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Bu yaz›da mega yat›n tarifini, Türki-
ye’deki yap›m tarihçesinin özetini,
ilk yabanc› sermayenin girifl öykü-

sünü, ülkemizdeki mega yat yap›m›n›n ge-
liflmesinde, flu an geldi¤imiz yeri, Türki-
ye’nin dünyadaki yerini ve di¤er ülkelerin
pazardaki paylar›n›, flu anki sorunlar›m›z›,
bundan sonra nelerin yap›labilece¤ini ve
önümüze ç›kacak sorunlar›, sorunlar›n
nas›l çözülebilece¤ini,  nelerin yap›lmas›
gerekti¤ini ve beklendi¤ini, mümkün ol-

du¤unca özlü biçimde ortaya koymaya ça-
l›flaca¤›m. 

Mega Yat Nedir?
1990 y›l›na kadar mega yat denilince

30 metreden büyük yatlar akla geliyordu,
fakat 1990 y›l›ndan sonraki mega yat sipa-
rifllerinde boy alt s›n›r› 50 metre olmufltur.
Dolay›s›yla bu tarihten sonra 50 metre ve
üzeri boydaki yatlara “Mega Yat” denmek-
tedir. Son üç, dört y›ldan beri de boy alt

s›n›r› 80 metre olan “Süper Yat” kavram›
ortaya ç›km›flt›r. ‹leride ülkemizin de sü-
per yat imalat›nda söz sahibi olmas›n›
umuyorum. 

Ne Durumdayd›k?
1960 ve 1970'li y›llarda Bodrum’dan

ihraç edilen 15-30 metre boyundaki ahflap
guletleri tan›yan Avrupa, 1970'lerin yar›-
s›ndan sonra, önce Profilo’nun Mecidiye-
köy fabrikas›nda, sonra da ayn› grubun

Cavit Ünlüsü
Gemi ‹nflaat› ve 
Makine Mühendisi

Dünya megayat pazar›nda yüzde 4’lük paya sahip olan ülkemiz, bu pastadan 
daha fazla pay alabilmek için, kazanc› ikinci planda tutarak yüksek kaliteli 
projeler yapmaya çal›flmal›d›r. Kaliteli megayat yap›m›, beraberinde yüksek 
kazanc› getirecektir.
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Sütlüce’deki Proteksan Tersanesi’nde göv-
desi çelik, üst binas› alüminyum olarak
yap›lan yatlarla modern Türk yatç›l›¤›n›
tan›maya bafllam›flt›r. Bu dönemde tekne-
lerin boru ifllerini bina ve fabrika tesisatç›-
lar›, boya ifllerini oto boyac›lar›, elektrik
ifllerini de oto elektrikçileri yapmaktayd›.
Tersane sahibi, mühendisi, ustas› ve iflçisi,
k›smen ahflap teknelerdeki deneyimleriy-
le, deneme yan›lma yöntemiyle, k›smen de
yat sahiplerinin yollad›¤› kaptan, gemici
ve sörveyörlerden ald›klar› bilgilere, Türk
halk›n›n yarat›c› zekâs›n› katarak, “yat
yapmaya” çal›fl›yordu. 

‹lk Yabanc› Sermaye Girifli
Proteksan’da yap›lan yatlardan birisi

olan 43 metre boyundaki MY Galaksi’yi,
‹talya’n›n yat yap›m merkezi Viareggio’da-
ki Perini Navi Tersanesi’nin penceresin-
den gören Fabio Perini, 1980’lerin yar›s›n-
da Türkiye’ye yat›r›m yapma karar› alm›fl-
t›r. Bu yat›r›m sonunda, Y›ld›z Tersanesi,
Perini’nin tekne ve üst bina imalat yeri
olarak 1988 den beri üretimini sürdür-
mektedir.

