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VOORWOORD
De maritieme industrie in Turkije kende tot en met 2008 een ongekende bloeiperiode. Door de hoge
economische groei in Turkije, de relatief lage lonen, een gunstig investeringsklimaat en de centrale ligging
tussen Europa en Azië verdubbelde het aantal scheepswerven tussen 2004 en 2008. De werkgelegenheid
op de scheepswerven zag meer dan een verdubbeling in vier jaar tot bijna 35.000 werknemers in 2008. Het
zeetransport via de Turkse havens verdubbelde in nog geen tien jaar tijd waardoor inmiddels 85 procent
van de totale buitenlandse handel over zee gaat. Deze hoge groeicijfers leidde bij de Turkse regering tot
zeer zonnig vooruitzichten voor de maritieme sector in de komende jaren. Zo werd een groei in de
werkgelegenheid voorspeld tot 200.000 in 2015 en de bouw van ruim vijftig nieuwe scheepswerven.
Sinds het hoogtepunt in 2008 is door zowel overcapaciteit op de wereldmarkt en in Turkije als door de
wereldwijde economische crisis in 2009 en de eurocrisis in 2011 het aantal nieuwe orders voor
olie/chemische tankers en bulk carriers sterk gedaald. Door de dalende vraag naar nieuwe schepen
halveerde ook de werkgelegenheid en kwamen veel Turkse werven in de problemen. Daarnaast kampte de
werven met een slecht imago bij potentiële opdrachtgevers in binnen- en buitenland door verschillende
dodelijke ongelukken in de afgelopen jaren. Waren de Turkse werven vooral sterk in het bouwen van
kleinere tankers en carriers, de vraaguitval voor dit type schepen dwong de werven om op zoek te gaan
naar nieuwe maritieme marktsegmenten voor meer gespecialiseerde bouw. Deze nieuwe markten werden
gevonden in de jachtbouw, offshore scheepsbouw en de marine bouw. In het laatste geval investeert de
Turkse regering gedurende de periode tot aan de 100ste verjaardag van de Turkse Republiek (2023) voor
miljarden in een ambitieus moderniseringsprogramma van de Turkse militaire vloot.
De koerswijziging van de Turkse scheepsbouwindustrie van gestandaardiseerde bouw van tankers en bulk
carriers naar meer technologisch hoogwaardige schepen voor specifieke doeleinden biedt de Nederlandse
maritieme sector vele mogelijkheden. Door de decennialange opgebouwde kennis en ervaring van
Nederlandse bedrijven in het ontwerpen en bouwen van technologisch hoogwaardige en complexe
schepen voor uiteenlopende klanten en markten wereldwijd is Turkije een zeer aantrekkelijke markt.
Tegelijkertijd is Turkije geen gemakkelijke markt. Naast veelal taal- en cultuurbarrières bij het zakendoen
speelt ook mee dat de Turkse overheid nadrukkelijk het lokale bedrijfsleven voorrang geeft bij
bouwopdrachten en deze ondersteunt met uiteenlopende stimuleringsmaatregelen. Deze ondersteuning
wordt ook expliciet gevraagd door het Turkse bedrijfsleven. Zo heeft bijvoorbeeld recentelijk de Vereniging
van Turkse Exporteurs Istanbul (IIB) ondersteuning vanuit de overheid gevraagd om de waarde van de
export van in Turkije gebouwde schepen en jachten te doen laten stijgen van ruim één miljard dollar nu
naar 10 miljard dollar in 2023. Tegelijkertijd is het maritieme bedrijfsleven in Turkije vooralsnog
onvoldoende in staat om de meer complexe schepen volledig zelfstandig te kunnen bouwen. Zo bouwen
Turkse scheepswerven voor de offshore industrie voornamelijk nog alleen kale scheepsrompen van
bevoorradingsschepen en wordt de afbouw en inrichting vervolgens buiten Turkije gedaan. Maar het
tempo waarin Turkse bedrijven leren om nieuwe technieken en materialen toe te passen is hoog. Voor
Nederlandse maritieme bedrijven is het dan ook zaak om tijdig in te springen op deze veranderende
marktomstandigheden in de Turkse scheepsbouw. En wat is niet mooier om dit te doen tijdens het 400jarig jubileum van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije in 2012.
Marco Rensma
Directeur MEYS Emerging Markets Research
Rotterdam, 20 januari 2012
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1. Buitenlandse handel
Turkije
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1.1 Sterke economische groei Turkije
Met ruim zeventig miljoen inwoners en een bruto binnenlands product per capita van tienduizend dollar
behoort Turkije tot één van de grotere opkomende markten wereldwijd. De introductie in 2002 van
economische hervormingen door premier Recep Erdogan van de conservatieve AK-partij zorgden voor een
ongekende groeispurt in Turkije. Tussen 2002 en 2010 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse economische groei
ruim vijf procent in vergelijking met een gemiddelde van drie procent voor de 27 landen van de Europese
Unie. Voor de komende jaren verwachten zowel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als de Europese
Commissie dat de economische groei van Turkije beduidend hoger zal liggen dan die in de Europese Unie.
Samen met een dalende inflatie richting vijf procent, relatief lage loonkosten en een jonge, goed opgeleide
beroepsbevolking is Turkije in toenemende mate in trek bij buitenlandse investeerders. Bedroeg de waarde
van alle buitenlandse directe investeringen in 2002 nog 18,8 miljard dollar, in 2010 was dit bedrag gestegen
tot ruim 180 miljard dollar. Een vertienvoudiging in slechts negen jaar.
Economische groei (bbp, %)
10
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1.2 Bloeiende buitenlandse handel
Door haar strategische ligging tussen Europa en Azië is Turkije van oudsher een belangrijk
handelsknooppunt. In de afgelopen jaren waren het vooral de landen van de Europese Unie waar Turkije
een bloeiende buitenlandse handel mee had. Zo steeg het volume van de totale Turkse export van 66
miljard euro in 2002 tot 102 miljard euro in 2011. Daarvan was 45 procent met de landen van de Europese
Unie en dan met name met de grote Europese landen Duitsland, Engeland en Frankrijk. Maar in de
afgelopen vijf jaar heeft de belangrijkste groei in de export plaatsgevonden met landen in de regio zoals
Irak, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook de handel met China groei explosief hoewel het
aandeel in de totale Turkse export nog relatief gering is. Belangrijke exportproducten van Turkije zijn
auto’s, machines, staal en ijzer. Voor de periode tot 2011 - 2014 verwacht de Turkse regering een verdere
groei in de totale export richting de 140 miljard euro in 2014.
De importen namen nog sterker toe dan de exporten. Bedroeg het totale volume aan importen in 2002 nog
59 miljard euro, in 2011 was dit gestegen tot 136 miljard euro. Daarmee is het tekort op de handelsbalans
van Turkije verder gegroeid tot 35 miljard euro en het tekort op de lopende rekening van de
betalingsbalans zal naar verwachting in 2011 uitkomen rond de tien procent van het bbp. Voor 2012 en
daarna verwacht het IMF dat het tekort tussen de zes en zeven procent van het bbp blijft. Ter vergelijking,
de zeventien landen van de eurozone hadden gezamenlijk een overschot op de lopende rekening van de
betalingsbalans van 0,3 procent in 2010 en ook voor 2011 en daarna verwacht het IMF een klein positief
saldo. De sterke afhankelijkheid van de Turkse economie van importen maakt dat prijsschommelingen in
het buitenland grote invloed heeft op het binnenlands prijspeil en dat zet de wisselkoers van de Turkse
nationale munt de lira onder druk. Zo daalde de reële effectieve wisselkoers van de lira, een goede
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indicator voor de internationale concurrentiepositie van de Turkse economie, sinds haar hoogtepunt in
november 2010 met twintig procent eind 2011. Dit maakt de Turkse export weliswaar goedkoper in het
buitenland maar door de sterke afhankelijkheid van importen heeft dit juist een prijsopdrijvend effect in
het binnenland.
Totale buitenlandse handel Turkije
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De belangrijkste importen zijn olie en gas uit vooral Rusland en Irak en machines, ijzer, staal en
transportmiddelen. Het zijn producten die als grondstof voor de Turkse industrie worden gebruikt of als
halffabricaat worden geïmporteerd om vervolgens tot volwaardige eindproducten te worden
getransformeerd voor verkoop op de binnenlandse markt of voor de export. Een goed voorbeeld voor deze
werkwijze is de automobielindustrie in Turkije.

