›k-
mak isteyen ve denizle buluflmak isteyen
amatör denizcilerimize ve insanlar›m›za
kapat›lm›flt›r. Var olan marinalar da yük-
sek ba¤lama fiyatlar› ve yetersiz kalan ka-
pasiteleriyle tekne sahibi olmak isteyen in-
sanlar›m›z› bu amaçlar›ndan vazgeçirmek-
tedir. Bugün ülkemizin sahip oldu¤u genç
nüfusa, k›y›lar›na ve üç taraf›ndaki deniz-
lerine ra¤men, mevcut marinalar, yat li-
manlar› ve çekek yerleri çok yetersiz kal-
maktad›r.

Bütün bu olumsuzluklar yan›nda ülke-
miz, yat ve tekne imalat›nda sahip oldu¤u
tecrübe, uygun iflçilik maliyetleri, yakalad›-
¤› uluslararas› standartlar, sahip oldu¤u
do¤al ve tarihi güzelliklere sahip k›y›lar›yla
bu k›y›lardaki marina, yat ba¤lama, çekek
imkanlar› ile uluslararas› arenada da, yatç›-
l›k sektörü aç›s›ndan önemli bir duruma
gelmifltir.

Ülke olarak bu pazardan pay almam›z
ancak, yat ve tekne imalat› konusunda bir
marka haline gelmemiz, uluslararas› stan-
dartlara ulaflmam›z ve gerek yasal prose-
dürlerin ve bürokrasinin azalt›lmas›, ge-
rekse imalata iliflkin alt yap› imkânlar›m›z›
gelifltirmemizle sa¤lanabilecektir. 

4. Ülkemiz yat ve tekne endüstrisi

4.1. Yat ve tekne endüstrimizin 
geliflimi

Anadolu’da 600 y›ldan fazla tarihe sa-
hip olan gemi ve tekne infla sanayi, günü-
müzde önemli ölçüde istihdam sa¤layan ve
yurtd›fl›na yap›lan ihracatlarla ekonomimi-
ze büyük oranda katk› yapan sektör duru-
muna gelmifltir. Özellikle, Türk tekne ve
yat imalat sanayii, Haliç Ayvansaray bölge-
sindeki küçük iflletmelerle bafllayan gelifli-
mini, günümüzde bütün sahillerimize ya-
y›lm›fl 400’den fazla imalatç›s›yla ve mo-
dern yat imalat bölgeleriyle, ülkemizin
yükselen sektörü olarak devam ettirmekte-
dir. Sektörümüzün bu geliflimindeki en
büyük etken, devletimizin, “Denizci Ülke,
Denizci Millet” parolas› do¤rultusunda son
y›llarda denizcili¤e verdi¤i önem, denizcili-
¤i bir ülke politikas› olarak ele almas› ve

sektörümüzü ilgilendiren Avrupa Birli¤i
uyum yasalar›n›n devreye girmesiyle bir-
likte olmufltur.

Yat ve tekne sanayii içinde yer alan tek-
nelerin y›l›k bak›m, onar›m ve tamir hiz-
metleri, marina ve çekek hizmetleri, yedek
malzeme ve aksesuar sat›fl›, su sporlar› fa-
aliyetleri için gerekli ekipman, aksesuar ve
motor sat›fl›, yat turizmi, su alt› ve su üstü
spor faaliyetleri de ülke ekonomisine bü-
yük katk› sa¤lamaktad›r.

Türk yat ve tekne endüstrisinin, yan sa-
nayi ile birlikte ekonomik büyüklü¤ü yak-
lafl›k olarak 5,5 milyar dolara ulaflm›flt›r.
Dünya çap›nda yaflanan ekonomik krize
ba¤l› olarak, sektörün büyüklü¤ü biraz
azalm›fl olsa da, al›nan tedbirler ve sektöre
yönelik yap›lacak iyilefltirmelerle tekrar es-
ki büyüklü¤üne ulaflacakt›r. Bu konuda
devletimizin denizcili¤imizin geliflimine
verdi¤i ve verece¤i destekler çok önemli
olacakt›r.