Nereden, Nereye Gelindi?
Y›ld›z Tersanesi’ndeki çal›flma döne-

mimde, Perini’nin Viareggio’daki Perini
Navi Tersanesi’nde dolafl›rken, flark› söyle-
yerek güverte tiklerinin derzlerini ›skarpe-
la ile oyan orta yafllarda bir ‹talyan iflçi
dikkatimi çekmiflti. Kendisi ile yapt›¤›m
yar› ‹talyanca, yar› ‹ngilizce söyleflimde
ö¤rendi¤im flu olmufltu: Babas› ve büyük-
babas› da tik güverte iflçisi idi. Yani üçün-
cü kuflak tik iflçisiydi.

O s›rada bizdeki durum bir hayli fark-
l›yd›. Y›ld›z Tersanesi’nin inflaat› sürerken,
36 metrelik yelkenli yatlar›n çelik gövde-
lerinin de inflaas›na bafllam›flt›k. Bunun
için de iflçi al›mlar›n› sürdürüyorduk. Bek-
çiler ifl için müracaat eden bir kifliyi getir-
diler. Ne yapmay› biliyorsun diye sordu-
¤umda ald›¤›m cevap, flimdiye kadar tarla-
da çal›flt›¤›, ‹stanbul’a ifl bulmak için geldi-
¤i ve biraz evvel otobüsten indi¤i, ne ifl ol-
sa yapabilece¤i idi ve o arkadafl› ifle alm›fl-
t›k. Yani 25 y›l öncesi durumumuz, en az
üç kuflakt›r bu ifli yapanlar›n ulaflt›¤› kali-
teyi, tar›m kesiminden gelenlerle yakala-
maya çal›flmakt›. Hollanda, ‹ngiltere ve Al-
manya’daki yat tersaneleri ise bizden on-

larca kuflak ilerde idi.
1988 y›l›nda Londra’da büyük yat al›m

sat›m komisyoncular› ile yap›lan toplant›-
dan ç›kan sonuç; “Perini yatlar›n›n tekne
ve üst binas›n›n Türkiye’de yap›ld›¤›n›n
duyurulmamas›” yönündeydi.

fiu anda ulafl›lan kalite ve duyulan gü-
ven o kadar geliflmifltir ki, bu tersanede
dört y›l evvel tam donan›ml› olarak yap›-
lan 87 metre boyundaki dünyan›n en bü-
yük ›stralya telleri olmayan yelkenlisi,
Malta fiahini (Maltesa Falcon) denize indi-
rilmifl ve birçok ödül alm›flt›r.

Mega Yatç›l›¤›n Geliflmesi
Y›ld›z Tersanesi’nde 1988 y›l›ndan

2009 y›l›na kadar toplam 42 tekne yap›l-
m›flt›r. Bugün dünya denizlerinde Y›ld›z
Tersanesi’nde yap›lan boyu 50 metre ve
üstü 25 mega yelkenli yat seyretmektedir.
Bu arada 1990'l› y›llarda Selah Tersane-
si’ndeki bir hangarda anahtar teslim yap›-
lan 50 metrelik ilk mega yat Turkuaz, Av-
rupa’da büyük be¤eni toplam›flt› ve hala
charter dünyas›nda popülaritesini sürdür-
mektedir.

Fakat bu tarihten sonra uzun bir süre,
dünyadaki ekonomik krizler nedeniyle,
ülkemizde, Y›ld›z Tersanesi’ndeki çal›flma-
lar hariç mega yat yap›lamad›.

1997 y›l›nda mega yat üretmek için ku-
rulan Proteksan-Turkuaz Tersanesi’nde
1998 y›l›nda yap›m›na bafllanan ve 2001
de teslim edilen 50 metre boyundaki My
Mosaique, arkas›ndan 2002 y›l›nda teslim
edilen 53,5 metre boyundaki My Petara,
mega yat dünyas›na yeniden Türkiye’yi
hat›rlatt›. Siparifllerin ard› arkas› kesilmedi
ve boylar› 50 metre ile 58 metre aras›nda
mega yat sipariflleri al›nd› ve imalatlar› ya-
p›l›p sahiplerine teslim edildiler.

1997’den bugüne kadar Proteksan-
Turquo›se Tersanesi’nde 50m My Mosa-
ique, 47,5m Classic My Anatolia, 42,5m
My Cameleon B, 27,6m My Tivol›, 53,4m
My Petara, 39,5m My Vinidrea, 54,2m My
Talisman C, 58,2m My Petara, 49.99m
Odessa, 53m My Vinydrea, 53,9m My Le-
o Fun, 54,7m My Sequel P ve 58,2 m My
Baraka yatlar› yap›lm›flt›r.