1.3 Nederland belangrijke handelspartner
De handel van Nederland met Turkije dateert al van vier eeuwen geleden, maar is vooral in de afgelopen
tien tot vijftien jaar sterk gegroeid. Bedroeg in 1996 de export naar Turkije nog 1,1 miljard euro, in 2010
was dit gegroeid tot 4,5 miljard euro. Ook de importen uit Turkije namen duidelijk toe van 605 miljoen euro
in 1996 tot 1,6 miljard euro in 2010. Daarmee behoorde Nederland in 2010 tot de vijftien belangrijkste
handelspartners van Turkije. Belangrijkste Nederlandse exportproducten voor de Turkse markt in 2010
waren geraffineerde olie, schroot, telecommunicatieapparatuur en machineonderdelen en importeert
Nederland vooral kleding en kledingtoebehoren. Wat betreft het volume aan directe investeringen door
Nederlandse bedrijven in Turkije, behoort Nederland al enige jaren tot één van de grootste buitenlandse
investeerders. Per 31 december 2010 zijn ruim 1.800 Nederlandse bedrijven actief die gezamenlijk voor
14,3 miljard dollar in de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in Turkije. Deze investeringen namen niet
lineair toe, maar fluctueerden sterk per jaar. Na het recordjaar 2007 daalde het investeringsvolume, maar
nam dit jaar weer toe. In 2010 investeerden Nederlandse bedrijven voor 469 miljoen dollar in Turkije terwijl
in de eerste drie kwartalen van 2011 het investeringsvolume al ruim 1 miljard dollar bedroeg. Nederlandse
bedrijven zijn vooral actief in de industrie, bouw en financiële dienstverlening.
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Buitenlandse handel Nederland-Turkije
( x 1.000 euro)
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1.3.1 Maritieme handel Turkije - Nederland
De internationale maritieme handel tussen Turkije en Nederland toont in de afgelopen tien jaar een groot
overschot op de handelsbalans voor Turkije. Dat wil zeggen Turkije exporteert veel meer maritieme
producten naar Nederland dan dat Turkse bedrijven Nederlandse maritieme producten importeren.
Daarnaast fluctueert de maritieme handel tussen beide landen sterk. In 2005 en 2008 exporteerde Turkije
voor tussen 95 en 100 miljoen euro aan maritieme producten naar Nederland. In 2009 en 2010 daalden de
exporten naar Nederland sterk. Voor 2011 is de verwachting dat het volume boven het niveau van 2010
uitkomt (24 miljoen euro). De importen uit Nederland daarentegen liggen met uitzondering van 2006 en
2009 beneden de vijf miljoen euro. Daarmee behoort Nederland tot één van de kleinere handelspartners
wat betreft maritieme handel. De grootste afnemers van Turkse schepen zijn ook de landen waar veel
rederijen met hun vloot onder vlaggen zoals Panama, de Marshall eilanden en Malta. Door de lagere
economische groei wereldwijd sinds 2008 nam de Turkse maritieme export niet alleen naar Nederland af
maar ook met de rest van de wereld. Werd in 2008 nog voor een recordbedrag van 1,8 miljard euro
verkocht aan het buitenland, in 2010 was dit gedaald tot ongeveer 800 miljoen euro. Voor 2011 is de
verwachting dat het exportvolume ligt hoger uitkomt ten opzichte van 2010. Daarentegen verdubbelde de
importen van maritieme producten.
Buitenlandse handel Turkije - Nederland maritieme
producten (euro)
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2. Maritieme ontwikkelingen
wereldwijd
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2.1 Groeiende wereldhandelsvloot
De wereldhandelsvloot bestond per 31 december 2010 uit 103.392 schepen met een totaal volume van 958
miljoen GT. In 1998 bestond de wereldhandelsvloot nog uit 86.000 schepen met 532 miljoen GT. De
toename met twintig procent in het aantal schepen en tachtig procent in GT tussen 1998 en 2010 hangt
nauw samen met de verhoudingsgewijs hoge gemiddelde economische groei gedurende deze periode (2,8
procent) en de sterke toename van de internationale goederenstromen met meer dan vijftig procent. De
drie grootste scheepseigenaren ter wereld waren in 2010 Japan (14,1 procent), Griekenland (12,6) en
Duitsland (9,1). Voor wat betreft de scheepsregistratie zijn dat Panama, Liberia en de Marshall eilanden.
De samenstelling van de wereldhandelsvloot naar type schip is aan het veranderen. In 1998 bestond de
wereldhandelsvloot voor 28 procent uit olietankers. Dit aandeel is gedaald tot 22 procent in 2010. Het
aandeel van bulk carriers bleef gedurende dezelfde periode nagenoeg gelijk (30 procent) maar steeg in
2009 en 2010 scherp. De toename van de wereldhandelsvloot in de afgelopen tien jaar is dan ook vooral
veroorzaakt door een stijging in de bouw van andere type schepen waaronder droge ladingschepen en
chemische tankers. Het totaal aan nieuw gebouwde schepen gedurende in de periode 2000 – 2010 bedroeg
26.042 schepen met een jaarlijks gemiddelde dat vanaf 2008 boven de 3.000 schepen ligt. Zo bedroeg de
nieuwbouw in 2010 3.748 schepen met 96,4 miljoen GT. In de eerste helft van 2011 bedroeg het aantal
nieuw gebouwde schepen wereldwijd 1.706 met 53,6 miljoen GT. Tussen 2000 en 2008 lag de gemiddelde
jaarlijkse productie nog tussen de 1.500 tot 2.700 schepen.
Van de ruim 26.000 nieuwgebouwde schepen die tussen 2000 en 2010 zijn gebouwd bestond zeventien
procent (4.297) uit droge ladingschepen, vijftien procent (3.948) uit bulk carriers, elf procent (2.877) uit
containerschepen, en ruim negen procent (2.470) uit olietankers. De nieuwbouw van schepen wereldwijd
concentreert zich al enkele jaren in drie landen, te weten Zuid-Korea, China en Japan. Samen hebben zij,
gemeten in GT, een aandeel van ruim negentig procent in de wereldwijde scheepsbouw. Wel heeft een
verschuiving gevonden tussen deze drie koplopers in de afgelopen vijf jaar. Was Zuid-Korea gemeten in GT
sinds begin deze eeuw de grootste scheepsbouwer ter wereld, in 2010 is deze koppositie overgenomen
door China. Ter vergelijking, Europa had in 2010 een aandeel van drie procent. In 2005 was dit nog vijf
procent.
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De sterke groei in de nieuwbouw van schepen in de afgelopen tien jaar is ook terug te zien in de leeftijd van
de wereldhandelsvloot. Was in 2001 nog 22 procent van de schepen jonger dan tien jaar, in 2010 was dit
aandeel gestegen tot 27 procent.
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2.2 Moeizaam herstel nieuwe orders wereldwijd
Gemeten in GT verzesvoudigde het aantal nieuwe orders bij scheepswerven wereldwijd tussen 1998 en
2007. Door de wereldwijde financiële crisis in 2009 halveerde het aantal nieuwe orders in 2010 ten
opzichte van de top in 2007. China neemt een steeds groter aandeel in het aantal nieuwe orders voor
schepen. Had dit land in 2005 nog een aandeel van veertien procent in het aantal nieuwe orders
wereldwijd, in de eerste helft van 2011 was dit aandeel gestegen tot 36 procent. Een ruime verdubbeling in
slechts zes jaar. Daarentegen zag Japan haar aandeel bijna halveren van 35 procent in 2005 naar twintig
procent in de eerste helft van 2011. Ook de Europese scheepswerven zagen hun een aandeel – gemeten in
GT – in de afgelopen vijf jaar afnemen tot rond de drie procent in 2010. In de eerste helft van 2011 was dit
aandeel verder gedaald tot 1,6 procent. Verhoudingsgewijs werden de meeste nieuwe orders in de eerste
helft van 2011 geplaatst bij scheepswerven in Duitsland (0,4 procent) en Italië (0,5 procent). Het aandeel
van Nederlandse scheepswerven bedroeg in de eerste helft van dit jaar 0,2 procent ofwel 120.000 GT.
Door de financiële crisis en de groeivertraging van de wereldeconomie, daalde in 2009 voor het eerst sinds
zeven jaar het volume van nieuwe orders beneden het jaarlijks aantal opgeleverde schepen. Ondanks een
sterk herstel bleef ook vorig jaar het aantal nieuwe orders beneden het aantal opgeleverde schepen. In de
eerste helft van 2011 werd deze trend voortgezet. De daling in het aantal nieuwe orders voor schepen is
ook terug te zien in het volume van de orderboeken van scheepswerven wereldwijd. Bedroeg in 2008, vlak
voor het uitbreken van de financiële crisis, het totale volume van de orderboeken bijna 370 miljoen GT, in
2010 was dit gedaald tot 260 miljoen GT. Vooral de Japanse scheepswerven zagen een relatief sterke daling
in hun orderboeken, terwijl in China het volume bijna verviervoudigde. In de eerste helft van 2011 werd
deze trend voortgezet.
Volume orderboeken wereldwijd
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Tussen 2005 en de eerste helft van 2011 daalde het aandeel van Turkije in zowel het wereldwijde volume
aan nieuwe orders als het volume in de orderboeken scherp. Was het aandeel in nieuwe orders in 2005 nog
2,1 procent, in de eerste helft van 2011 was dit gedaald tot 0,4%. Het aandeel in orderboeken was zelfs
gehalveerd.
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2.3 Overcapaciteit scheepswerven
Door de bloeiende wereldhandel sinds 2000 nam de vraag naar nieuwe schepen fors toe. Verschillende
landen waaronder China en Turkije besloten om hun productiecapaciteit fors uit te breiden. Tussen 2000 en
2010 steeg het totaal aantal nieuw gebouwde schepen met achttien procent. In 2010 bedroeg de
wereldwijde productiecapaciteit van de scheepswerven ruim 56 miljoen DWT en het volume aan nieuw
opgeleverde schepen bijna 52 DWT. Hiermee zaten de werven wereldwijd bijna op volledige
productiecapaciteit. Voor de komende vijf jaar is de verwachting dat de overcapaciteit wereldwijd echter
eerder gaat toe- dan afnemen. Het volume in de orderboeken van scheepswerven is al sinds de piek in
2008 aan het dalen. Omdat de doorlooptijd voor de bouw van een schip in veel gevallen twee tot drie jaar
is zal de daling in de orderboeken in 2009 en 2010 te voelen zijn in de opleveringen van 2011, 2012 en
2013.
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2.4 Dalende prijzen nieuwbouw
De enorme vraag naar nieuwe schepen als gevolg van de sterke groei in het zeetransport tussen 2002 en
2008 leidde tot sterke prijsstijgingen voor nieuwbouw van alle type schepen. Zo steeg bijvoorbeeld de
gemiddelde prijs voor een Suezmax tanker (160.000 DWT) tussen januari 2002 en het hoogste punt in
september 2008 met 87 procent tot bijna honderd miljoen dollar. Ook voor de verschillende type bulk
carriers en containerschepen waren dergelijke prijsontwikkelingen te zien. De wereldwijde economische
recessie van 2009 leidde tot een forse daling in het zeetransport en daarmee tot een dalende vraag naar
nieuwbouw. Samen met de een groeiende overcapaciteit in de markt zorgden dit voor scherp dalende
prijzen. Soms wel met vijftig procent. Het wereldwijde herstel in de loop van 2010 en 2011 zorgden in
eerste instantie voor een prijsstijging maar de hoge mate van overcapaciteit op de scheepswerven
wereldwijd betekent een aanhoudende prijsdruk. Voor de komende jaren zal de verwachtte aanhoudende
overcapaciteit een drukkend effect blijven houden op de gemiddelde prijs voor nieuwbouw schepen.

2.5 Volumegroei zeetransport 2012 -2015 onzeker
De volumegroei in het internationale zeetransport is sterk verbonden met de economische groei
wereldwijd. Een toename van economische activiteiten tussen landen betekent immers een toename in de
internationale handel van goederen en daar waar ongeveer zeventig procent van alle internationale handel
over zee plaats vindt, een toename in het zeetransport. Andersom geldt de relatie ook, namelijk een
dalende economische groei leidt tot minder vraag naar goederen en daarmee tot minder internationale
handel en dus minder transport over zee.
Voor de wereldwijde recessie van 2009 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei van de wereldeconomie
tussen 1999 en 2008 4,1 procent en bedroeg de jaarlijkse volumegroei in het internationale zeetransport
gedurende deze periode gemiddeld 3,9 procent. Het was ook deze wereldwijde expansieve vraag naar
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goederen die voor de enorme nieuwbouwproductie van schepen zorgde. De economische recessie van
2009 veroorzaakte een sterke vraaguitval en daarmee tot een krimp in het internationale zeetransport van
ruim vier procent ten opzichte van 2008. De grootste daling in decennia. Het wereldwijde herstel in 2010
leidde tot een sterk herstel van het zeetransport tot een niveau dat zelfs boven 2008 lag (8,4 miljard ton).
Voor 2011 en 2012 verwacht het IMF1 een economische groei van rond de vier procent. Deze relatief hoge
economische groei zal vooral plaatsvinden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Vanwege de schuldencrisis zijn
de economische groeiverwachtingen voor 2012 voor de eurozone en de Verenigde Staten aanzienlijk lager,
namelijk 1,1 procent respectievelijk 1,8 procent. Maar vanwege het feit dat de eurozone en de Verenigde
Staten samen goed zijn voor 35 procent van de totale wereldwijde export en ruim veertig procent van de
wereldproductie, hebben de relatief lage groeiverwachtingen voor deze twee regio’s grote invloed op de
volumegroei in het internationale zeetransport. Belangrijke vraag is dan ook of de opkomende markten in
Azië, Afrika en Zuid-Amerika de lagere groei in Europa en de VS kunnen opvangen om zo de volumegroei in
het internationale zeetransport op het gemiddelde niveau te houden van voor de crisis van 2009 (vier
procent volumegroei).
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De laatste tien jaar is het belang van de opkomende markten in Azië, lees China en India, in het
internationale zeetransport enorm toegenomen. In 2010 had ruim vijftig procent van het totale
internationale zeetransport de havens in Azië als bestemming en veertig procent van het wereldwijde
zeetransport vertrok uit de Aziatische havens. Maar tegelijkertijd is de buitenlandse handel van de
Aziatische landen vooral gericht op de Aziatische regio zelf (intra-regionaal) en veel minder met landen
buiten de regio zoals Europa, Afrika of Amerika. In 2010 vond maar liefst 53 procent van de totale export
van Azië binnen de eigen regio plaats. Overigens is de intra-regionale handel van de Europese Unie nog veel
sterker. Maar liefst 65 procent van de totale export is met andere EU-landen. Dit is echter vooral
wegtransport terwijl het in Azië, vanwege de vaak gebrekkige infrastructuur, het goederentransport vooral
over zee plaats vindt. De hogere economische groeiverwachtingen voor Azië en de toenemende
handelsvolumes binnen deze regio betekenen dat de groei in de scheepsbouwindustrie de komende jaren
vooral daar afspeelt. Dit wordt nog verder versterkt vanwege de lagere loonkosten en de vele miljarden
aan overheidssubsidies en investeringen die door Aziatische regeringen in de nationale
scheepsbouwindustrie worden gestopt.
Turkije verkeert in een unieke situatie. Het ligt deels in Europa en deels in Azië. Deze centrale ligging tussen
twee continenten betekent dat het land kan profiteren van de aantrekkende handelsvolumes in Azië en
gebruik kan maken van de hoogwaardige kennis van de Europese scheepsbouwindustrie. ‘Last but not
least’ wordt Turkije steeds vaker gebruikt als springplank richting het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
1

World Economic Outlook, september 2011
Pagina 13 van 67

Ontwikkelingen maritieme industrie Turkije
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transport Turkije

Pagina 14 van 67

Ontwikkelingen maritieme industrie Turkije

3.1 Sterke groei zeetransport
Door haar ligging aan vier zeeën (Zwarte Zee, Zee van Marmara, Egeïsche Zee en de Middellandse Zee)
vormt het transport over water een essentiële schakel in de buitenlandse handel van Turkije. Van de 300
miljard dollar aan handel van Turkije met het buitenland in 2010 ging maar liefst 85 procent over zee. Dit
percentage is al jaren hetzelfde gebleven en daarmee is het zeetransport dus veruit het belangrijkste
vervoermiddel voor de Turkse economie. De sterke economische groei van Turkije in de afgelopen tien jaar
zorgde dan ook voor een sterke groei in de goederenoverslag via haar vijftig belangrijkste zeehavens. In
1997 bedroeg het volume ongeveer 150 miljoen ton, maar in 2010 was dit gestegen tot 350 miljoen ton.
Meer dan een verdubbeling in slechts tien jaar. Hiervan bedroeg 38 miljoen ton aan goederen die werden
geladen en gelost in Turkije (cabotage) en bijna 250 miljoen ton werd verhandeld met het buitenland. Het
volume van de importen was daarbij het dubbele van de Turkse exporten. Deze verhouding tussen export
en import via de Turkse zeehavens is al enkele jaren zo. Belangrijke producten die via de havens van Turkije
worden vervoerd zijn brandstoffen (diesel, olie, kolen) en bouwmaterialen zoals cement. Van het totale
zeetransport van Turkije met het buitenland in 2010 gebeurde voor slechts 16 procent met schepen die
voeren onder Turkse vlag. In 2000 bedroeg het Turkse aandeel nog 31 procent. De belangrijkste
buitenlandse vlag waar schepen onder varen die de Turkse zeehavens aandoen is de Panamese vlag
gevolgd door Malta en Liberia. De belangrijkste landen waar handel over zee mee plaats vinden zijn voor
wat betreft de export Italië, Spanje en Frankrijk en voor de import de Verenigde Staten, Italië, en België.
Met een aandeel van drie procent in de totale export en vijf procent in de totale import staat Nederland in
de top tien van belangrijkste Turkse handelspartners voor het zeetransport.
Het volume van de containeroverslag via de belangrijkste Turkse zeehavens nam in afgelopen tien jaar
spectaculair toe. Bedroeg het volume in 2000 nog één miljoen TEU, in 2010 was dit toegenomen tot bijna
zes miljoen TEU. Deze sterke stijging in containeroverslag zorgde ervoor dat het exportaandeel van
containertransport in de totale goederentransport via de Turkse zeehavens in 2010 dertig procent bedroeg
en voor de import was dit aandeel dertien procent. Het lagere aandeel van het container vervoer voor de
import komt door het relatief hoge aandeel van olie, kolen en ijzererts in het zeetransport naar Turkije.
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De sterke groei van het zeetransport en meer in het bijzonder van het containertransport via de Turkse
zeehavens in de afgelopen tien jaar zorgde er onder andere voor dat steeds meer containerschepen onder
Turkse vlag zijn gaan varen. Medio 2010 bestond de wereldwijde containervloot uit ruim 4.500 schepen
met een totaal volume van ongeveer 12,8 miljoen TEU. Duitsland heeft met een aandeel van 35 procent de
grootste containervloot gevolgd door Japan en Denemarken. De Turkse containervloot bedroeg medio
2010 63.000 TEU en stond daarmee op plek 17. De grootste containerhaven van Turkije ligt in Ambarli. Via
deze haven vond in 2010 43 procent (2,5 miljoen TEU) van de totale containeroverslag plaats. Daarmee
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stond Ambarli op plaats 48 van de top 50 van grootste containerhavens ter wereld. De grootste
containerhaven ter wereld was vorig jaar Shanghai (29 miljoen TEU). De haven van Rotterdam stond in
2010 op plaats 10. Mersin is met een aandeel van achttien procent de tweede containerhaven van Turkije
gevolgd door Izmir (twaalf procent).
Locatie drie grootste containerhavens Turkije