4.2. Yat ve tekne endüstrisinin 
ülkemize katk›lar›

Türk yat ve tekne imalat sanayinin, de-
nizcili¤in yeteri kadar geliflmedi¤i ve de-
nizlerin ekonomik olarak etkin kullan›lma-
d›¤› ülkemizde, 

a- Yat ve teknelerin y›ll›k bak›m, boya ve
onar›m hizmetlere ihtiyaç duymas› ve
bu gelirlerin ekonomiye ek katk› 
sa¤lad›¤›, 

b- Marina, yat liman›, ba¤lama yeri, çekek
yerleri ihtiyaçlar›n› oluflturdu¤u, 
böylece yeni sanayi alanlar› 
kazand›rd›¤›, 

c- Malzeme, aksesuar ve yedek parça 
sa¤layan yan sanayiyi gelifltirdi¤i, 

d- Büyük oranda ihraç edilen yat ve 
teknelerin ülkemize büyük oranlarda
döviz kazand›rd›¤›, 

e- Sa¤lad›¤› istihdam ile ülkemiz 

insanlar›na yeni ifl sahalar› yaratt›¤›, 
f- Yat ve teknelerin kullan›m› ile yak›t ve

vergi gelirlerini art›rd›¤›, 
g- Amatör denizcilerinin say›s›n›n artmas›

ile denizcilik bilincimizin artt›rd›¤›, 
h- Sahip oldu¤umuz denizlerimizi, 

k›y›lar›m›z› ve deniz sporlar›n› 
olanaklar›m›z› ekonomimize 
kazand›rd›¤›, 

i- Deniz ve yat turizmini gelifltirdi¤i 
unutulmamal›d›r.
Yat ve tekne sanayimiz, AB standartlar›

kapsam›nda gelifltirilen ve ülkemizde de
yürürlü¤e giren Gezi Tekneleri Yönetmeli-
¤i, tekne ve yatlarda CE zorunlulu¤u, tek-
nelerden al›nan motorlu tafl›tlar vergisinin
kald›r›lmas› vb. düzenlemelerle amatör de-
nizcili¤imizin önünü açan devrim niteli-
¤indeki geliflmelerin Denizcilik Müsteflarl›-
¤›m›z koordinesinde etkin bir flekilde uy-
gulanmas›yla uluslararas› alanda da kalite-
si ile ön plana ç›km›flt›r. Her ne kadar bü-
yük bürokratik engeller olsa da sahilleri-
mizde yeni faaliyete geçen marina ve yat li-
manlar›n›n say›s›n›n artmas› da hem ama-
tör denizcili¤imizin hem de tekne ve yat
imalat sanayimizin geliflmesine büyük kat-
k› sa¤lamaktad›r.

4.3. Türk bayra¤›na geçifl
Sektörümüze yönelik geliflmeler içinde

di¤er bir önemli geliflme de teknelerden
al›nan motorlu tafl›tlar vergisinin kald›r›l-
mas› ve yabanc› bayrakl› teknelerin Türk
bayra¤›na geçirilmesi düzenlemesi olmufl-
tur. 2009 y›l›nda bafllayan Türk bayra¤›na
geçifl ve teknelerin kay›t alt›na al›nmas›
projesi kapsam›nda, flimdiye kadar yakla-
fl›k 1.237’den fazla tekne ve yat, Türk bay-
ra¤›na geçifl yapm›flt›r. Türk bayra¤›na ge-
çifl ve teknelerin kay›t alt›na al›nmas› pro-
jesi kapsam›nda, yaklafl›k 8.000-9.000 ci-
var›nda bulunan yabanc› bayrakl› tekne ve
yat›n Türk bayra¤›na geçifl yapmas›na ola-
nak sa¤layacak sürekli bir çözüm bekliyo-
ruz. Denizcilik Müsteflarl›¤›m›z taraf›ndan
yap›lan araflt›rma kapsam›nda, de¤iflik boy
ve cinslerde yaklafl›k 50.000 - 60.000 adet
tekne ve yat›n bulundu¤u ülkemizde, de-
nizcili¤imizin geliflmesi, marina, yat liman›
ve çekek yerlerinin say›s›n›n artmas› ve de-
niz turizmine yap›lan yat›r›mlar›n artmas›
do¤rultusunda, çok daha fazla teknenin in-
san›m›z›n kullan›m›na sunulaca¤›na ve in-
sanlar›m›z›n denizle bar›fl›k yaflama imka-
n›na kavuflaca¤›na inan›yoruz.
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Yaklafl›k 8.000-9.000 
civar›nda bulunan yabanc›

bayrakl› tekne ve yat›n 
Türk bayra¤›na geçifl 

yapmas›na olanak 
sa¤layacak 

bir çözümün sürekli 
olmas›n› bekliyoruz. 
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4.4. Yat ve tekne endüstrisinin 
ekonomik büyüklü¤ü