Proteksan-Turkuaz Tersanesi’nde anah-
tar teslimi olarak üretilmifl boyu 50 metre-
den büyük 8 adet mega yat dünya denizle-
rinde boy göstermektedir. Di¤er bir mega

yat üreticimiz olan RMK Tersanesi’nde, 36
m. My Pr›vate L›ves, 36 m. My Jasm›n,
37,7 m. My Caressa K ve 52 m. M Sy Na-
zen›n V yap›lm›flt›r. Nereids Yat firmas›n›n
da 50m  My Tetis, 47 m. My Aretusa, 43
m. My Ice, 38 m. My Dream On ve 37 m.
M My Mana  yatlar› pruvalar›nda sular›
y›llard›r yarmaktad›r.

Kocaeli Serbest Bölgesinde faaliyete ge-
çen ve flimdiki ad› Yat Ley olan Yay Gemi
Yap›m Tersanesi’nde, 2008 y›l›nda denize
indirilen 65 metre boyundaki MY Nourah
of Riad’da ülkemizde Orta Do¤u’ya yap›l-
m›fl olan ilk mega yatt›r. Teknenin tasa-
r›mc›s› olan Donald Starkey, MY Nourah
of Riad tasar›m›yla 2008 y›l› en iyi dizayn
ödülünü alm›flt›r.

fiimdiki Durumumuz
Ülkemizde ikinci kuflak çal›flanlar yat

yapmaya bafllam›flt›r. Formula 1 yar›fllar›-
n›n düzenleyicisi ve Proteksan-Turkuaz
Tersanesi’nde iki mega yat yapt›rm›fl olan
Bernie Eccelstone’un dünyaca ünlü yat
dergilerinde yay›nlanan aç›klamas›, ülke-
mize milyonlarca dolarl›k bir reklamdan
daha fazla fayda sa¤lam›flt›r. Bu aç›klama-
da Mr. Eccelstone, “Ben Türkiye’de ucuz
de¤il, kaliteli oldu¤u için yat yapt›rmay›
tercih ediyorum” demifltir.

Y›ld›z Tersanesi’nde 50, 48 ve 73 met-
relik üç mega yat›n inflaas› devam etmek-
tedir. Proteksan-Turkuaz ve Çelik Yat Ter-
sanesi’nde de 60,2 m My Leo Fun, 55,4 m
My Turquo›se, 70,54 m My Talisman C,
72,6 m My Vickly, 50 m My Flama  ve
74,6 m MY’nin (Spect Boat) üretimleri
sürmektedir. 2011 y›l›n›n yaz aylar›nda ilk
üçü sahiplerine teslim edilecek. Di¤er iki-
sinin teslimi de 2012 y›l›nda gerçeklefle-
cektir. Tuzla’da 2007 y›l›nda kurulan Dün-
ya Yacht Tersanesi’nde biri 72 metre, di¤e-
ri 72,5 metre boylar›nda iki adet mega ya-
t›n üretimi devam etmektedir. Ayr›ca P›r-
lant Tersanesi’nde Nereid’s Yat taraf›ndan
yap›lmakta olan 67 metrelik MY Pherou-
sa’n›n da inflaat› sürmektedir. Sonuçta
1988 den beri yap›lm›fl 25 tanesi yelkenli
toplam 36 mega yat dünya denizlerinde
dolaflmaktad›r.