Ambarli
(
(43%)

Izmir
(
(43%)

3.2 Havens in Turkije

Mersin
(
(43%)

Turkije heeft 88 kleine tot grote havens die naar eigendom in drie groepen zijn onder te verdelen: staat,
gemeente en private eigendom. De havens die in eigendom zijn van de staat worden beheerd door twee
staatsbedrijven: de Turkse Spoorwegmaatschappij (TCCD), waarvan de havens allemaal verbonden zijn met
het spoorwegnetwerk in Turkije, en de Turkse Maritieme Organisatie (TDI). Beide staatsbedrijven staan
onder controle van het Turkse Ministerie van Transport maar opereren als onafhankelijke bedrijven. Na
grootschalige privatiseringen van havens in de afgelopen jaren zijn nog vier havens in eigendom van TCDD
en vier van TDI. Deze havens bieden een ‘full-service’ pakket aan wat wil zeggen dat alle diensten die
gemoeid zijn met het laden en lossen van een schip worden uitgevoerd door medewerkers van TCCD of TDI.
De goederenoverslag via de TCCD-havens is sinds 2006 gehalveerd. Bedroeg in 2006 de goederenoverslag
nog 45 miljoen ton, in 2010 was dit gedaald tot 20 miljoen ton. Belangrijkste oorzaak was de privatisering
van de drie havens Mersin (2007), Samsun (2010) en Bandirma (2010).
Goederenoverslag TCCD-havens
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De tweede groep van havens worden geleid door lokale autoriteiten (gemeenten). Deze havens zijn relatief
klein en ook het volume van de goederenoverslag is gering en vooral bedoeld om te voldoen aan de lokale
vraag van de steden en dorpen in de nabije omgeving van de havens.
De derde groep bestaat uit private havens. Deze havens zijn vooral gericht op het voldoen aan de vraag en
aanbod van specifieke industriële sectoren, maar kunnen ook door derden worden gebruikt.
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3.3 Profiel handelsvloot Turkije
Met de groei van het zeetransport via de verschillende Turkse havens in de afgelopen tien jaar nam ook de
omvang van de Turkse handelsvloot sterk toe. Was de omvang van de Turkse vloot nog rond de 1.200
schepen vanaf 150 GT in 1999, in 2010 was dit aantal gestegen tot bijna 1.800 schepen. Van dit aantal
hebben 655 schepen een capaciteit van 1.000 GT en meer. Hiervan zijn 392 gebouwd in Turkije en de
overige geïmporteerd vanuit het buitenland. Gemeten naar DWT staat de Turkse handelsvloot op nummer
18 van de wereld met een aandeel van 1,44 procent. Nederland staat op 26e plek met een aandeel van 0,76
procent.
Kijkend naar de verschillende types van de Turkse handelsvloot vanaf 1.000 GT blijkt dat per 31 december
2010 ongeveer veertig procent bestaat uit dry cargo schepen gevolgd door bulk carriers en chemische
tankers. In volume gemeten hebben de bulk carriers het hoogste aandeel in de handelsvloot (41 procent)
op ruime afstand gevolgd door droge ladingschepen (vijftien procent) en Ro-Ro schepen (negen procent).
Aantal schepen naar type per 31 december 2010
Ontwikkeling handelsvloot Turkije
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Turkije heeft ook een relatief jonge handelsvloot. Van de 655 schepen van meer dan 1.000 GT zijn per 31
december 2010 218 schepen (47 procent) niet ouder dan negen jaar, 93 schepen (17 procent) tussen de
tien en negentien 19 jaar, 178 schepen (27 procent) tussen de twintig en negentwintig jaar en 166 schepen
(25 procent) ouder dan dertig jaar. Per scheepstype verschilt de ouderdom sterk. Zo is twee derde van de
216 droge ladingschepen ouder dan twintig jaar terwijl 42 procent van de bulk carriers niet ouder is dan
tien jaar. Voor olietankers geldt zelfs dat driekwart niet ouder is dan tien jaar en voor chemische tankers is
dat aandeel nog hoger namelijk 89 procent. De verschillen in ouderdom is ook een afspiegeling van de
economische ontwikkelingen in Turkije over de afgelopen tien jaar. De sterke groei van de Turkse industrie
zorgde voor een toename in de vraag naar olie en gas en daarmee in het zeetransport vanuit onder andere
Rusland en het Midden-Oosten. De toegenomen export van textiel, fruit, ijzer en staal naar Europa
veroorzaakte een groei in de bouw van nieuwe containerschepen en droge ladingschepen.
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4. Scheepsbouw in Turkije
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4.1 Traditie in scheepsbouw
Turkije heeft een eeuwenoude traditie in het bouwen van schepen. De eerste scheepswerf werd geopend
in 1390 in Gelibolu. Gedurende de zestiende eeuw behoorden de Turkse scheepswerven tot de grootste ter
wereld. Destijds werden scheepswerven in het gehele land (i.e. Ottomaanse Rijk) gevonden. Het waren
zowel private als publieke scheepswerven. De grootste concentratie aan scheepswerven bevindt zich
rondom de baai van Tuzla in steden als Istanbul, Tuzla, Yalova, en İzmit. Door ruimte gebrek is in de
afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de bouw van nieuwe scheepswerven in andere regio’s langs de Zwarte
Zee en de Middellandse Zee. Per medio 2011 opereren er volgens het Turkse Ministerie voor Maritieme
Zaken 71 middelgrote tot grotere scheepswerven in Turkije2. In 2002 waren dat er nog 37. In de komende
jaren verwacht de Turkse regering een groei in het aantal scheepswerven van 54. Deze zijn gezamenlijk
goed voor een toevoeging van 3,7 miljoen DWT aan capaciteit ten opzichte van de huidige 3,5 miljoen
DWT. Daarmee is Turkije momenteel qua nieuwbouwproductie de achtste scheepsbouwer ter wereld.3 Bij
het honderdjarig jubileum van de moderne Turkse Republiek in 2023 moet volgens de Turkse
scheepsbouwindustrie de exportwaarde tien miljard dollar bedragen. Om dit te kunnen bereiken moet er
een jaarlijkse groei zijn van twintig procent. Dit komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse groei
gedurende de periode 2002-2010.
Locatie scheepswerven Turkije
Zonguldak (8)

Kastamonu (1)

Istanbul (27)

Ordu (1)

Samsun (1)

Izmit (6)
Canakkale (2)

Yalova (21)

Trabzon (1)

Sakarya (1)

Adana (1)

Hatay (1)

Een ruime meerderheid van de Turkse scheepswerven richt zich veelal op meerdere marktsegmenten, dat
wil zeggen niet alleen op nieuwbouw maar ook op onderhoud en reparatie van schepen. Door deze bredere
productportefeuille kunnen de werven verschillende type klanten uit binnen- en buitenland aan zich
binden. Ten tweede biedt het de mogelijkheid om minder afhankelijk te zijn wanneer de vraag in één van
deze markten wegvalt. Zo lag de nadruk tijdens de groeiperiode 2002 – 2008 vooral op nieuwbouw, maar
sinds de wereldwijde crisis van 2009 en een terugvallende vraag naar nieuwbouw zijn de werven zich meer
gaan richten op onderhoud en reparatie. Op deze manier blijven de faciliteiten op de werven nog (deels)
benut.

4.2 Scheepswerven onder druk
Het aantal schepen dat vanaf 2002 op de Turkse scheepswerven zijn gebouwd en opgeleverd steeg
aanvankelijk tot een record aantal van 145 in 2008 waarna het onder meer door de wereldwijde
economische crisis daalden tot slechts 68 in 2010. Ook gemeten in DWT daalden de bouwactiviteiten op de
2
3

Volgens het Handelsregister van de Industriële Kamer van Koophandel in Istanbul (ISO) zijn er totaal 93 werven actief in Turkije.
In 2005 stond Turkije nog op plaats vijf.
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scheepswerven van 850.000 DWT in 2008 naar 350.000 DWT in 2010. Daarmee kwamen de
scheepsbouwactiviteiten zelfs onder het niveau van 2005. De productiecapaciteit van de scheepswerven
bedroeg in 2010 ruim 3,5 miljoen DWT, een verzevenvoudiging in slechts zeven jaar. Door het grote verschil
tussen productiecapaciteit en opleveringen lag de bezettingsgraad van de Turkse scheepswerven in 2010
op slechts tien procent. Er is dan ook momenteel een enorme overcapaciteit aanwezig op de
scheepswerven. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen voor nieuwbouw voor de verschillende type schepen
sinds 2008 scherp gedaald zijn.
Opgeleverde schepen en max.
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De neerwaartse trendontwikkeling in het aantal gebouwde schepen op de verschillende scheepswerven
sinds begin 2009 is ook duidelijk te zien in de maandelijkse groei in het productievolume. Groeide de
productie van nieuwbouw schepen tussen 2006 en 2008 nog sterk, sinds begin 2009 is een duidelijke
neerwaartse spiraal te zien. Het dieptepunt was midden 2009 toen de productie kromp met bijna veertig
procent ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Sindsdien volgde een herstel maar is nog altijd sprake
van krimp. De bouw van schepen voor de beroepsvaart, zoals containers, vrachtschepen en tankers,
volgden de trend van de totale scheepsbouwindustrie. Daarentegen liet de bouw van schepen voor de
pleziervaart (jachten en motorboten) een spectaculair herstel zien in 2010. Verschillende scheepswerven in
Turkije gingen zich meer toeleggen op de bouw van megajachten om de weggevallen vraag naar andere
type schepen op te vangen. Sinds begin 2011 is er echter ook de klad gekomen in de groei van het
productievolume van plezierjachten en motorboten.
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De ontwikkeling in werkgelegenheid op de zeventig scheepswerven in Turkije liet in de afgelopen tien jaar
een soortgelijke trend zien als de nieuwbouw van schepen. Bedroeg de totale werkgelegenheid in 2002 nog
14.000 werknemers, in 2008 was dit aantal gestegen tot ruim 33.000. Sindsdien is de werkgelegenheid door
de daling in het aantal orders sterk gedaald tot rond de 21.000 in 2010. Voor de wereldwijde economische
crisis ging de Turkse regering er nog vanuit dat binnen vijf jaar de werkgelegenheid zou groeien naar
200.000 werknemers.

4.3 Orderportefeuille scheepswerven
De kracht van de Turkse scheepswerven in de afgelopen jaren was het bouwen van kleine en middelgrote
olie- en chemische tankers. Het gaat dan met name om schepen tot ongeveer 10.000 DWT. De verwachting
is dat de scheepswerven deze expertise in de komende jaren als een ‘veilige haven’ zullen gebruiken totdat
de economische omstandigheden in de wereld zijn verbeterd. Dit blijkt ook uit recente orders geplaatst bij
Turkse scheepswerven. De orderportefeuilles worden gedomineerd door de bouw van tankers. Maar liefst
zeventig procent van het totaal aantal schepen in portefeuille eind 2010 waren tankers gevolgd door
vrachtschepen (zeventien procent) en containerschepen (negen procent). Door hun specialisatie in het
bouwen van kleinere tankers kunnen Turkse scheepswerven mogelijk de economische tegenwind beter
aan. Dit blijkt ook uit de recente orderboeken voor de Turkse scheepswerven. Per oktober 2011 hebben zij
62 kleinere4 ( minder dan 10.000 DWT) olie/chemische tankers in hun boeken staan, wat wereldwijd alleen
wordt overtroffen door China (74 schepen).
Orderportefeuille naar type schip
(dec. 2010)

Orderportefeuille Turkse scheepswerven
(X 1.000 DWT)
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Bron: Chamber of Shipping Turkey/GISBIR

jan.2009
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De orderportefeuille van de Turkse scheepswerven is in de afgelopen drie jaar sterk gedaald. Bedroeg het
aantal orders eind 2008 nog 4,3 miljoen DWT, eind 2010 is dit gedaald tot ongeveer 1,2 miljoen DWT.
Daarmee staat Turkije wereldwijd op plaats elf.5 Ten opzichte van plaats acht wat betreft productie
betekent dit dat Turkije de komende jaren meer concurrentie krijgt van opkomende markten uit Azië en
Zuid-Amerika zoals India, Vietnam, China en Brazilië. Tegelijkertijd bouwden de Turkse scheepswerven
vooral voor de binnenlandse markt en minder voor de export. Door de bovengemiddelde economische
groei economische van Turkije niet alleen in de afgelopen jaren maar ook naar verwachting van het IMF
voor de komende vijf jaar, hebben de Turkse werven een sterke uitgangspositie op de nichemarkt voor
kleinere olie/chemische tankers. Desalniettemin moeten ook de Turkse werven hun portfolio verbreden om
zo nieuwe klanten te vinden. Zoals eerder al aangegeven staan namelijk de orderportefeuilles onder druk,
daalt de werkgelegenheid en zitten de werven opgescheept met een enorme overcapaciteit. Verbreding
van de portfolio betekent niet alleen grotere schepen, maar ook andere meer gespecialiseerde schepen
voor bijvoorbeeld de offshore en de marine.
4
5

Totaal 74 orders voor olie/chemische tankers (Clarkson, oktober 2011)
Nederland stond eind 2010 op plaats vijftien.
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4.4 Profielschets grootste scheepswerven
De tien grootste scheepswerven van Turkije zijn allen te vinden in de Tuzla regio. Deze regio staat van
oudsher bekend om zijn kennis en kunde van de bouw van diverse type schepen. De grootste scheepswerf
is de Sedef scheepswerf in Istanbul met een maximale capaciteit van 650.000 DWT. De tien grootste
scheepswerven in Turkije hebben gezamenlijk een maximale capaciteit voor de bouw van schepen van 1,6
miljoen DWT per jaar. In totaal beschikken de Turkse scheepswerven over een maximale capaciteit van 3,9
miljoen DWT per jaar. In 2002 was dat nog 0,55 miljoen DWT. Ruim veertig procent is aanwezig bij de 27
scheepswerven in de regio Istanbul, gevolgd door de regio Yalova met 36 procent, Izmit met tien procent
en de overige regio’s dertien procent. Wat betreft oppervlakte hebben de tien grootste scheepswerven
gezamenlijk 1 miljoen m2 tot hun beschikking. Dit is ruim een kwart van het totaal.
Naam scheepswerf

Locatie

Max. capaciteit

Oppervlakte

Kade

Werkgelegenheid

Sedef Gemi İnşaatı

Istanbul

per jaar (DWT)

werf (m2)

lengte (m)

(2009)

650.000

195.000

288

Um Deniz Sanayi

831

ALTINTAŞ Mermer ve Tersanecilik San.
ve Tic.
Tuzla Gemi Endüstrisi

Izmit

180.000

150.000

250

298

Yalova

140.000

103.674

264

700

BEŞİKTAŞ Gemi İnşa

Tuzla

130.000

93.990

190

1.014

Yalova

120.000

91.590

217

827

Boğaziçi Tersanecilik Gemi İnşa San. Ve
Tic.
Deniz Endüstrisi

Yalova

100.000

160.000

293

80

Istanbul

90.000

40.000

125

1.098

Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat

Izmit

75.000

102.477

255

599

NACİ SELİMOĞLU Deniz İşletmeciliği Tic.