Global ekonomik krizin Türkiye'yi her
alanda olumsuz etkilemesinden önce,
2008 y›l› itibariyle Türkiye genelinde mev-
cut oldu¤u tahmin edilen tekne say›lar›

a- Muhtelif boyda yelkenli tekne adedi:
8.000 civar›nda, 

b- Muhtelif boyda içten takma motorlu
tekne adedi: 24.000 civar›nda,

c- Muhtelif boyda d›fltan takma motorlu
tekne adedi: 18.500 civar›nda, 

d- Muhtelif boyda d›fltan takma motorlu
fliflme tip bot adedi: 11.500 civar›nda
olup, ülkemizdeki toplam tekne/bot
adedi ise, 62.000 civar›ndad›r.

Ancak, son 2 y›la yak›n zamand›r tüm
dünyay› etkileyen ekonomik krizin yaratt›-
¤› durgunluk ve gerileme dikkate al›nd›-
¤›nda, bu rakamlarda çok fazla bir art›fl ol-
mad›¤› tahmin edilmektedir. Bu konu ile
ilgili kesin rakamlara ulaflabilmek için, bafl-
lat›lm›fl olan “Tekne Ba¤lama Kütü¤ü”ne
kay›t ifllemlerinin, bu y›l sonuna kadar ula-
flaca¤› son de¤erlere bakmak gerekecektir.
Ayr›ca, özellikle 5 metre ve alt›ndaki tek-
neler ve sandallarla hemen hemen bütün
fliflme tip botlar da özellikleri gere¤ince,
kay›tlarda görünmemektedir.

Mega yatlar da dahil olmak üzere, sek-
törün de¤er olarak büyüklü¤ünün yaklafl›k
5,5 milyar dolar civar›nda oldu¤u tahmin
edilmektedir. Bu rakam, sektörün üretim
kapasitesinin büyüklü¤ünü ifade etmekte-
dir. Bunun içerisinde, üretim merkezlerin-
deki yat›r›mlar ve üretilen teknelerin top-
lam de¤erleri yer almaktad›r.

4.5. Teknelerden al›nan Motorlu 
Tafl›tlar Vergisinin kald›r›lmas›

Sektör olarak çok yo¤un çabalar›m›z so-
nucunda, baflta Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve De-
nizcilik Müsteflarl›¤›’n›n da büyük destek-
leriyle 2009 y›l›nda kabul edilen 5897 sa-
y›l› kanunla 2,5 metreden 24 metreye ka-
dar olan boydaki amatör/özel teknelerin
kayd›n›n yap›laca¤› bir “Tekne Ba¤lama /
Kay›t Kütü¤ü” oluflturulabilmifltir.

Yine ayn› kanun kapsam›nda, o güne
kadar, amatör denizcili¤in önündeki en
büyük engellerden biri durumundaki de-
niz vas›talar›ndan al›nan yüksek tutardaki
MTV kald›r›larak, yerine çok daha uygar
ve kabul edilebilir bir uygulama olan tekne

boyunu esas alan bir tekne y›ll›k ba¤lama
harc› sistemi getirilmifltir.

Bu flekilde, 5 metre dâhil tüm tekneler
için herhangi bir kay›t harc› ödemesi de
yoktur. 5.01 - 9.00 metreye kadar olan
tekneler içinse, y›ll›k 200 TL gibi, çok ma-
kul bir ba¤lama harc› getirilmifl bulunmak-
tad›r. Bu uygulamayla denizcilikte ileri gi-
den ülkelerle aram›zdaki çok önemli bir
fark niteli¤indeki bir mevzuat düzeltilmifl
ise de  hala, 100 kg. ve üzerindeki teknele-
re uygulanan yüzde 8 oran›ndaki ÖTV ile
yine sosyal bir yaflam biçimi olan denizcili-
¤in geliflmesi amac›yla baz› ülkelerde oldu-
¤u flekliyle, KDV'nin kald›r›lmas› ya da mi-
nimuma çekilmesi bir zorunluluktur. Bu
kapsamda, devam ettirilen çal›flma ve gay-
retlerin hiç ara vermeden sürdürülmesi bü-
yük önem tafl›maktad›r. 