2011 y›l›nda bunlara dört tane daha
kat›lacak, 2012 de befl alt› tane daha kat›-
lacakt›r. Otuz y›lda nereden nereye geldik
ve nereye gidece¤iz?
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Nereye Gidiyoruz?
Mega yat sahipleri, yatlar›n› bir prestij un-
suru olarak görürler. Rakip firma sahibi-
nin, komflusunun veya arkadafl›n›n yat›
kendi yat›ndan büyükse, ya da ald›¤› yat
kendisine küçük gelmeye bafllarsa, daha
da büyü¤ünü yapt›rmak isterler. Bundan
dolay› yat boyutlar› dünyadaki ekonomik
endekslere de ba¤l› olarak devaml› art-
maktad›r. fiu anda 120 metre ve üzeri boy-
daki yat say›s› 15 i geçmifltir. Yat sahibi
yandaki yata Bell helikopter inerse, kendi
yat›na Apachi helikopteri indirtmek iste-
mektedirler. Yandaki yat›n garaj›ndan Au-
di Q7 ç›karsa kendi yat›ndan Hummer
ç›kmas›n› arzu ederler. Ayr›ca mega yatlar
güncel modalar da etkilenir. Örne¤in flu
anki moda, yatlar›n bordalar›ndan ve k›ç
taraflar›ndan da suya yak›n kapaklar›n
aç›lmas›, buralar›n plaj güverte olarak kul-
lan›lmalar›d›r.

Mega yat sahipleri ellerindeki yatlar› sa-
t›p, yeni formasyonlara sahip yatlar› yap-
t›rmak için siparifller vermektedirler. Bafl-
ka bir de¤ifltirme gereksinimleri de üst bi-
na ve tekne gövdesindeki hatlar›n, günün
moda çizgilerine göre yuvarlak hatl›, köfle-
li veya  ‘diamond cut’ yani elmas kesim de-
nilen ve otomobillerde de moda olan bir
formda yapt›rma istekleridir. Dünyada
ekonomik geliflmeler devam ettikçe mega
yatlar›n boylar› uzayacak, modadan dolay›
üç befl senede bir tekne sahipleri yeni ve
daha büyük yat sipariflleri vereceklerdir.

Eskiden mega yat denilen 30 metrelik
yatlar› ise 80 metre ve hatta daha büyük
“Süper Yat”lar›n›n yan›nda günlük geziler-
de kullan›lmak için istenmeye flimdiden
bafllanm›flt›r. 114,6 metre boyundaki MY
Pelorus, Almanya’da Lürssen Tersane-
si’nde yap›lm›flt›r.

Boylar› 20 metreye varan tenderlar›n›
ve de di¤er deniz ekipmanlar›n› tafl›yan
112.8 metre boyundaki My Le Grand Bleu
Almanya’da Bremer Vulkan Tersanesi’nde
yap›lm›flt›r. 96 metre boyunda MY
Palladium Almanya’n›n Blohm&Vhoss
Tersanesi’nde infla edilmiflti. Bir süre dün-
yan›n en büyük yat› say›lan 160 metrelik
MY Platinium, MY Eclipse’in ard›ndan bü-
yüklük s›ralamas›nda art›k ikinci durum-
dad›r. 

Ülkemizden giden bir çok mühen-
dis,usta ve iflçinin katk›lar›yla Dubai’de

yap›lan MY Platinium, 2005 y›l›nda deni-
ze  indirilmifltir. Bugün dünyan›n en bü-
yük yat› olan 170 metre boyundaki MY
Eclipse, 2010 y›l›nda Alman Lürssen ve
Blohm&Vhoss Tersanelerinin ortak çal›fl-
mas›yla yap›ld›. 

Mega yat yap›m›nda yo¤un emek gücü
kullan›lmaktad›r. Bu emek kaliteli bir ifl
gücü olarak imalata yans›t›ld›¤›nda mega
yat yap›mc›l›¤› gerçeklefltirilebilmektedir.
Hele bu ifl gücü 50-70 Euro/adam saatlik
Avrupa mega yat tersane maliyetlerinin
üçte birinden daha az bir maliyetle gerçek-
lefltirildi¤inde, ayn› kalitenin yüzde 30 da-
ha ucuza al›nabilmesini sa¤lamaktad›r. Bu
da önemli bir rakamd›r ve mega yat al›c›-
lar›n›n ve pazarlay›c›lar›n›n ilgisini ülke-
mize çekmektedir.