Yalova

70.000

41.388

133

209

SELTAŞ Denizcilik San. ve Tic.

Yalova

70.000

41.415

132

97

Subtotaal Top 10

1.605.000

1.019.534

2.147

5.753

Totaal Turkije

3.671.321

3.905.122

13.176

20.547

43,7%

26,1%

16,3%

28%

Aandeel Top 10 in totaal (%)
Bron: UMA

4.4.1 Sedef scheepswerf
De Sedef scheepswerf is met ruime afstand de grootste scheepswerf van Turkije. Met haar maximale
capaciteit van 650.000 DWT is zij bijna drie maal zo groot als de nummer twee op de lijst de UM
scheepswerf in Izmit. De Sedef scheepswerf werd opgericht in 1982 en ligt aan de Zuidoost kant van het
centrum van Istanbul geleden aan de Baai van Tuzla. In 2009 bood de werf nog werkgelegenheid aan ruim
800 mensen. Momenteel is dit gedaald tot ongeveer 600 waarvan 400 in de productie van schepen en 200
op het kantoor. Daarnaast zijn nog ongeveer 1.400 subcontractors actief. Sedef bouwt bijna alle type
schepen voor zowel voor de Turkse marine als voor private klanten. De belangrijkste exportmarkten zijn
Duitsland en Nederland. Sedef is onderdeel van de Turkon Holding Group, één van de grootste
ondernemingen in Turkije.
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Volgens het orderboek worden per oktober 2011 drie schepen gebouwd op de Sedef scheepswerf, te
weten één container schip en twee chemische tankers van elk 7.100 DWT. Opdrachtgever voor het
container schip is de Kalkavan Group, eigenaar van Turkon Line. Deze onderhoudt een reguliere dienst
tussen Turkije, Noord-Afrika, Europa, en Noord-Amerika. Turkon Line is weer onderdeel van Turkon
Holding.
Orderboek Sedef scheepswerf per oktober 2011
Naam schip

Type schip

Ladingcapaciteit
(DWT)

Opdrachtgever

Contract datum

Kaan Kalkavan

Container

onbekend

Kasif Kalkavan Group

1 december 2006

Onbekend

Chemische tanker

7.100

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Chemische tanker

7.100

Onbekend

Onbekend

Bron: Clarkson, Sedef

4.4.2 Um scheepswerf
De tweede scheepswerf van het land wat betreft bouwcapaciteit is de Um scheepswerf. Deze scheepswerf
ligt in de stad Izmit, een stad met bijna 300.000 inwoners gelegen op ongeveer 150 km. ten zuidoosten van
Istanbul. De totale oppervlakte van de scheepswerf bedraagt 250.000 m2 waarvan 50.00 m2 volledig
overdekt en 20.000 m2 half overdekt. Er werken rond de 350 mensen op de scheepswerf.

Per oktober 2011 heeft de UM scheepswerf drie schepen in het orderboek staan. Het gaat daarbij om twee
containerschepen en één chemische tanker.
Orderboek Um scheepswerf per oktober 2011
Naam schip

Type schip

Opdrachtgever

Container

Ladingcapaciteit
(DWT)
10.500

UM Deniz Shipyard Golcuk 035

Contract datum

Onbekend

1 april 2005

UM Deniz Shipyard Golcuk 034

Container

10.500

Onbekend

1 april 2005

UM Deniz Shipyard Golcuk 036

Chemische tanker

30.000

Onbekend

1 januari 2007

Bron: Clarkson, UM Scheepswerf

4.4.3 Altintas scheepswerf
De Altintas scheepswerf is onderdeel van de Altintas Group. Het bedrijf is gevestigd in de stad Antonova in
de regio Yalova, maar de scheepswerf lig aan de Zwarte Zee vlakbij de stad Ünye. De werf heeft een
overdekt gedeelte van 10.000 m2. Sinds de start van haar activiteiten in 2003 rolden er achttien nieuwe
schepen van de helling. Het merendeel van de nieuwbouw bestond uit gewone vrachtschepen (‘general
cargo’) van ongeveer 4.000 DWT. Ook bouwde de werf vier chemische tankers; twee van 4.600 DWT en
twee van 7.800 DWT. Naast de nieuwbouw van schepen verzorgt de werf ook onderhoud en reparatie aan
bestaande schepen. In de afgelopen acht jaar waren dat 126 schepen waarvan de overgrote meerderheid
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bestond uit vrachtschepen. Naast de bouw van schepen zit de Altintas Group in de mijnbouw en de
internationale handel.

Per oktober 2011 bevat het orderboek van de Altintas scheepswerf één schip. Het gaat daarbij om een LPGtanker die in opdracht van Hartmann Reederei uit Duitsland wordt gebouwd.
Orderboek Altintas scheepswerf per oktober 2011
Naam schip

Type schip

Gaschem Werra

Ethylene/LPG

Ladingcapaciteit
(DWT)
6.500

Opdrachtgever

Contract datum

Hartmann Reederei

14 september 2007

Bron: Clarkson

4.4.4 Tuzla Gemi scheepswerf
De Tuzla Gemi (TGE) scheepswerf is onderdeel van de Gemak Group. Dit Turkse bedrijf bestaat uit twee
scheepswerven gelegen aan de baai van Tuzla en een productiebedrijf die staal produceert ten behoeve
van de scheepsbouw. De TGE scheepswerf beslaat ongeveer een oppervlakte van 90.000 m2 waarvan bijna
11.000 m2 overdekt. De andere scheepswerf, de Gemak scheepswerf, heeft een oppervlakte van ongeveer
45.000 m2 met een overdekt gedeelte van bijna 16.000 m2. Sinds de start in 1985 bouwde en leverde beide
scheepswerven totaal 57 schepen. Naast nieuwbouw doet de werf al sinds 1969 aan reparatie en
onderhoud van diverse type schepen. In de afgelopen veertig jaar meer dan 1.500 schepen.

Per oktober 2011 heeft de TGE Scheepswerf één schip in het orderboek staan. Het gaat om de bouw van
één chemische tanker met contract datum 1 januari 2006.
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Orderboek TGE scheepswerf per oktober 2011
Naam schip

Type schip

Tuzla Gemi Tuzla 42

Chemische tanker

Ladingcapaciteit
(DWT)
15.500

Opdrachtgever

Contract datum

Onbekend

1 januari 2006

Bron: Clarkson

4.4.5 Besiktas scheepswerf
De Besiktas scheepswerf maakt onderdeel uit van de Turkse Besiktas Group. Dit bedrijf is in de jaren zestig
van de vorige eeuw gestart met het transporteren van olie en gas voor derden. Naast de bouw van schepen
zit de Besiktas Group ook in de gezondheidszorg, financieringen, verzekeringen en toerisme. De Besiktas
scheepswerf is gelegen in Yalova op één uur rijden van Istanbul. De werf heeft een totale oppervlakte van
ruim 90.000 vierkante meter. Sinds 2003 heeft de scheepswerf 32 schepen opgeleverd. Klanten komen
onder meer uit Italië, Denemarken, Zweden en Turkije.

Voor de vloot van de Turkse Palmali Group uit Istanbul bouwt Besiktas verschillende tankers. In 2011
worden in totaal vijf product-/olietankers gebouwd met elk een capaciteit van 7050 DWT. Per oktober zijn
er reeds vier opgeleverd. De overige vier schepen worden tussen eind 2011 en 2013 gebouwd en
opgeleverd. Voor het Italiaanse bedrijf Gas&Heat Italy kreeg Besiktas in 2009 de opdracht voor de bouw
van vier LPG Tankers met een capaciteit van elk 3.300 kubieke meter. In 2010 werden er reeds twee
opgeleverd, in 2011 nog één en de laatste in 2012.
Orderboek Besiktas scheepwerf per oktober 2011
Naam schip

Type schip

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
Scali Del Pontino

Product-/ olietanker
Product-/olietanker
Product-/olietanker
Product-/olietanker
LPG Tanker
LPG Tanker

Ladingcapaciteit
(DWT/m3)
7.050
7.050
7.050
7050
3.300 m3
3.300 m3

Opdrachtgever

Opleveringsdatum

Palmali Group
Palmali Group
Palmali Group
Palmali Group
Gas&Heat Italy
Gas&Heat Italy

2013
2012
2012
2011
2012
2011

Bron: Besiktas

4.4.6 Cicek scheepwerf
De Cicek scheepswerf maakt onderdeel van de Turkse Deniz Group en is gelegen in de Baai van Tuzla in
Istanbul. De werf startte met de bouw van schepen in 1977 en is sinds 1981 actief vanaf haar huidige
locatie in Tuzla. Tussen 1980 en 2010 bouwde de werf 53 schepen. In de laatste vijf jaar steeds vaker
chemische tankers. De werf heeft een totale oppervlakte van 40.000 vierkante meter en daarnaast nog een
overdekte ruimte van 32.500 vierkante meter. De maximale capaciteit voor de nieuwbouw van schepen
bedraagt 90.000 DWT. Verder doet de scheepswerf in toenemende mate aan reparaties van bestaande
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schepen. Er zijn ongeveer 300 medewerkers in dienst en daarnaast werkt de werf met nog ongeveer 600
sub-contractors.

In het orderboek van de scheepswerf staan per november 2011 drie schepen genoteerd, waarvan twee
bulk carriers en één tanker. De olie/chemische tanker wordt in opdracht van het Italiaanse Ciane Anapo Spa
gebouwd wat onderdeel is van de Italiaanse Novella Group. De Cicek scheepswerf bouwt in totaal vier van
dit type tankers voor de Italianen. Sinds 2005 ontwerpt de werf zelf de schepen die op haar werf worden
gebouwd. Volgens het bedrijf kan zij zo beter aan de specifieke vraag van klanten voldoen.
Orderboek Cicek scheepswerf per november 2011
Naam schip

Type schip

Opdrachtgever

Bulk carrier

Ladingcapaciteit
(DWT)
25.000

Onbekend
Onbekend
Onbekend

Opleveringsdatum

Onbekend

Onbekend

Bulk carrier

35.000

Onbekend

Onbekend

Olie/Chem. Tanker

3.080

Ciane Anapo Spa

Onbekend

Bron: Cicek

4.4.7 Bogazici scheepswerf
De Bogazici scheepswerf is onderdeel van het in Tuzla-Istanbul gevestigde Tersan Group. De scheepswerf
zelf ligt in Yalova. Naast de Bogazici scheepswerf die zich richt op nieuwbouw heeft de Tersan Group nog
een werf die zich richt op onderhoud en reparatie van bestaande schepen. De Tersan Group is opgericht in
1997 en in eerste instantie vooral gespecialiseerd in reparatie. Vanaf 2001 is Tersan zich tevens gaan
richten op nieuwbouw. In 2008 werd de Bogazici werf in Yalova geopend. Deze werf heeft een totale
oppervlakte van bijna 225.000 vierkante meter met een bebouwd oppervlakte van ruim zestienduizend
vierkante meter. De maximale bouwcapaciteit bedraagt 100.000 DWT per jaar. Schepen tot een tonnage
van 60.000 ton kunnen op de Bogazici werf worden gebouwd. Er werken zo’n tachtig mensen op de werf.
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Met haar Bogazici scheepswerf in Yalova richt de Tersan Group vooral op het bouwen van gespecialiseerde
schepen voor de visserij en offshore in onder meer Noorwegen en Zuid-Amerika. Zo heeft zij recentelijke
sleepboten geleverd aan een klant in Brazilië en een contract getekend met een Noorse rederij voor de
bouw van vijf visserijschepen en bij een andere Noorse klant twee vriestrawlers.

4.4.8 Cimtas scheepswerf
De Cimtas scheepswerf maakt onderdeel uit van de Turkse Cimtas Group dat weer onderdeel uitmaakt van
de multinational ENKA, een bedrijf met een jaarlijkse omzet van zo’n vijf miljard dollar. Het in 1973 in
Turkije opgerichte Cimtas is actief in twaalf landen waaronder in Turkije met vier dochtermaatschappijen.
De Cimtas scheepswerf is één van deze dochters. De totale oppervlakte van de werf bedraagt 102.000
vierkante meter met een overdekt gedeelte van 17.000 vierkante meter. Zij beschikt over twee
scheepshellingen met een maximale capaciteit van 70.000 DWT (60.000 + 10.000) per jaar. De scheepswerf
is gelegen in de Kocaeli vrijhandelszone vlakbij de stad Gölcük.

Volgens de laatste gegevens zijn er geen orders voor de bouw van schepen op de Cimtas scheepswerf.