4.6. Marina, yat liman› ve tekne park
alanlar›

Marina, yat limanlar› ve tekne çekek
yerleri, kurulduklar› bölgeye ekonomik ge-
tiri sa¤layan, yeni ifl imkanlar› ve istihdam
yaratan, insanlar›n ve özellikle gençlerin
sportif ve hobi amaçlar›yla bir araya geldi-
¤i sosyal ve kültürel merkezler olup, çevre
dostu ve bulundu¤u yeri güzellefltiren yat›-
r›mlard›r. Bugün, baflta Akdeniz ülkeleri
olmak üzere birçok geliflmifl ülke, sahip ol-
du¤u marinalar, yat ve kurvaziyer limanla-
r› ve tekne bar›naklar› sayesinde denizle-
rinden çok büyük ekonomik gelir elde et-
mekte, bunun yan›nda kendi insanlar›n›n
da denizle iç içe olmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bo¤azlar›, bakir koylar›, temiz ve uzun sa-
hilleriyle do¤al bir deniz ülkesi olan Türki-
ye, deniz turizmi, kurvaziyer gemiler ve
mega yatlarla yap›lan turlar›n bafllang›ç
merkezi olmal›, sahillerini amatör denizci-
lerine ve gençlerine açacak flekilde planla-

mal› ve sahip oldu¤u deniz zenginli¤ini en
etkin bir flekilde ekonomik ve sosyal amaç-
l› kullanarak, tam bir deniz (denizci) ülke-
si olmal›d›r.

Çünkü Türkiye sahip oldu¤u co¤rafi
konumu ve denizleri, kültürel ve tarihsel
miras› ile ülkemizde deniz kültürünü daha
da gelifltirerek, denize yönelik yat›r›mlar›n›
art›rarak ve denize ç›kan kifli say›s›n› yay-
g›nlaflt›rarak bir deniz ülkesi olma kapasi-
tesine sahiptir. Bu konuda, Denizcilik
Müsteflarl›¤›m›z taraf›ndan bafllat›lan “Tek-
ne Park Alanlar› Projesi”, devletimizin de-
nizcili¤e ve amatör tekne sahiplerine önem
vermeye bafllad›¤›n›n bir göstergesidir.

Tekne Park Alanlar› ve özellikle marina-
lar ve yat limanlar›, sa¤lad›¤› imkânlar aç›-
s›ndan, hem bulundu¤u bölgenin ekono-
mik geliflimine büyük katk› sa¤lamakta
hem de ça¤dafl yap›m teknikleri ile çevreyi
kirletmeyen, tam aksine bölgeyi güzelleflti-
ren ve her kesimden insanlara ortak sosyal
alanlar sa¤layan kültür merkezleri olarak
büyük önem kazanm›fllard›r. Bu konuda
birçok Avrupa kentinde buna benzer çok
güzel örnekler bulunmaktad›r.

Ülkemizde bu özelliklere sahip olan
yaklafl›k 50 adet marinaya karfl›l›k sadece
‹spanya’n›n tamam› düzlük olan Akdeniz
sahilinde yaklafl›k 270 adet marinas› var-
d›r. Nitekim ‹talya’n›n toplam k›y› fleridi
uzunlu¤u yaklafl›k 7.800 km iken yat ve
tekne ba¤lama kapasitesi 178 bin; Fran-
sa’n›n toplam k›y› fleridi uzunlu¤u 4.700
km civar›nda iken yat ve tekne ba¤lama
kapasitesi ise 267 bin civar›ndad›r. ‹sveç ve
Norveç’in toplam nüfuslar› 12 milyon
iken, kay›tl› tekne say›s› 1 milyonu geç-
mektedir. Ülkemizde ise bu oran, maalesef
çok ama çok düflüktür.

Denize bu kadar uzak durmam›z ve tek-
ne sahibi olan kifli say›s›n›n çok düflük ol-
mas› gerçe¤ini düflündü¤ümüzde, akl›m›za
ilk olarak ekonomik nedenler gelse de ül-
kemizdeki lüks otomobil oran›n›n Avru-
pa’n›n en üst s›ralar›nda oldu¤unu ve ama-
tör denizcilerin kulland›klar› teknelerin or-
ta model bir araba fiyat›n›n da çok alt›nda
oldu¤unu unutmamal›y›z.