Dünya’da Yap›lan Yat Say›s› 
‹statistikleri 

The Yacht Report dergisinin dünya ge-
nelinde toplad›¤› 2006, 2007 ve 2008 y›-
l› verilerine bakt›¤›m›zda siparifllerin düz-
gün artt›¤› görülüyor. Bu art›fl birçok ter-
sanenin ifltah›n› kabartm›fl ve tersaneler il-
gilenen potansiyel müflteri talebini karfl›la-
mak için, 2009 y›l›nda daha çok tekne ya-
p›m planlamalar› yapm›flt›r.

2008 y›l›nda 144 tersane 445 yat›n ya-
p›m›n›n sürdü¤ünü bildirmifltir.2009 y›-
l›nda 139 tersanede yap›m› süren 587 ya-
t›n toplam boy uzunlu¤u 24.291 metre
tutmaktad›r. Ortalamada beher tekne bo-
yu da 41.3 metre görünmektedir. Tersane-
lerden al›nan yap›lmakta olan yat bilgileri,
maalesef genellikle yan›lt›c› olmaktad›r.
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The Yacht Report verileri

The Yacht Report verileri

40 metre üstü megayat yap›m istatistikleri / adet baz›nda

40 metre üstü megayat teslim istatistikleri / adet baz›nda
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Bu sebepten, y›llara göre teslim edilen yat
say›s›yla daha gerçekçi bilgiler vermekte-
dir. 2007 y›l›nda 253 yat›n teslim edildi¤i
bildirilmifl, 2008 y›l›nda ise bu say› 166 ya
düflmüfltür.

Ülkemizin Dünyadaki Yeri 
Bas›n›m›zda gerek gemi, gerekse mega

yat inflaat› ilgili ülkemizi dünya liderleriy-
le ayn› konumda gösteren muhtelif haber-
ler ç›kmaktad›r. Bu bilgiler maalesef bizim
geleneksel Balkanlar›n ve Ortado¤u’nun
en büyü¤ü sözcüklerimizle fliflirilmekte-
dir. The Yacht Report dergisinin 2007 y›l›
istatistiklerinde ülkemiz Avrupa Tersane-
leri grubunda gösterilmifltir. 2008 istatis-
tik bilgilerinde ülkemizin dünya yat yap›m
pastas›ndan yüzde 6 ‘l›k bir dilim ald›¤›
görülmektedir. 2009 y›l›nda bu pay yüzde

7’ye ç›km›flt›r. Yap›lan tekne say›s›na göre
oluflturulan pasta dilimlerini bir de gerçek
siparifl durumuna göre incelersek, ülkemi-
zin pastadan ald›¤› dilim yüzde 4’ e düfl-
mektedir. Ülkemiz tersaneleri Süper Yat

Yap›mc›lar› Birli¤i’ne üye olmad›¤› için
birli¤in yay›nlad›¤› megayat verilerinde
yer almam›flt›r. Fakat 2010 y›l›nda Protek-
san-Turkuaz Tersanesi bu birli¤e üye ka-
bul edilmifltir. Gelecek y›l yay›nlanacak ra-
porda onun da ad›n› görece¤iz.

Sorunlar, Çözümler, 
‹stekler ve Temenniler
Yer Sorunu:
‹ki sene öncesine kadar dünyada gemi in-
flaat› dalga tepesinde seyretmekteydi. Bu
ülkemize de yans›m›flt›. Tuzla’daki tüm
tersaneler tam kapasite ile çal›flmakta idi.
Bu imalat yo¤unlu¤u tamamen kapal› han-
garlarda yap›lmas› gereken mega yatlar için
Tuzla’da yer bulunamamas›na sebep olu-
yordu. Dünyadaki global ekonomik krizin
gemi inflaat› sektörüne etkisi, dalga çuku-
runa düflülmesine sebep olmufltur. Bunun
sonucunda Tuzla Tersanelerindeki ifller
duraksam›fl, dolay›s› ile yer bulma sorunu
da ortadan kalkm›flt›r.  