4.4.9 Naci Selimoglu (NSLM) scheepswerf
De Naci Selimoglu scheepswerf is onderdeel van het Turkse familiebedrijf Naci Selimoglu Shipping and
Trading, een van oorsprong Turkse handelsfirma met een aantal schepen in eigendom. Een aantal jaren
geleden is het bedrijf ingesprongen op de bloeiende scheepsbouwindustrie in Turkije en is zij naast het
zeetransport een scheepswerf gestart. In 2008 rolde het eerste schip van de nieuwe scheepswerf. De werf
maakt onderdeel uit van het nieuwe maritieme cluster Yalova-Altinova wat ligt op ruim 150 km. van
Istanbul. Door gebrek aan uitbreidingsruimte en een toenemende milieudruk van de scheepsbouwsector in
Tuzla werd door de Turkse regering in samenwerking met de lokale autoriteiten van Yalova en Altinova in
2004 begonnen aan de ontwikkeling van een nieuw maritiem cluster. Vandaag de dag zijn 42 bedrijven
gevestigd in dit maritieme cluster en zij bieden aan 5.000 mensen werkgelegenheid. Daarbij gaat het niet
alleen om scheepswerven maar ook om maritieme toeleveranciers en opleidingsinstituten. Uiteindelijk is er
ruimte voor 47 bedrijven en verwachten de autoriteiten dat de werkgelegenheid groeit tot 15.000 – 20.000
werknemers. Daarmee is deze maritieme regio wat betreft productiecapaciteit na Tuzla de grootste van
Turkije en de nummer vier in de wereld.
Op de NSLM scheepswerf in Yalova-Altinova werken ongeveer 200 mensen. Het heeft een maximale
productiecapaciteit van 70.000 DWT per jaar. De totale oppervlakte van de werf bedraagt ruim 40.000
vierkante meter. In de afgelopen drie jaar heeft de werf een zestal schepen gebouwd waarvan vier voor het
bedrijf zelf en twee (container en chemische tanker) voor de Turkse Yardimci Group uit Istanbul. Volgens de
meest recente gegevens zijn er momenteel geen orders voor de NSLM scheepswerf.
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Yalova-Altinova maritieme cluster

4.4.10 Seltas scheepswerf
De Seltas scheepswerf behoort tot de Astas&Seltas scheepswerf dat naast de Seltas scheepswerf in YalovaAltinova de Astas scheepswerf in Tuzla heeft. Het bedrijf bestaat al ruim tachtig jaar, is sinds 1982 actief
met scheepsbouw vanaf de Astas werf en recentelijk dus de Seltas werf gestart in Yalova-Altinova. Op deze
werf bouwde het bedrijf tot nu toe ruim veertig schepen. De Seltas werf omvat een totale oppervlakte van
ruim veertig duizend vierkante meter en heeft een maximale productiecapaciteit van 55.000 DWT per jaar.
Naast nieuwbouw doet de werf ook veel aan reparatie en onderhoud aan bestaande schepen. Begin 2011
rolde de eerste (de ENVER ASLAN 2) van vier kleine bulk carriers van elk 4.300 DWT van de helling. De
ENVER ASLAN 2 werd gekocht door een Russische reder. Verder staan per november 2011 geen nieuwe
orders in de boeken van de Seltas scheepswerf.
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5. Jachtbouw in Turkije
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5.1 Profiel wereldvloot megajachten
De wereldwijde vloot van megajachten, dat wil zeggen groter dan vierentwintig meter, bestond in 2010 uit
ongeveer 5.750 boten. Daarbij wordt de vloot gedomineerd door de jachten met een lengte tussen de
vierentwintig en dertig meter, gevolgd door jachten met een lengte tussen de dertig en veertig meter. De
verhouding tussen motorjachten en zeiljachten is al enkele jaren 80/20, dat wil zeggen tachtig procent van
de wereldvloot bestaat uit motorjachten en twintig procent uit zeiljachten groter dan vierentwintig meter.
Deze verhouding verschilt echter wel naar bootlengte. Het aandeel van zeiljachten neemt aanzienlijk af bij
toenemende bootlengte. Zo bedraagt het aandeel van zeiljachten in de klasse van vierentwintig tot dertig
meter 22 procent maar in de klasse van vijftig meter en langer daalt dit aandeel tot slechts 13 procent.
De leeftijd van de wereldvloot van megajachten (motor- en zeiljachten) langer dan vierentwintig meter
bestaat voor veertig procent uit jachten die na 2005 zijn gebouwd. Daarnaast is veertig procent van de
vloot tussen 1990 en 2005 gebouwd en is twintig procent ouder dan 20 jaar.
Wereldvloot megajachten, 2010
496

Leeftijd wereldvloot superjachten, 2010

24-30m

685

na 2005

20%

30-40m

2000 - 2005

40-50m
2.541

40%

> 50m

1990 - 2000
voor 1990

23%
2.047
17%

Bron: Camper and Nicholson

5.2 Orderboeken megajachten wereldwijd onder druk
Ondanks de economische crisis in 2009 en het moeizame herstel in 2010 en 2011 blijft het aantal
gebouwde megajachten wereldwijd op peil. Met uitzondering van topjaar 2008 ligt het aantal gebouwde
megajachten wereldwijd jaarlijks rond de tweehonderd. In de eerste tien maanden van 2011 bedroeg het
aantal gebouwde jachten 143. Het aandeel van motorjachten in de nieuwbouw bedroeg in 2010 negentig
procent. De totale waarde van de nieuwbouw in 2010 bedroeg 4,5 miljard euro, een toename met 0,5
miljard euro ten opzichte van 2009.
Het aantal nieuwe orders voor de bouw van megajachten is na het recordjaar van 2008 (214 contracten)
met ongeveer de helft gedaald tot 114 contracten in 2010. Het aantal nieuwe orders in 2011 bedroeg tot
oktober 72 waardoor het uiteindelijke aantal voor heel 2011 naar alle waarschijnlijkheid lager zal uitkomen
ten opzichte van 2010.
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Nieuwbouw megajachten wereldwijd
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(aantal contracten)
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Bron: Boat International, Camper and Nicholson

2009

2010

2011*

Noot: (*) jan. – okt.
Bron: Boat International, Camper and Nicholson

5.3 Turkije groeimarkt
Turkije is in de afgelopen jaren een sterke groeimarkt voor megajachten gebleken. Door de economische
groei, een goed opgeleide beroepsbevolking en een lange traditie in scheepsbouw worden in toenemende
mate orders geplaatst bij Turkse ontwerpers en scheepswerven. Van de ongeveer driehonderd
scheepswerven in Turkije zijn er slechts zeventig die motor- en zeiljachten bouwen. Van deze zeventig zijn
maar zeven tot tien werven in de regio’s Tuzla, Yalova en Antalya in staat om megajachten te bouwen. Er
zijn ook scheepswerven die naast de bouw van schepen voor de beroepsvaart ook megajachten kunnen
bouwen. RMK is daar een voorbeeld van.
Met een aandeel van 11,2 procent6 in 2010 was Turkije wereldwijd na Italië (33,3 procent) en Nederland
(15,6 procent) de grootste jachtbouwer voor boten met een lengte vanaf dertig meter. Het ging daarbij om
de bouw van 25 boten bij Turkse scheepswerven met een totale waarde 199 miljoen euro. Het aantal
nieuwe orders voor Turkse jachtbouwers bedroeg in 2010 achttien met een gemiddelde bootlengte van
49,38 meter.
Wereldmarkt superjachten in 2010
Land

Aantal nieuwbouw
jachten

Totale bootlengte
(meters)

Totale waarde
nieuwbouw (euro)

Totaal aantal
orders

Italië

71

2.881

1,136,000,000

38

Nederland

26

1.351

920,000,000

19

Turkije

25

968

199,000,000

18

Duitsland

10

936

1,375,000,000

8

Verenigde Staten

16

757

405,500,000

1

Totaal wereld

195

8.649

4,533,500,000

114

Bron: Camper and Nicholson

Voor wat betreft ontwerpers van megajachten wordt de markt gedomineerd door Italianen. In 2010
ontwierpen Italiaanse ontwerpers 63 boten en hadden daarmee een marktaandeel van bijna vijftig procent.
Turkse ontwerpers waren in 2010 betrokken bij vier boten oftewel een marktaandeel van drie procent en
stonden daarmee op de vijfde plaats na de Engelse (tweede), Amerikaanse (derde) en Nederlandse (vierde)
ontwerpers.

6

Gemeten naar totale bootlengte (meters)
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In de periode tot oktober 2011 zijn wereldwijd 72 nieuwe orders geplaatst waarvan vijf bij Turkse
scheepswerven. Het gaat daarbij om de volgende werven en type jachten die in de komende twee jaar
worden gebouwd:
Orders Turkse jachtbouwers per november 2011
Naam scheepswerf

Aantal orders

Type

Bootlengte
(meters)

Oplevering

Aegean Yacht

2

Motorjacht

28

2012

Mengi-Yay

1

Zeiljacht

40

2013

Oyster Marine

1

Zeiljacht

27,08

2012

Peri Yachts

1

Motorjacht

28,60

2012

Bron: Boat International

5.4 Jachtbouwers in Turkije
Door de toenemende vraag naar megajachten die gebouwd zijn in Turkije in de afgelopen jaren behoren
Turkse jachtbouwers inmiddels tot de Top vijftien van de wereldwijd. Zo had de scheepswerf Bilgin Yachts
met de bouw van vier megajachten een belangrijk aandeel in de totale nieuwbouw in 2010. Daarnaast zijn
enkele internationale jachtbouwers actief in Turkije via een eigen werf of een lokale agent. Zo heeft
bijvoorbeeld de grootste jachtbouwer en ontwerper ter wereld de Azimut Benetti Group uit Italië een
scheepswerf en een agent in Turkije.

5.4.1 Azimut Benetti Group
De Azimut Benetti Group met haar hoofdkantoor in Turijn (Italië) is de grootste particuliere jachtbouwer ter
wereld. Zij is actief in 68 landen en bezit 138 werven en daarnaast tientallen lokale agenten. In Turkije heeft
de Azimut Benetti Group één agent (Sirena Marine) met een scheepswerf in Orhangazi in de provincie
Bursa, een kleine stad met 44.000 inwoners op ongeveer 190 km. van Istanbul gelegen. Deze werf heeft
een oppervlakte van 100.000 vierkante meter waar Sirena Marine Azimut motorjachten bouwt voor de
nationale en internationale markt. Sirena Marine is in 2006 opgericht als resultaat van het
samenwerkingsverband tussen de Azimut Benetti Group en de Turkse Kiraca Holding, een bedrijf met 1.500
mensen in dienst die naast het bouwen van megajachten ook in de auto-industrie en energie actief is.
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5.4.2 Bilgin Yachts
Het in Istanbul gelegen Bilgin Yachts bouwt al 75 jaar megajachten. In de afgelopen 45 jaar waren dat er
meer dan vijftig. Het gaat daarbij vooral om motorjachten. In juli 2011 werd het 45 meter lange motorjacht
Tatiana opgeleverd. Een ontwerp van de Duitser Joachim Kinder.

Per november 2011 worden er nog drie motorjachten op de werf gebouwd met een oplevering in 2011 en
2012.
Orders Bilgin Yachts per november 2011
Type

Bootlengte (meters)

Max. snelheid
(knopen)

Ontwerper

Oplevering

Motorjacht

40

23

H2 Yacht Design

2011

Motorjacht

48,70

15

Onbekend

2011

Motorjacht

48,70

15

Onbekend

2012

Bron: Bilgin Yachts

5.4.3 Aegean Yacht
Het in Bodrun gelegen Aegean Yacht startte in 1976 met de bouw van megajachten. Het bedrijf is
gespecialiseerd in het bouwen van traditionele schoeners. De werf heeft een totale oppervlakte van 15.000
vierkante meter. De boten die Aegean Yacht bouwt hebben een lengte tussen de zestien en vijfenveertig
meter. Klanten komen uit Turkije en ver daarbuiten. Naast het bouwen van megajachten doet Aegean
Yacht ook aan charters en is zij actief in de bouw en projectontwikkeling van woningen.

In 2011 werden twee megajachten gebouwd op de werf van Aegean Yacht met elk een bootlengte van
achtentwintig meter. Oplevering vindt plaats in 2012
Orders Aegean Yacht per november 2011
Type

Bootlengte (meters)

Max. snelheid
(knopen)

Ontwerper

Oplevering

Motorjacht

28

16

Aegean Yacht

2012

Motorjacht

28

16

Aegean Yacht

2012

Bron: Aegean Yacht
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5.4.4 Proteksan Turquoise
De jachtbouwer Proteksan Turquoise ontstond in 1997 uit een fusie van de twee werven Proteksan Yachts
en Turquoise Yachts Construction. De scheepswerf is gelegen in Istanbul. De totale oppervlakte van de werf
bedraagt bijna 21.000 vierkante meter. In 2011 werden drie megajachten opgeleverd variërend in lengte
van vijfenvijftig meter tot zeventig meter. De maximale bootlengte van een megajacht die op deze werf kan
worden gebouwd is tachtig meter met een maximale capaciteit van 1.200 DWT.