Marina ve yat limanlar› için gerekli
olan, deniz k›y›s›nda uygun yerlerin bu-
lunma zorlu¤u, uzun süreli ve yüksek yat›-
r›m maliyetleri ile bu yat›r›mlar için dün-
yan›n en karmafl›k bürokrasisine sahip ol-
du¤umuzu göz önüne almal›y›z. Bu do¤-
rultuda amatör denizciler ve denize gönül
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verenleri denizle buluflturacak çok daha
pratik, hemen uygulamaya al›nabilecek,
küçük alanda iflletilebilecek ve düflük ma-
liyete sahip Tekne Park Alanlar› projemizi
2010 y›l›nda oluflturarak Denizcilik Müste-
flarl›¤› ile paylaflt›k. fiimdi uygun pilot böl-
gelerde, yerel idarelerin de ifltiraki ve des-
te¤inde bu tür iflletmeleri devreye sokmaya
çal›fl›yoruz

4.7. Yat ve tekne imalat kalitemiz
Türk tekne ve yat infla endüstrisi, bu-

gün sahip oldu¤u iflgücü, kaliteli imalatla-
r›, modern teknolojisi ve üstün giriflimcilik
ruhu sayesinde infla etti¤i tekneleri reka-
betçi fiyatlarla uluslararas› piyasaya arz
edebilmektedir. Ülkemiz tekne ve yat ima-
latç›lar› taraf›ndan, uluslararas› standartla-
ra uygun olarak ve son y›llarda “CE” iflaret-
li olarak imal edilen yat ve tekneler, bu
sektörde ileri gitmifl ülkelere ihraç edil-
mekte ve sahip olduklar› kaliteleri aç›s›n-
dan da övgü ile söz edilmektedir.

Yat ve tekne imalat›nda 1980’li y›llarda
bafllayan geliflme ve at›l›mla, bugün yüksek
standartlara ulaflan yat inflas›n›n önemini
kavrayan imalatç›lar›m›z, ihraç pazarlar›n›
hedefleyerek, müflterilerinin taleplerini
gerçeklefltirmek için kendilerini yeniden
organize etmeye bafllam›fllard›r. 

4.8. Küçük Çapl› Yat ve Tekne
‹malatç›lar›

Ülkenin dört bir yan›na da¤›lm›fl tekne
imalatç›lar›n›n ço¤unlu¤u baflta ‹stanbul
olmak üzere, ‹zmir, Bursa, Bart›n illerinde
ve Antalya, Bodrum, Marmaris ve Fethiye
gibi turistik kentlerde toplanm›flt›r. ‹malat-
ç›lar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u, fiziksel ola-
rak yetersiz, yeterli alt yap›s› olmayan ve
denize yak›n olmayan yerlerde faaliyet gös-
termektedir. Denizcilik Müsteflarl›¤›’ndan
üretici kodu alm›fl firma say›s›, yaklafl›k
olarak 380 civar›nda olup, henüz istatistik-
lere girmemifl olanlarla birlikte ülkemizde
yaklafl›k 550 civar›nda yat ve tekne imalat-
ç›s› oldu¤u düflünülmektedir.

Günümüzde, günlük gezi teknelerinden
mega yatlara, klasik teknelerden modern
yar›fl teknelerine, k›y› bölgelerinde çal›flan
teknelerden k›sa mesafe feribotlara ve ba-
l›kç› teknelerinden su sporlar› teknelerine
kadar çok genifl bir yelpazede üretim  sür-
dürülmektedir. Talep üzerine CE sertifika-
land›r›lmas› ve klasland›rma yap›labilmek-
tedir. ‹mal edilen küçük tekneler, kontey-

ner içinde veya aç›kta kara ve deniz yoluy-
la al›c›s›na kadar tafl›nabilmektedir. 

4.9. Mega Yat ‹malat›
Ülkemiz 30 metre ve üstü olarak kabul

edilen mega yat imalat›nda, dünya çap›nda
bir marka durumuna gelmifltir. ‹mal edilen
mega yat boy s›ralamas›nda ülkemiz geçti-
¤imiz y›llarda Dünya s›ralamas›nda dör-
düncülü¤e kadar yükselmifltir. Özellikle
‹stanbul-Tuzla ve Antalya Serbest bölgesi,
uluslararas› mega yat üssü olarak kabul
görmektedir. Günümüzde 80-90 metreye
kadar mega yatlar ülkemizde imal edil-
mektedir. Serbest bölgelerin sa¤lam›fl ol-
du¤u vergi indirimleri, serbest ticaret ola-
naklar› yan›nda alt yap›s› tamamlanm›fl or-
ganize yerler olmas›ndan dolay›, bu bölge-
lerde sektörün çok daha h›zl› geliflmekte
oldu¤unu görmekteyiz. Bugün, Antalya
Serbest Bölgesi içinde yer alan ve say›lar›
40’a ulaflan yat ve tekne imalatç›lar›, bu
bölgeyi uluslararas› yat ve tekne imalat ala-
n›nda bir merkez durumuna getirmifltir.
Bölgede yat›r›m yapan birçok yabanc› yat
ve tekne imalatç›s› firma da bulunmakta ve
maalesef bu firmalar›n üretimleri kendi ül-
ke istatistiklerine girmektedir.