Süper Yat Yap›mc›lar› Birli¤i verileri

The Yacht Report verileri

50 metre ve üstü megayat yap›m istatistikleri / adet baz›nda

2007-2008 y›llar›na ait megayat siparifl ve teslimatlar›

The Yacht Report 
2009 y›l› megayat yap›m istatistikleri
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Çevre sorunu
Tuzla’da denize indirdi¤imiz bir yat› te-

miz tutmakta çok zorlan›yoruz. Mega yat
imalat›nda çok titiz ve temiz bir çal›flma
yap›lmaktad›r. Kapal› hangar içinde imal
edilmekte, üstü ayr›ca özel bir naylon ko-
ruma alt›na al›nmaktad›r. ‹malat hangar›-
n›n havas› toza karfl› filtre edilmekte, ›s› ve
rutubeti ayarlanmaktad›r. Mega yat›n için-
de, d›fl›nda ve imal edildi¤i hangarda ve
hatta tersane sahas› içinde sigara içilmesi
bile yasaklanmaktad›r. Bu koflullarda ya-
p›lan bir yat, hangar›n d›fl›na ç›kart›ld›¤›
andan itibaren tersaneler bölgemizin ha-
vas›nda uçan raspa ve boya tozlar›n›n hü-
cumuna u¤ramaktad›r. Bunlar yat›n üstü-
ne yap›flmaktad›r. Beyaz boyas› yer yer pas
rengine, yer yer k›rm›z› turuncu ve sar›
renklere bürünmektedir. 

Denize indirildi¤inde ise Turkuaz ma-
visi zehirlisi, birkaç gün sonra siyah, ya¤l›
bir renge bürünmektedir. Tuzla’dan tek-
neyi kaç›rmak istesek, hangi marinada ko-
naklataca¤›m›z da ayr› bir sorundur. Ülke-
mizdeki say›sal olarak zaten çok az olan
marinalar›m›zda, mega yatlara yer bulmak
için torpil istemek zorunda kal›yoruz. Bu
sorunlardan kurtulmak için mega yat ya-
p›mc›l›¤›n›n Tuzla tersaneler bölgesinden
kaç›r›lmas› veya bu bölgenin çevre sorun-
lar›n›n giderilmesi gerekmektedir. Yetifl-
mifl eleman gücünden çok fazla uzaklafl›l-
mas› kaç›fl alternatifine engeller ç›karmak-
tad›r. Tamamen farkl› bir bölgede yeniden
eleman yetifltirmek veya Tuzla’dan iflgücü
tafl›mak, var olan siparifllerin zaman›nda
tesliminde ciddi sorunlar do¤urmaktad›r.

Tecrübeli çal›flanlar›n yan›na ç›rak olarak
tecrübesizleri koyarak, yetiflmifl eleman
gücümüzün zaman içinde ço¤alt›lmas›
Tuzla’dan kaç›fl alternatifinde ak›lc› bir çö-
züm olmaktad›r.

Birçok tersaneci çözümü, Yalova- ‹zmit
aras› k›y› fleridinde bulmaya çal›flm›flt›r.
Bölgede yap›lan zemin etütleri bu k›y› fle-
ridinde yap›lacak tersane birim maliyetle-
rinin Tuzla’da yap›lanlara göre oldukça
fazla olmas› gerekti¤ini göstermifl, yat›r›m-
c›lar bu maliyetlere gö¤üs gerip, yat›r›mla-
r›n› gerçeklefltirmifltir.

Kalite Sorunu
Olas› sorunlardan biri düflük kaliteli ima-
latlara yönelinmesidir. Ülkemiz mega yat-
ç›l›kta henüz emekleme ça¤›ndad›r. Dün-
yada bu konudaki rant çok büyüktür. Bu-
nu ülkemize kapt›rmamaya çal›flanlar,
yapt›klar›m›z› oldukça yüksek elefltiri do-
zunda kritik etmektedir ve etmeye devam
edeceklerdir. Kendi yapt›klar› hatalar› gör-
mezden gelerek, bizim yapaca¤›m›z en kü-
çük bir hatay› tüm dünya yatç›l›k camias›-
na abartarak ileteceklerdir. Hem bu ifli
yapmakta olanlar, hem de bu ifle yeni bafl-
layacak olanlar›n dikkat etmesi gereken il-
ke kalite olmal›d›r. Kazanç ise ikinci plan-
da kalmal›d›r. Yüksek kalite yüksek ka-
zanc› beraberinde getirecektir.