Naast de oplevering van drie megajachten in 2011 worden momenteel nog drie jachten gebouwd met een
oplevering in 2012 en 2013. Het gaat daarbij om motorjachten variërend in lengte van vijftig tot
vijfenzeventig meter. Naast de bouw van deze drie motorjachten heeft de werf nog verschillende
ontwerpen op de tekentafel liggen. Voor de ontwerpen van haar megajachten maakt Proteksan Turquoise
veelvuldig gebruik van het Engelse bureau H2 Yacht Design. Naast opdrachten van Proteksan Turquoise
werkt het bureau ook voor andere Turkse jachtenbouwers waaronder Bilgin Yachts en Logos Marine.
Orders Proteksan Turquoise per november 2011
Type

Bootlengte (meters)

Max. snelheid
(knopen)

Ontwerper

Oplevering

Motorjacht

72,64

17

H2 Yacht Design

2012

Motorjacht

74

17

Andrew Winch

2013

Motorjacht

49,9

15

Onbekend

Onbekend

Bron: Proteskan Turquoise

5.4.5 Mengi-Yay
De jachtbouwer Megi-Yay begon in 1976 met het bouwen van kleine motorboten van drie meter. In 1984
verhuisde het bedrijf naar Tuzla. Sindsdien heeft Mengi-Yay 72 boten van verschillende type en lengte
gebouwd. Zo bouwt zij naast megajachten van veertig meter (zeil en motor) ook trawlers en kleinere
speedboten. In juni 2011 werd het 35 meter lange megajacht M&M afgeleverd.
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In 2011 ontving de werf een order voor de bouw van een veertig meter lang zeiljacht dat wordt opgeleverd
in 2012. De ontwerper is Ginton Naval Architects uit Haarlem. Zij hebben eerder een motorjacht van tweeendertig meter voor Mengi-Yay ontworpen.
Orders Mengi-Yay per november 2011
Type

Bootlengte (meters)

Max. snelheid
(knopen)

Ontwerper

Oplevering

40

14

Ginton Naval Architects

2012

Zeiljacht
Bron: Mengi-Yay

5.4.6 Oyster/RMK Yachts
RMK Yachts is onderdeel van RMK Marine en maakt sinds 1997 deel uit van de Turkse multinational Koc
Group. RMK Marine is gevestigd in Istanbul en bouwt op haar werf zowel motor- als zeiljachten. Er werken
260 mensen bij RMK Marine en daarnaast nog 650 subcontractors. In 2007 ondertekende de befaamde
Engelse jachtbouwer Oyster Marine een overeenkomst met de Engelse ontwerpersstudio Dubois Naval
Architects voor de bouw van twee Oyster jachten op de werf van RMK Marine. In juni 2011 werd de eerste
van deze twee megajachten opgeleverd. De scheepswerf heeft een totale oppervlakte van ruim 95.000 m2
en behoort daarmee tot één van de grootste werven in de baai van Tuzla. Er kunnen megajachten worden
gebouwd tot een lengte van tachtig meter.

Het tweede Oyster megajacht dat op de werf van RMK Marine wordt gebouwd is een zevenentwintig meter
lang zeiljacht wat wordt opgeleverd in 2012. Daarnaast wordt nog een motorjacht van vijfenveertig meter
gebouwd wat ontworpen is door de Canadese studio Ron Holland Design met een oplevering in het
voorjaar van 2012.
Orders RMK Yachts per november 2011
Type
Zeiljacht
Motorjacht

Bootlengte (meters)

Ontwerper

Oplevering

27,08

Dubois Naval Architects

2012

45

Ron Holland Design

2012

Bron: RMK Yachts

5.4.7 Peri Yachts
Het in Istanbul gevestigde Peri Yachts heeft een scheepswerf in de vrijhandelszone in Antalya en is
gespecialiseerd in de bouw van moderne motorjachten. Op haar werf in Antalya kunnen megajachten
gebouwd worden tot een lengte van ruim veertig meter. In 2011 won het bedrijf de ‘World Yacht Trophy’
voor het innovatieve ontwerp van één van hun modellen. Naast een werf in Turkije is Peri Yachts ook actief
in Frankrijk. In 2011 werden drie motorjachten opgeleverd variërend in lengte van achtentwintig tot
eenenveertig meter.
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Per november 2011 worden twee motorjachten gebouwd waarvan één met een bootlengte van bijna
negenentwintig meter en de ander van ruim eenenveertig meter. Oplevering van beide megajachten is in
2012. Het ontwerp van beide megajachten is van de Engelse ontwerpersstudio Dixon Yacht Design.
Orders Peri Yachts per november 2011
Type

Bootlengte (meters)

Ontwerper

Oplevering

Motorjacht

41.15

Dixon Yacht Design

2012

Motorjacht

28,61

Dixon Yacht Design

2012

Bron: Peri Yachts

5.4.8 Nedship Group
De Nedship Group (TSMM) is van oorsprong een Zwitser bedrijf en sinds 1985 actief in Turkije. De werf is
gevestigd in de vrijhandelszone in Antalya en omvat een oppervlakte van ruim 25.000 vierkante meter. Bij
de Nedship Group in Turkije werken 350 medewerkers aan de bouw van verschillende type motorjachten.
Het bedrijf is vooral gespecialiseerd in de bouw van motorjachten vanaf veertig meter maar is recentelijk
ook gestart met het ontwerpen van motorjachten tussen de vierentwintig en veertig meter. Nedship
ontwerpt zowel zelf jachten als in opdracht van andere jachtbouwers in Turkije. Zo heeft de Nedship Group
recentelijk een overeenkomst getekend met jachtbouwer Strand Craft om haar nieuwe modellen
megajachten te bouwen op de werf in Antalya. In juni van 2011 werd het megajacht BaiaMare met een
bootlengte van tweeënveertig meter gelanceerd met een vraagprijs van bijna dertien miljoen euro.

In opdracht van Strand Craft bouwt Nedship twee megajachten van de Engelse ontwerper Eduard Gray op
hun scheepswerf in Antalya. Het gaat om een motorjacht met een bootlengte van achtendertig meter en
van vijftig meter.
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Orders Nedship Group per november 2011
Type

Bootlengte (meters)

Ontwerper

Oplevering

Motorjacht

50

Eduard Gray

2013

Motorjacht

38

Eduard Gray

2013

Bron: Nedship Group
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6. Toeleveranciers maritieme
industrie Turkije
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6.1 Internationale ontwikkelingen
Nog geen dertig jaar geleden werd het meeste werk voor de bouw van schepen gedaan op de scheepswerf
zelf. Sindsdien is er een toenemende trend van outsourcing en sub-contracting van de diverse
werkzaamheden. Tegenwoordig wordt ongeveer vijftig tot zeventig procent van de werkzaamheden
uitbesteed aan externe subcontractors en leveranciers en voor de meer complexe schepen kan dit zelfs
oplopen tot tachtig procent. De verwachting is dat in de komende jaren deze trend zich verder voortzet
waarbij de moderne scheepswerf alleen de finale assemblage doet (coördinator, management, verkoop,
marketing, logistiek). De toegevoegde waarde van de scheepsbouw komt dan ook meer te liggen bij de
toeleveranciers dan bij de scheepswerven7. Daarmee wordt de toeleverancier van maritieme
benodigdheden een essentiële partner voor scheepswerven. De internationalisering van de scheepsbouw in
de afgelopen jaren heeft dan ook invloed op de ontwikkeling in de markt van toeleveranciers. Leveranciers
komen niet meer alleen uit de regio maar vanuit de hele wereld. Het is een mondiale markt die niet wordt
gedomineerd door een aantal grote spelers, maar juist sterk heterogeen is. De schatting is dat tussen de
vijfduizend en negenduizend vooral kleine toeleveranciers wereldwijd actief zijn.

6.2 Turkse markt toeleveranciers
Veel scheepswerven in Turkije zijn voor hun materialen afhankelijk van buitenlandse importen. De Turkse
brancheorganisatie voor maritieme toeleveranciers GESAD schat dat zeventig procent van de materialen
die in de Turkse scheepsbouwindustrie wordt gebruikt uit het buitenland komt. Volgens het Turkse
Ministerie van Maritieme Zaken bestaat 65 procent van de totale nieuwbouwkosten van een schip uit
producten afkomstig van maritieme toeleveranciers. Deze twee cijfers tonen aan dat Turkse
toeleveranciers onvoldoende in staat zijn om tegemoet te komen aan de vraag van de scheepswerven en
daarmee veel omzet laten liggen. Desalniettemin is er een trend in de afgelopen twee jaar waarneembaar
van Turkse maritieme toeleveranciers die tegemoet kunnen komen aan de strenge kwaliteitsnormen in de
scheepsbouw. Vooralsnog gaat het om relatief laagwaardige technologieën zoals de productie van ankers,
scheepskettingen, dek uitrusting, roersystemen en elektrische apparatuur, maar het zijn tegelijkertijd wel
producten die essentieel zijn in de bouw en reparatie van schepen.

6.3 Licht herstel productievolume en werkgelegenheid
Het productievolume in de markt voor scheepsonderhoud en reparatie liet na de spectaculaire groei tussen
2006 en 2007 een scherpe daling zien begin 2008. Veel scheepswerven in Turkije investeerden drie jaar
geleden meer in de bouw van nieuwe schepen dan in de reparatie van bestaande. Door de hoge
economische groei en internationale handel was de vraag naar nieuwbouw destijds groter dan het aanbod.
In 2009 en 2010 kwam de klad in nieuwbouw en volgde een aarzelend herstel. In de eerste helft van 2011
was er weer sprake van positieve groeicijfers hoewel op een veel lager niveau dan voor de wereldwijde
crisis van 2008. De bedrijven die actief zijn in de productie van machines en machineonderdelen voor onder
meer de scheepsbouw8 lieten na de negatieve volumegroei in 2009 en het sterke herstel in 2010 een
afvlakkende groei zien in de loop van 2011. Eind 2011 lag het volumegroei weer rond het niveau van voor
de wereldwijde crisis. Deels heeft dit te maken met het feit dat deze bedrijven (meer) aan andere sectoren
zijn gaan leveren om de uitgevallen vraag in de scheepsbouw op te vangen en door zich meer te richten op
de export.
De werkgelegenheid bij toeleveranciers voor de maritieme industrie in Turkije laat na een sterke groei tot
en met 2007 een scherpe daling zien tot 57.000 in 2009. En ondanks de tegenvallende groei in de Turkse
scheepsbouw neemt de werkgelegenheid sindsdien weer toe tot rond de 66.000 werknemers eind eerste
7

De categorieën die vallen onder definitie van maritieme toeleverancier zijn de voortstuwing en vermogensopwekking;
dekuitrusting; pijpleidingen, pompen en compressoren; ladingbehandeling; hydrauliek en pneumatiek; verwarming, ventilatie,
airconditioning en koeltechniek; elektrotechniek en scheepselektronica; veiligheidsuitrusting; interieurbouw; corrosiebescherming
en isolatietechnieken; metaalproducten; ingenieursbureaus; maritieme diensten.
8
Veel industriële bedrijven leveren ook aan andere branches. Een scherpe uitsplitsing naar enkel ‘maritieme toeleverancier’ is dan
ook lastig te maken.
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kwartaal van 2011. Daarentegen nam de werkgelegenheid bij de scheepswerven gedurende dezelfde
periode nauwelijks toe wat duidt op de genoemde trend van toenemende uitbesteding aan maritieme
toeleveranciers bij de bouw van schepen.
Werkgelegenheid maritieme
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6.4 Profielschets maritieme toeleveranciers Turkije
Naar schatting zijn meer dan 2.200 bedrijven actief op het gebied van scheepsbouw, onderhoud &
reparatie in Turkije. In 2005 waren dat nog ruim vijfhonderdveertig bedrijven. Rekening houdend met het
feit dat er rond de honderd scheepswerven zijn, is de schatting dat er ruim 2.100 bedrijven actief zijn in de
reparatie en onderhoud van schepen die gezamenlijk werk leveren aan twintigduizend mensen. Daarnaast
zijn nog zo’n 2.300 Turkse bedrijven die materialen produceren die gebruikt kunnen worden in de
scheepsbouw zoals pompen, kleppen, turbines, bouten, moeren, kogellagers, e.d. Dit wil overigens niet
zeggen dat deze bedrijven per definitie allemaal leveren aan de scheepsbouwsector. Velen leveren (ook)
aan de auto- en vliegtuigindustrie. Exacte aantallen zijn dan ook lastig vast te stellen9. Gemeten naar het
aantal werknemers per bedrijf bedraagt de gemiddelde omvang voor de industriële toeleveranciers
ongeveer elf en in de branche van reparatie en onderhoud is dit ongeveer vijftien. Het zijn dan ook veelal
kleine familiebedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het produceren en leveren van een beperkt
aantal producten om zo concurrerender te kunnen zijn op de Turkse markt. Zoals hiervoor aangegeven
wordt meer dan de helft van de noodzakelijke producten door de Turkse scheepsbouwindustrie
geïmporteerd.
Bij de brancheorganisatie voor de Turkse scheepsbouwindustrie GESAD zijn 202 bedrijven aangesloten.
Deze bedrijven zijn actief in de scheepsbouw (incl. jachtbouw), onderhoud & reparatie, en de toelevering
van materialen voor de scheepsbouw. Exclusief de scheepsbouw zijn het 103 bedrijven die kunnen worden
gedefinieerd als maritieme toeleverancier inclusief onderhoud en reparatie bedrijven.10 Vanwege het feit
dat de hoogste concentratie aan scheepsbouwers in de Baai van Tuzla is gevestigd vindt je hier ook het
merendeel van de maritieme toeleveranciers. Op die manier is in de loop van de jaren één van de grootste
scheepsbouwcluster ter wereld ontstaan waar zo’n tachtig procent van de totale Turkse
scheepsbouwproductie plaats vindt. Op het hoogtepunt van de markt in 2008 werkten in Tuzla alleen al
30.000 – 35.000 mensen op de scheepswerven en bij subcontractors. Sindsdien is het aantal werknemers in
deze regio door de wereldwijde economische recessie van 2009 en de overproductie op de (inter)nationale
markt voor de nieuwbouw van tankers en bulk carriers sterk gedaald tot naar schatting 8.000 mensen in
9

De Europese vereniging voor maritieme toeleveranciers (EMEC) schat dat wereldwijd 9.000 maritieme toeleveranciers actief zijn
waarvan 5 – 6.000 in Europa.
10
In de bijlage is een lijst van zestig Turkse maritieme toeleveranciers opgenomen die tevens lid zijn van brancheorganisatie
GESAD.
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2011. De scheepswerven zijn zich in de afgelopen twee tot drie jaar dan ook meer gaan toeleggen op
reparatie en onderhoud van bestaande schepen en het aanboren van nieuwe markten zoals de
marinebouw. Voor de Turkse maritieme toeleveranciers betekent dit dat ook zij in de levering van hun
producten en diensten meer rekening moeten gaan houden met deze veranderende omstandigheden op
de scheepsmarkt. Tevens worden nieuwe markten buiten Turkije gezocht.