Serbest bölgelerin sa¤lam›fl oldu¤u alt
yap› imkanlar› ve ekonomik yararlar göz
önüne al›nd›¤›nda, Kocaeli Serbest Bölgesi,
Mersin Serbest Bölgesi vb. yerlerde de yat
imalat›n›n geliflmesinin desteklenmesi,
sektörümüz için çok önemlidir. 

4.10. Yat ve Tekne ‹malat› Yan Sanayii
Yat ve tekne endüstrisi yan sanayii, tafle-

ron flirketleri, mühendislik ve tasar›m bü-
rolar› , imalat ve malzeme sat›c›lar›, deko-
rasyon ve iç döflemecileri, ithalat ve ihra-
catç›lar› ile büyük bir at›l›m göstermekte-
dir. Yan sanayi için, sektörün gelece¤ini

garanti alt›na alacak ve rekabet üstünlü¤ü-
nü devam ettirecek olan, kalite ve güveni-
lirlik konular› en ön s›ralarda yer almakta-
d›r. Donat›m ve iç mekân dekorasyon iflle-
ri için birinci s›n›f iflçilik ve kalite bulma
konusunda tereddüte kap›lan baz› yat sa-
hipleri, 5-6 y›l öncesine kadar yabanc› flir-
ketleri tercih ediyordu. Bugün iç mekanda
kullan›lan mobilya ve dekorasyonla ilgili
ifllerde d›fl literatürü takip eden ve dene-
yimler kazanan baz› tafleron firmalar›m›z,
yat sahiplerinin bu görüflünü kökünden
de¤iflmifltir.

Yat ve tekne imalat sektörünün geliflimi
ile bu sektöre malzeme, aksesuar ve motor
sa¤layan, yat ve teknelerin mobilya ve iç
dekorasyon hizmetlerini sunan yan sanayi
de büyük bir geliflim göstermifltir. Bu sek-
törde kullan›lan yan sanayi ürünleri ülke
ekonomisi için büyük bir katma de¤er ya-
ratmaktad›r. Bir tekne veya yat›n imalat›n-
da kullan›lan aksesuar, elektrik ve elektro-
nik teçhizat, motor, seyir ekipmanlar› ve
di¤er malzemeler dikkate al›nd›¤›nda, bü-
yük bir yan sanayi ürünü talebi oldu¤u gö-
rülmektedir.

Genel anlam›yla Türkiye’de, tekne ve
yatlarda kullan›lan orijinal “marine tipi
motor” üretilmemektedir. Ancak, gelenek-
sel usulde, bir k›s›m küçük ve orta boy ba-
l›kç› teknelerinde, günü birlik tur teknele-
rinde, kara tipi dizel makinelerin sonradan
marinize edilmesi suretiyle, makine ihtiya-
c› karfl›lan›lmaya çal›fl›lmakta ya da küçük
hava so¤utmal›, yerli üretim dizel makine-
ler kullan›lmaktad›r. Bunun d›fl›nda her
türlü mekanik aksam›, güç iletiflim sistem-
leri, flanz›manlar, flaftlar, arma donan›m›,
iç mefruflat ve infla ile ilgi temel malzeme-
ler Türkiye’de üretilmeye bafllanm›flt›r.

4.11. Türkiye, yat ve tekne imalat›nda
uluslararas› cazibe merkezi

Katma de¤eri yüksek olan tekne ve yat
ihracat›, ülkemizin önemli bir ihracat geli-
ri durumundad›r. Gerek tekne-yat imalat
sanayinde, gerekse deniz turizminde sahip
oldu¤umuz bu f›rsatlar› devam ettirmek ve
daha da gelifltirmek için, sektör olarak bafl-
ta Ulaflt›rma ve Maliye Bakanl›¤› ve Deniz-
cilik Müsteflarl›¤›  olmak üzere, tüm ilgili
bakanl›klar›m›z ve kurumlar›m›zla ortak
çal›flmaya, sektörün sorunlar›na çözümler
üretmeye ve ileriye dönük yeni projeler
üretmeye haz›r›z. Bu sektörün önündeki
engeller kald›r›ld›¤› takdirde, önümüzdeki

Denizcilik Müsteflarl›¤›’ndan
üretici kodu alm›fl firma 
say›s›, yaklafl›k olarak 

380 civar›nda olup, henüz 
istatistiklere girmemifl 

olanlarla birlikte ülkemizde
yaklafl›k 550 civar›nda yat ve

tekne imalatç›s› oldu¤u 
düflünülmektedir.
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y›llarda çok daha fazla ihracat geliri elde
edebilece¤iz. 