Bürokratik Sorunlar
Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’nun bize
dayatt›¤› ‹fl Sa¤l›¤›, Güvenli¤i ve Çevre Ku-
rallar›’n›n tersaneler bölgesinde abart›l›
olarak uygulat›lmaya çal›fl›lmas›, gemi ya-

p›m tersanelerimizi oldu¤u kadar, mega
yat üreticilerini de etkilemektedir. Bu du-
rumdan iflçilerimiz de, iflverenlerimiz de
memnun de¤ildir. ‹hracat› teflvik kapsa-
m›nda uygulanan KDV ve gümrük muafi-
yetlerinin kald›r›lmaya çal›fl›lmas› da ayr›
bir sorundur. Tafleron kullan›m›n›n kald›-
r›lmaya çal›fl›lmas› ise kelimenin tam anla-
m›yla, “Kraldan çok Kralc›l›kt›r.” Gitti¤im
tüm Avrupa Tersaneleri’nde ‘Subconstrac-
tor’ yani tafleron çal›flt›r›ld›¤›n› gördüm.
Avrupa’ya sokulmuyoruz fakat Avrupa
Ekonomik Toplulu¤u’nun kararlar›n›n uy-
gulat›ld›¤› bir ülke olmaya zorlan›yoruz ve
bu isteklerin karfl›lanmas›, maliyetlerimizi
de etkiliyor. Yukarda bahsetti¤im yüzde
30’luk avantaj›n yüzde 18’ i KDV muafiye-
ti ile yok oldu¤unda, kalan› da ifl sa¤l›¤›,
güvenli¤i, çevre tedbirleri ad› alt›ndaki is-
tekleri karfl›lamaya çal›flan maliyet art›flla-
r›yla bitti¤inde, bizim mücadele gücümüz
sadece kalitemizle olabilecektir. Bu da
befl-on sene sonra Uzak Do¤u’nun istenen
kaliteyi yakalamas› ile tamamen yok ola-
cakt›r. Sonras›nda da flu anda müteahhidi
ve kadrolu çal›flan› ile yaklafl›k bin kifliyi
çal›flt›ran Proteksan-Turkuaz Tersane-
si’nin ve di¤er mega yat tersanelerinin ka-
panmas›, binlerce çal›flan›n iflsiz kalmas›na
neden olacakt›r. Ayn› gemi yap›m tersane-
lerimizin bafl›na gelen gibi!

Mega yat üretimi ile ilgili olarak, dünya
ekonomisinin seyrine göre y›lda yaklafl›k
üç ile befl milyar Euro’luk bir pazar pay›
vard›r. Avrupa ülkeleri, ileri teknoloji sa-
tarak para kazanmay› programlar›na al-
d›klar›ndan beri, yo¤un ifl gücü gerektiren
tersanelerini Uzak Do¤uya ve Çin’e tafl›m›fl
ve tafl›maya devam etmektedirler. Oradaki
çok ucuz olan iflgücünden istifade ederek,
daha da çok para kazanacaklard›r. Burun-
lar›n›n dibindeki bizim tersanelerimiz,
planlar›na engel oldu¤umuz için istenme-
mektedirler. Yani Türkiye’nin bu pastadan
pay almas› istenmemektedir.

1988’de tekne gövdesinin yap›ld›¤›n›n
bile söylenilmemesi istenen ülkemiz, me-
ga yat üretiminde yapt›¤› atakla yurt d›fl›n-
da flu anda, “çok oldular” sözleriyle tan›m-
lan›yor. Ülkemiz aleyhine uygulanmaya
çal›fl›lan planlara alet olmayacak bir karar-
l›l›¤› ve stratejiyi, hükümet ve devlet yetki-
lilerimizden bekliyoruz. Bunun için hep
birlikte omuz omuza çal›flmaya haz›r›z. •

Proteksan-Turkuaz Tersanesi’nde yap›lan ve  2002  y›l›nda  teslim edilen 53,5 metre boyundaki 
My Petara, mega yat dünyas›na yeniden Türkiye’yi  hat›rlatt›.
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