6.5 Yalova Speciale Industriële Zone
Om de markt voor Turkse maritieme toeleveranciers sneller te ontwikkelen en een sterkere internationale
concurrentiepositie te bieden is in 2006 begonnen met de ontwikkeling van een speciale industriële zone
voor deze bedrijven vlakbij de stad Yalova, ruim 170 km. ten zuiden van Istanbul. In februari van 2011 is het
project gestart en bevat 80.000 vierkante meter aan gebouwen en faciliteiten voor naar schatting 100
bedrijven. Volgens brancheorganisatie GESAD moet de ontwikkeling en inrichting van het gebied voor 2023
volledig klaar zijn. De doelstelling van de Turkse overheid is om namelijk bij de viering van het 100-jarig
bestaan van de Turkse Republiek in 2023 een bijdrage van de maritieme sector aan de Turkse economie te
realiseren van twintig miljard dollar. De totale kosten voor de ontwikkeling van de industriële zone
bedragen ongeveer 220 miljoen Turkse Lira (88 miljoen euro).
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7. Marinebouw Turkije
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7.1 Omvang militair apparaat Turkije
Met ruim een 0,5 miljoen soldaten en nog eens meer dan driehonderdduizend reservisten heeft Turkije na
de Verenigde Staten het grootste leger binnen de NAVO. De marine bestaat uit 150 schepen waaronder
dertien oorlogsfregatten. Vanaf 1997 nam de omzet in de defensie industrie sterk toe tot een bedrag van
ruim 2,7 miljard dollar in 2010. Met ondersteuning vanuit de Turkse regering nam in de afgelopen tien jaar
ook de export van defensie materiaal sterk toe tot ruim 630 miljoen dollar in 2010, en de verwachting is dat
in 2011 voor een recordbedrag van één miljard dollar wordt geëxporteerd. Dit betekent dat circa een kwart
van de totale omzet naar het buitenland gaat. De militaire uitgaven van de Turkse regering aan defensie
bedroegen volgens de NAVO in 2010 14,2 miljard dollar oftewel bijna twee procent van het BBP. Dit komt
procentueel gezien overeen met de militaire uitgaven van NAVO-lidstaten als Polen en Frankrijk. In de jaren
negentig bedroeg het percentage aan militaire uitgaven door Turkije nog ruim drie procent. In de afgelopen
vijf jaar was dit gedaald tot twee procent. Gemeten naar militaire uitgaven per hoofd van de bevolking
geeft Turkije met nog geen honderd dollar in 2010 net zoveel uit als veel kleinere NAVO-lidstaten zoals
Tsjechië en Kroatië. In vergelijking met het gemiddelde van de NAVO exclusief de VS (US$ 286) is dat
minder dan de helft. Voor de komende jaren is de verwachting dat de dalende trend in militaire uitgaven
niet wordt doorgezet. In haar ‘Strategisch Document 2009 – 2016’ heeft de Turkse regering aangekondigd
het militaire apparaat in de komende jaren te willen moderniseren door fors te investeren in R&D en in de
aanschaf van nieuw materiaal. Zo stegen de uitgaven aan R&D al van 367 miljoen dollar in 2007 naar 666
miljoen dollar in 2010. In november 2011 is het ‘Tekno Park Istanbul’ op het terrein van luchthaven Sabiha
Gokcen nabij Istanbul geopend. Dit wordt ook wel de Silicon Valley van de Turkse defensie industrie
genoemd. Belangrijkste aandeelhouders van dit bedrijvenpark zijn het Ministerie van Defensie (45 procent)
en de Kamer van Koophandel Istanbul, ITO (40 procent). Uiteindelijk moeten hier 30.000 mensen komen
werken bij bedrijven die gezamenlijk een jaarlijkse omzet draaien van vijf miljard dollar. Wat betreft
militaire aankopen gaat het onder meer om de aanschaf van lange afstand straaljagers en
transportvliegtuigen, oorlogsschepen inclusief een vliegdekschip en een grote verscheidenheid aan
transportmiddelen voor de binnenlandse strijdkrachten.
Omzet en export defensie industrie Turkije
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Ondanks de sterke groei in export blijft de Turkse defensie industrie sterk afhankelijk van buitenlandse
importen. In de periode 2000 – 2010 waren de twee belangrijkste leveranciers van militair materiaal
Duitsland en de Verenigde Staten. Zo komen alle huidige Turkse onderzeeboten uit Duitsland en zijn de
fregatten gebouwd op werven in Duitsland en de Verenigde Staten. Samen zijn deze twee landen dan ook
goed voor zestig procent van de totale importen van defensie materiaal door Turkije. Maar ook Israël,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn belangrijke toeleveranciers. Het aandeel van Nederland bedroeg
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niet meer dan 1,2 procent. Het materiaal wat Turkije importeerde tussen 2000 en 2010 bestond voor een
derde deel uit schepen gevolgd door voertuigen (incl. tanks) en raketten.
Overige
landen
8%

Aandeel toeleveranciers defensie materiaal
Turkije 2000 - 2010

Importen naar type product(% in totale
militaire importen Turkije 2000 - 2010)
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7.2 Defensie industrie Turkije
Centraal onderdeel in het ‘Strategisch Document 2009 – 2016’ is dat Turkije voor de ontwikkeling van haar
defensie industrie de komende jaren minder afhankelijk wordt van importen uit het buitenland en meer
investeren in en het stimuleren van de eigen nationale defensie industrie. Van de totale industriële omzet
van 2,7 miljard dollar in 2010 werd 52 procent uitbesteed aan Turkse bedrijven. In 2006 bedroeg dit
aandeel nog 37 procent. Er werken momenteel ruim 1,8 miljoen mensen in de defensie industrie in Turkije.
Bedrijven in de productie van wapens en munitie zijn met een aandeel van 35 procent in de totale
werkgelegenheid de grootste werkgevers gevolgd door bedrijven die zich bezighouden met de productie
van elektronica (21 procent). Bij de bouw van marineschepen zijn ruim 191.000 werknemers betrokken,
een aandeel van slechts één procent.
De grootste Turkse bedrijven die actief zijn op de markt voor defensiemateriaal zijn de multinationals
Aselsan en Havelsan. Deze twee staatsbedrijven vormen de ruggengraat van de Turkse defensie industrie
waarbij het Ministerie van Defensie via de ‘Turkish Armed Forces Foundation’ (TAFF) een aandeel heeft van
98,9 procent in Havelsan en 84,6 procent in Aselsan. Naast deze twee multinationals zijn nog andere wat
kleinere bedrijven actief waar TAFF een minderheidsbelang in heeft zoals Tapasan wat elektronica levert en
Ditas die olie en gas vervoert over zee. Ook zijn er defensiebedrijven waar TAFF niet rechtstreeks maar via
Havelsan of Avelsan aandeelhouder is. Dit zijn onder andere STM wat software en consultancy levert aan
de defensie industrie, Mikes op het gebied van elektronica en Esdas wat onder meer radarsystemen bouwt.

OSSA-locatie
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Om Turkse defensiebedrijven een sterkere positie te geven op de internationale markt en de
afhankelijkheid van buitenlandse importen te verminderen voert het Ministerie van Defensie een beleid uit
waarbij Turkse exporteurs goedkope exportkredieten kunnen krijgen en stimuleert zij de samenwerking van
kleinere defensiebedrijven. In het laatste geval is op 1 juli 2008 de Ostim Defence&Aviation Cluster (OSSA)
opgericht. Dit cluster bestaat uit zeventig midden- en kleinbedrijven uit de industriële regio Ankara-Ostim.
Door samen te werken hopen deze bedrijven een betere uitgangspositie te krijgen bij openbare
aanbestedingen door het Turkse Ministerie van Defensie. Ook is de Turkse regering in de laatste twee tot
drie jaar bezig haar exportmarkt te verplaatsen naar nieuwe opkomende markten in Azië, Afrika en LatijnsAmerika. Zo werden recentelijk grote contracten ondertekend met Indonesië (US$ 400 miljoen) en Maleisië
(US$ 600 miljoen), worden goede zaken gedaan met Pakistan en worden gesprekken gevoerd met
regeringen in Ghana, Nigeria, Kameroen en Kenia.

7.3 Moderniseringsprogramma marine11
De Turkse marine bestaat momenteel uit 150 oorlogsschepen en ondersteunende schepen waaronder
dertien fregatten en zes korvetten. Het grootste deel bestaat uit verschillende type landingsschepen (45) en
patrouilleboten (39). Onder het programma MILGEM investeert het Turkse Ministerie van Defensie de
komende jaren in de bouw van twaalf oorlogsschepen. Het gaat daarbij om patrouilleboten en korvetten.
Naast het versterken van de Turkse marine is het programma vooral ook bedoeld om de afhankelijkheid
van buitenlandse leveranciers drastisch te verminderen en de nationale defensie industrie te
ondersteunen. Sinds de lancering van het programma in 2004 zijn tientallen lokale bedrijven betrokken bij
het ontwerp, bouw en inrichting van oorlogsschepen. In november 2011 is het eerste oorlogsschip wat
onder de vlag van MILGEM is gebouwd opgeleverd. Het gaat om een korvet van 99 meter lang met een
waterverplaatsing van 2.300 ton die voor twee derde is gebouwd door Turkse bedrijven. De bedoeling is
dat de eerste twee (test)schepen worden gebouwd op de Istanbul scheepswerf, eigendom van het
Ministerie van Defensie, waarna de resterende tien schepen worden gebouwd op private werven in Turkije.
De wapensystemen voor deze twaalf korvetten worden geleverd door het Turkse consortium AselanHavelsan en de elektronica door AnelMarin onderdeel van de Turkse Anel Group.

Noot: Het eerste volledig door Turkse bedrijven gebouwde
oorlogschip TCG Heybeliada

Naast de bouw van twaalf korvetten en patrouilleboten wil de marine ook een viertal nieuwe fregatten
bouwen en reeds varende schepen moderniseren met nieuwe wapensystemen en elektronica. Dit laatste
wordt gedaan onder de noemer van het GENESIS-project dat wordt uitgevoerd door het Turkse Havelsan
inclusief onderhoud en training van marinepersoneel. Voor alle marine projecten wordt ook naar
buitenlandse bedrijven gekeken, maar het beleid van de Turkse regering is om zoveel mogelijk
werkzaamheden te laten plaatsvinden op Turkse scheepswerven door Turkse bedrijven. Hiertoe heeft het

11

Het Ministerie van Defensie wil in de komende jaren ruim twee miljard dollar investeren in het moderniseren en
uitbreiden van de Turkse marinevloot.
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Ministerie van Defensie zeven scheepswerven aangewezen12 en is een lijst met Turkse ‘preferred suppliers’
opgesteld. Toch zijn meer private scheepswerven door de uitgevallen vraag naar tankers zich gaan richten
op het verkrijgen van marine opdrachten. Naast de projecten die vallen onder het MILGEM-programma
worden nog een groot aantal andere type schepen gebouwd op de Turkse scheepswerven. Daartoe
behoren twee zeer grote projecten, namelijk de bouw van zes onderzeeërs door het Duitse
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) - onderdeel van de Duitse multinational ThyssenKrupp - samen met
verschillende Turkse subcontractors. Het project heeft een totale waarde van twee miljard euro. Het
tweede project is het zogenaamde TF 2000-project wat de bouw van zes anti-luchtverdediging fregatten
omvat met een eerste tewaterlating in 2018. De totale waarde van dit project wordt geschat op drie miljard
dollar. De bouw van een landingsschip met een waarde tussen de 500 miljoen en één miljard dollar is één
van de projecten waarbij het Turkse Ministerie van Defensie vooral inzet op Turkse (hoofd)aannemers. Er
zijn momenteel drie Turkse aanbieders in de race voor deze opdracht die alle drie een consortium leiden
met daarin Turkse en buitenlandse partners: Sedef is in zee gegaan met het Spaanse Navantia, Desan met
een Chinese partner en RMK met een Brits bedrijf. Belangrijkste reden voor de drie Turkse werven om voor
de bouw van dit schip toch met buitenlandse partners in zee te gaan is dat zij nog niet over voldoende
kennis en kunde beschikken om dit type schepen volledig zelf te bouwen en in te richten. Vandaar ook de
miljardeninvesteringen door het Turkse Ministerie van Defensie in R&D de komende jaren.
Orders Ministerie van Defensie per november 2011
Type schip

Contractant(en)

Contract datum

Oplevering

1 x Landingsschip (LPD)

3 Turkse bieders (scheepswerven) RMK,
Sedef en DESAN

2012

Onbekend

4 x Hovercraft (LCAC)

Nog onbekend

Onbekend

Onbekend

8 x snelle landingsschip (LCT)

Consortium 3 Turkse bedrijven

juni 2009

5 schepen reeds
opgeleverd

2 x tanker (LST)

Anadolu scheepswerf (ADIK)

juni 2011

Onbekend

16 x patrouilleboten

Dearsan scheepswerf

augustus 2007

3 opgeleverd,
overige in
aanbouw

17 X kustwacht boten

Yonca scheepswerf

november 2010

Onbekend

Patrouilleboten +
onderzeebootjagers

Onderdeel MILGEM-project, betrokken
werf Istanbul scheepswerf

Sinds 2004

12

Het Ministerie van Defensie wil uiteindelijk dit aantal terugbrengen tot vijf.
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7 x kustwacht boten

RMK scheepwerf

januari 2007

6 x onderzeeboten (AIP)

HDW-MFI consortium uit Duitsland en
de Turkse bedrijven: Aselan, Havelsan,
Milsoft, STM, Koc, TUBITAK, Meteksan
Savunma, IDS, AYESAS. Betrokken
scheepswerf Colcuk

juni 2011

Ondersteunende vaartuigen:
reddingsvaartuig voor
onderzeeboten (MOSHIP),
sleepboot, opleidingsschip,
mijnenjagers

Istanbul scheepswerf

1999 – 2011 e.v.