5. Sonuç ve de¤erlendirme
Geliflmifl ülkeleri inceledi¤imizde, bu

ülkelerin denizcilikte de ileri gittiklerini,
ekonomilerinin denizcilikten en fazla kat-
k›y› sa¤lad›¤›n› ve denizcili¤i bir kültür
olarak benimsediklerini görebiliriz. Bu an-
lay›flla, geliflmifl ülkelerde amatör denizci-
lerin say›s›n›n da çok oldu¤unu, amatör
denizcilik kültürünün küçük yafllardan iti-
baren topluma yerleflti¤ini görmekteyiz.
Denizi sevmenin ve denizlere sahip ç›kma-
n›n, genç nesillerden bafllayarak yayg›nlafl-
t›r›lmas›, sahip oldu¤umuz denizlerimizi
ülke ekonomisine en fazla katk›y› sa¤laya-
cak flekilde gelifltirmemizin en temel bafl-
lang›ç noktas›, deniz kültürünün benim-
senmesi ile olabilir. 

5.1. Denizcilik bilincimiz ve denizcilik
kültürü

Türkiye'de insanlar›m›z›n denizden ve
denizcilikten korktu¤unu gözönüne ald›¤›-
m›zda, denizcili¤in “Hobiden ziyade yaflam
biçimi oldu¤unu” tüm insanlar›m›za ö¤ret-
memiz gerekir. Zaten denize küs olan, de-
niz kültüründen uzak, tekne sahibi olmay›
ve denizcili¤i lüks olarak gören bir yaflam
ve devlet politikas› karfl›s›nda, iç pazar›m›z
çok az geliflmekte, ço¤unlukla yurt d›fl›na
yönelik imalat ve sat›fl yapmaktay›z. Bugün
tekne sanayimizin ve deniz turizmimizin
sahip oldu¤u pazar›n kaybedilmemesi ve
bu alanda bir dünya markas› olarak daha
da geliflebilmemiz için, sektörümüzün
önündeki engellerin kald›r›lmas› ve deniz-
cilikle ilgili sa¤lam ve kal›c› devlet politika-
lar›n›n oluflturulmas› flartt›r. Baflta devlet
yöneticileri ve maliye yetkilileri olmak üze-
re bir çok kifli ve kurulufl, tekne veya yat
sahibi olmay› lüks  ve sadece zengin insan-
lar›n u¤rafl› olarak görmektedir. Bas›nda
verilen milyon dolarl›k lüks yatlarla ilgili
haberler de tekne sahibi olman›n çok zor
ve ayr›cal›kl› bir durum oldu¤u konusun-
da yanl›fl bir izlenim do¤urmaktad›r. Bu-
gün ülkemizde üretilen ve ortalama bir
araba fiyat›na al›nacak, orta ölçekli, kama-
ral› ve gezinti amac›yla kullan›labilecek va-
s›fta tekneler bulunmaktad›r. Zaten, dünya
çap›nda da amatör denizcilerin ve denize
gönül verenlerin büyük ço¤unlu¤unun
kulland›¤› tekne ve yatlar da bu türe gir-
mektedir. 
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5.2. Denizcili¤imizin geliflimi için tüm
kurum ve kurulufllarla birlikte ortak 
çal›flma ihtiyac›

Sektörümüzün, kazanm›fl oldu¤u ivme-
sini devam ettirmesi ve daha da art›rarak
ülkemize daha fazla ihracat geliri getirmesi
için, ilgili bakanl›k ve kurumlar›m›z›n,
sektörümüzün önünü t›kayan sorunlar›n
çözümünde destek olmalar›n› ve beraber
yeni projeler gelifltirmeyi talep ediyoruz.
Tekne ve yat sanayiinde ve deniz turizmin-
de geliflmifl ülkelerdeki imalatç›lar›n ve
sektör firmalar›n›n sahip oldu¤u destek,
yasal düzenleme ve her türlü imkan›n, bi-
zim sektörümüze de sa¤lanmas› durumun-
da, Türkiye, yat ve tekne sanayii ve deniz
turizmi alan›nda dünyan›n say›l› ülkelerin-
den biri olacakt›r.

Yat ve tekne imalat sanayii ve deniz tu-
rizmi, yüksek katma de¤ere sahip, bilgi ve
teknolojiyi yo¤un kullanan, büyük istih-
dam yaratabilen, geliflmeye aç›k, ülkemizin
turizm ve tekstilden sonra en büyük ihra-
cat  kayna¤› olan bir sanayi koludur. Bu
sektöre yap›lacak her yat›r›m ve verilecek
destek, ülkemize çok daha fazla gelir ve is-
tihdam sa¤layacakt›r.

5.3. Yat ve tekne imalat sanayinin 
yaflad›¤› sorunlar
a- Devletimizin, sektörü destekleyecek ve

teflvik edecek, ülkemizi dünya çap›nda
bir marka haline getirecek net 
politikalar› bulunmamakta veya 
mevcut politikalar yetersiz 
kalmaktad›r. 

b- Günümüzün küreselleflen ve yo¤un 
rekabetin yafland›¤› dünyas›nda, 
denizcilik ve imalat sektörümüze 
iliflkin mevcut yasal mevzuat ve 

bürokrasi, sektörün geliflmesini 
engellemektedir. 

c- Teknelerden al›nan KDV (Katma De¤er
Vergisi) ve ÖTV (Özel Tüketim 
Vergisi) hala çok yüksek olup bu 
konuda mutlaka iyilefltirmeler 
yap›lmal›d›r. (100 kg ve üzerindeki
teknelere uygulanan yüzde 8 
oran›ndaki ÖTV ile yine sosyal bir 
yaflam biçimi olan denizcili¤in 
geliflmesi amac›yla di¤er ülkelerde 
oldu¤u flekli ile KDV'nin ya tamamen
kald›r›lmas› ya da minimuma çekilmesi
bir zorunluluktur.) 

d- Yat ve tekne imalat› için en önemli 
engellerden biri de yer s›k›nt›s›d›r. 
Bu sektör için oluflturulmufl organize
ve alt yap›s› yap›lm›fl tersane bölgeleri
yoktur. ‹malatç›lar›m›z çok yetersiz ve
denize uzak yerlerde faaliyet 
göstermektedir. 

e- ‹malat için gerekli cihaz, teçhizat ve
yedek parçalar›n ithalat›nda, mevcut
yasal mevzuat ve bürokrasiden 
kaynaklanan nedenlerle gümrüklerde
çok büyük sorun yaflanmaktad›r. 

f- Yat ve tekne imalatç›lar› için iflletme 
giderleri, mevcut SSK, belediye harçlar›
ve di¤er vergiler nedeniyle çok 
yükselmekte ve en büyük rekabet 
kozumuz olan iflçilik maliyetlerimizi
yükseltmektedir. 

g- Yüksek maliyetler nedeniyle, 
yurtd›fl›ndan gelen yat ve tekne 
talepleri, daha düflük iflçilik maliyetleri
bulunan ve kendi devletleri taraf›ndan
yabanc› yat›r›mc›lar›n büyük 
olanaklarla teflvik edildi¤i Polonya, 
Slovakya ve Romanya gibi ülkelere
kaymaktad›r. 

Sonuç olarak, aç›kl›kla ifade etmek iste-
riz ki öncelikli ve vazgeçilmez hedefimiz,
yat ve tekne sanayii ile marinalar ve deniz
turizmi alan›nda, dünya pazarlar›nda bu-
gün geldi¤imiz yerimizi daha da gelifltir-
mek olacakt›r. Bir dünya markas› olan ül-
kemizin daha iyi yerlere gelmesi amac›yla,
sektörümüzün etkin ve güçlü sivil toplum
örgütü olan DENTUR-Deniz Endüstrisini
ve Denizcili¤i Gelifltirme Derne¤i ve YA-
TEF-Yat ve Tekne Endüstrisi Federasyonu
olarak üzerimize düflen görevleri yapmaya,
yeni projeler gelifltirmeye ve her alanda ifl-
birli¤ine haz›r›z. Yeter ki sektörümüze ge-
reken destekler verilsin. •

Tekne ve yat sanayiinde
geliflmifl ülkelere sa¤lanan
destek, yasal düzenleme ve

her türlü imkan›n, bizim 
sektörümüze de sa¤lanmas›
durumunda, Türkiye yat ve

tekne sanayii ve deniz 
turizmi alan›nda dünyan›n 

say›l› ülkelerinden biri 
olacakt›r.
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