3 opgeleverd, 4
nog in aanbouw

Mijnenjagers
reeds
opgeleverd

Bron: SSM

7.4 Organisatiestructuur Ministerie van Defensie
Het hoogste besluitvormingsorgaan binnen het nationale Turkse defensieapparaat is de ‘Defence Industry
Executive Committee’. Deze commissie bestaat uit de minister-president, de stafchef en de minister van
Defensie. Zij nemen de belangrijkste beslissingen en besluiten met betrekking tot het nationale
defensiebeleid en de uitvoering van grote defensieprojecten zoals het TF-2000 project of de bouw van de
zes onderzeeërs. Het Ministerie van Defensie bestaat vervolgens uit twee zogenaamde ‘Undersecretary of
Defence’. Deze ministeriële onderafdelingen zijn onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de
beslissingen van het ‘Executive Committee’, de aanschaf en verkoop van defensie materiaal, investeren in
R&D en het uitschrijven van tenders. Voor de marine is de ‘Undersecretary of Defence Industries’ (SSM) van
belang. Onder zijn verantwoordelijkheid valt het Departement van ‘Platform Projects’ wat weer bestaat uit
een viertal onderafdelingen waarvan één het ‘Naval Platform’ zich bezighoudt met de activiteiten en
werkzaamheden van de Turkse marine. De financiering van de taken die SSM moet uitvoeren gebeurd via
het ‘Defence Industry Support Fund’. Sinds 1986 is elf miljard dollar via dit fonds uitgegeven aan de
ontwikkeling en uitbouw van het militaire apparaat in Turkije.
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7.5 Marinewerven Turkije
Het Turkse Ministerie van Defensie heeft vier marinewerven in eigendom met een totale
productiecapaciteit van bijna 200.000 DWT. Verder zijn nog twee kleine (gewone) scheepswerven in
staatseigendom die zich vooral bezighouden met onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Dit zijn de
ruim vijfhonderdvijftig jaar oude Halic scheepswerf in eigendom van de gemeente van Istanbul en de
Camialti scheepswerf eigendom van het Ministerie van Transport. Daarnaast wordt met het nieuwe beleid
steeds meer private scheepswerven aangewezen die in aanmerking komen voor opdrachten van de marine.
In onderstaande kaart zijn de verschillende werven benoemd waar in opdracht van de Turkse marine wordt
gebouwd of is gebouwd aan marineschepen. Uit dit overzicht blijkt dat de meeste opdrachten worden
verstrekt aan de werven in de Baai van Tuzla, hét hart van de Turkse scheepsbouwindustrie.
Dearsan scheepswerf

Düzgit scheepswerf

Locaties werven met marine opdrachten

Sedef scheepswerf
YONCA scheepswerf

GOLCUK scheepswerf

RMK scheepswerf
Istanbul scheepswerf
Anadolu scheepswerf
Desan scheepswerf
Taskizak scheepswerf

Izmir scheepswerf

Noot: rood zijn publieke werven

Ares scheepswerf
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8. Offshore industrie Turkije
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8.1 Ontwikkelingen offshore industrie wereldwijd
De vraag naar en daarmee de bouw van schepen voor de offshore industrie wordt gestimuleerd door de
groeiende vraag naar olie en gas door bedrijven en huishoudens. Een stijgende olieprijs maakt het daarbij
nog eens aantrekkelijker om te investeren in deze hoogwaardige en kapitaalintensieve deel van de
scheepsbouwmarkt. Het is ook een relatief kleine en zeer gespecialiseerde markt met een relatief geringe
jaarlijkse productie van nieuwbouw schepen.
Na de sterke terugval in de wereldwijde vraag naar olie als gevolg van de wereldwijde crisis in 2008 en de
recessie in de VS en Europa in 2009 herstelde met de wereldeconomie de vraag in 2010 ten opzichte van
2009. Voor 2011 en 2012 is de verwachting dat de vraag naar olie tussen de één en twee procent komt te
liggen. De opkomende markten in Azië (incl. China) en de VS zijn de grootste consumenten van olie. Van de
totale vraag naar olie van negentig miljoen vaten per dag komt 25 procent voor rekening van de VS en 23
procent uit Azië. Europa heeft een aandeel van 16 procent. De verwachting van het IMF is dat de prijs voor
een vat olie in 2012 rond de 100 dollar komt te liggen. Ongeveer hetzelfde niveau als in 2011 (103 dollar
per vat) maar een stuk hoger dan in 2010 (79 dollar). De opwaartse druk op de olieprijs wordt met name
veroorzaakt door een naar verwachting aanhoudende sterke economische groei in Azië in 2012 en 2013.
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De aanvankelijk daling in de vraag naar tussen 2007 en 2008 had in eerste instantie geen invloed op de
omvang van de orderboeken voor bevoorradingsschepen ten behoeve van de offshore industrie bij
scheepswerven wereldwijd. Na een piek bereikt te hebben van bijna 880 schepen begin 2009 is sindsdien
het aantal orders aan het dalen. Per augustus 2011 bedraagt de totale omvang van de orderboeken voor
bevoorradingsschepen wereldwijd 611. De totale wereldvloot omvat bijna 6.200 schepen. Naast de
bevoorradingsschepen zijn ook veel sleepboten actief in de offshore industrie. De totale wereldvloot van
(zee)sleepboten bedroeg per augustus 2011 14.668.

8.2 Turkije centrale ligging energie transport
Turkije speelt een toenemende centrale rol in het transport van olie en gas vanuit Rusland, de Kaspische
Zee en het Midden-Oosten naar Europa. Door deze geografische ligging was Turkije al een belangrijke
schakel in het zeetransport van olie en gas maar wordt steeds belangrijker voor transport via pijpleidingen.
De zeetransporten vanuit Rusland en het gebied rondom de Kaspische zee lopen via de Bosporus naar
Europa, terwijl een terminal in Ceyhan aan de Middellandse Zee de schakel vormt voor de olie uit noord
Irak en Azerbeidzjan.
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Gasleidingen

Olieleidingen

8.3 Sterke afhankelijkheid importen
Begin dit jaar werd door de nationale Turkse oliemaatschappij TPAO13 berekend dat Turkije een bewezen
oliereserve heeft van 291,5 miljoen vaten (43,15 miljoen ton). De jaarlijkse olieproductie bedroeg in 2010
2,5 miljoen ton (12,7 miljoen vaten) na een sterke terugval gedurende de periode 2000 – 2007. Dit komt
neer op ongeveer 35.000 vaten per dag. Maar de olieproductie is bij lange na niet voldoende om aan de
groeiende binnenlandse vraag van de industrie en huishoudens te voldoen. In 2010 bedroeg de
olieconsumptie ruim 600.000 vaten per dag, een verdubbeling in de afgelopen dertig jaar. Wanneer de
binnenlandse olieconsumptie van Turkije wordt vergeleken met de EU en landen uit de regio, blijkt dat
Turkije verhoudingsgewijs tot één van de kleinste consumenten behoort. Koplopers zijn België en
Nederland, de twee landen met de grootste havens van Europa waar zowel veel opslagcapaciteit voor olie
aanwezig is en vanuit de havenindustrie ook veel vraag naar olie is.
Olieconsumptie 2010 (ton per capita)
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Negentig procent van de Turkse olieconsumptie moet dan ook worden geïmporteerd. In 2010 was dit bijna
18 miljoen ton, een stijging met negentien procent ten opzichte van 2009 maar nog altijd ruim beneden het
niveau van 2008. In 2011 werd de groei van olie importen doorgezet. In de periode januari – oktober
bedroeg de stijging twaalf procent ten opzichte van dezelfde periode in 2010. Het merendeel van de Turkse
oliereserves bevindt zich in het Hakarri Basin in de Zwarte Zee. Volgens TPAO heeft Turkije op basis van
bewezen oliereserves eind 2010 nog een productie voor de komende zeventien jaar. De sterk groeiende
economie de komende jaren veroorzaakt een toenemende energie consumptie en daarmee tot een
13

TPAO heeft zeventig procent van de Turkse olieproductie in handen. Het restant wordt voornamelijk door Shell geproduceerd .
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stijgende vraag naar olie. Om te voorkomen dat Turkije in de naaste toekomst volledig afhankelijk wordt
van olie importen is de regering naarstig op zoek naar nieuwe velden en technieken om olie naar boven te
halen. Dit zal vooral moeten komen uit velden in de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. Echter, exploratie
door Turkije in de Middellandse Zee roept snel spanningen op met haar buurlanden waaronder
Griekenland, Cyprus en Israël.
De productie van gas liet na een stijging tussen 2001 en 2008 in 2009 en 2010 een sterk daling zien tot een
niveau van 2004. Eind 2010 had volgens TPAO Turkije een bewezen gasreserve van 6,2 miljard m 3. Bij de
huidige productie en met de huidige technieken heeft Turkije nog voor 8,6 jaar aan gas. Maar door de
ontwikkeling van nieuwe exploratietechnieken kan gas in velden gewonnen worden wat voorheen niet
mogelijk was. Het gaat hier om de winning van zogenaamd ‘shale gas’. Wanneer deze gasreserves worden
meegeteld heeft Turkije nog voor een extra tien jaar aan binnenlandse gasproductie. Desalniettemin is de
lokale productie absoluut onvoldoende om aan de consumptie te voldoen. Slechts twee procent van de
gasvraag kan worden voldaan door binnenlandse productie. Belangrijkste gasleverancier is Rusland.
Productie gas Turkije (mljoen m3)
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Werd voorheen de olie grotendeels vervoerd in olietankers, de komende jaren zal dit steeds meer
gebeuren via (nieuwe) pijpleidingen vanuit de Kaspische Zee en Rusland richting Europa. Turkije heeft
daarbij de ambitie om een regionaal energieknooppunt te worden tussen enerzijds de producenten
(Rusland, Iran, Irak, Azerbeidzjan) en anderzijds de afnemers (Europa). Daarnaast wil de Turkse regering de
sterke energie afhankelijkheid van het buitenland verminderen.14 In de periode tot 2023 wordt dan ook fors
geïnvesteerd in het zoeken naar en het exploreren van nieuwe olie- en gasvelden. Daarbij zal de nadruk in
eerste instantie komen te liggen op de ontwikkeling van (nieuwe) productievelden in de Zwarte Zee (zie
onderstaande kaart). Hiervoor zijn allerlei type offshore schepen voor nodig. Niet alleen voor het transport
door olie-/LNG-tankers vanaf de velden naar raffinaderijen in Turkije en elders in Europa, maar ook voor
het bouwen, repareren en onderhouden van boorplatforms en het leggen van pijpleidingen. In
onderstaande kaart zijn de productievelden in Turkije weergegeven. De rode kleur geeft de velden aan die
in eigendom zijn van de Turkse staatsoliemaatschappij.

14

Driekwart van de totale Turkse energiebehoefte wordt geïmporteerd.
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Olie- en gasvelden in Turkije naar licentie

8.4 Offshore scheepsbouw
De bouw van offshore schepen in Turkije is nog niet zover ontwikkeld in vergelijking met de bouw van
tankers en bulk carriers. Dit heeft grotendeels te maken met de historie van de Turkse scheepsbouw die
gebaseerd was op de bouw van technologisch minder geavanceerde schepen voor de binnen- en
buitenlandse markt. Door de terugval in de vraag naar nieuwe tankers en bulk carriers zoeken de Turkse
scheepswerven andere marktsegmenten op. Naast de marine- en jachtbouw is dit de bouw van offshore
schepen. De orderboeken voor de bouw van bevoorradingsschepen op Turkse scheepswerven is echter
sinds mei 2009 aan het dalen. Per augustus 2011 staan slechts drie schepen in de orderboeken.
Volume orderboeken bevoorradingsschepen Turkse werven
14
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8
6
4
2

2011aug

2011mei

2011feb

2010nov

2010aug

2010mei

2010feb

2009nov

2009aug

2009mei

2009jan

2008okt

2008jul

2008apr

2008jan

2007okt

0

Bron: Marcon International

Vanwege de grotendeels afwezige kennis en ervaring in het bouwen van gespecialiseerde offshore
schepen, is Turkije bij de bouw van dergelijke schepen vooralsnog afhankelijk van buitenlandse
toeleveranciers en ontwerpers. Tevens is er veelvuldig samenwerking met buitenlandse scheepswerven
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waarbij de scheepsromp op een werf in Turkije wordt gebouwd en de verdere afbouw en inrichting in het
buitenland plaats vindt. Dit geldt overigens in mindere mate voor sleepboten voor de offshore industrie.
Hiermee hebben de Turkse scheepswerven in de afgelopen jaren meer ervaring opgedaan via opdrachten
vanuit de Turkse overheid (douane, marine) en haveneigenaren. Op de volgende Turkse scheepswerven zijn
recentelijk offshore schepen gebouwd dan wel worden schepen opgeleverd in 2012.
Scheepswerf

Type schip

Opdrachtgever

Oplevering

SANMAR

Multi-purpose sleepboot

Hans Schramm & Sohn
Schleppschifffahrt
(Duitsland)

2012

SANMAR

4 sleepboten

Seaspan (Canada)

2012

RMK Ships

Offshore multi-purpose schip
(7.800 DWT)

North Sea Shipping
(Noorwegen)

2009

Tersan scheepswerf

Bouw i.s.m. Bergen Group Fosen
(Noorwegen)

Volstad Maritime
(Noorwegen)

2012

Besiktas scheepswerf

2 sleepboten (65 grt) + 1
oliebergingsvaartuig (25grt)

Caspain Marine Services
(Azerbeidjan)

2010

GEMAK scheepswerf

Ombouw OSV naar seismisch
onderzoekschip (1.167 DWT)

Fugro Marine Services
(Nederland)

2010

GEMAK scheepswerf

Uitbreiding platform met twee
poten

SC GRUP SERVICII PETROLIERE
(Italië)

2010
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Cemre scheepswerf

Verschillende type
bevoorradingsschepen voor
Havyard

Havyard Group
(Noorwegen)
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Op basis van het marktonderzoek naar de ontwikkelingen in de Turkse maritieme industrie kunnen de
volgende conclusies worden getrokken.
De scheepsbouwindustrie in Turkije wordt door de Turkse overheid als een belangrijke economische sector
gezien. Echter, de scheepsbouwindustrie is grotendeels in particuliere handen waardoor de invloed van de
overheid op deze industriële sector zeer beperkt is. Stimuleringsmaatregelen zijn dan ook meestal indirect
gericht op de scheepsbouw zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van speciale industriële zones.
De Turkse scheepsbouw en maritieme toeleveranciers zijn belangrijke werkgevers en leveren tevens een
belangrijke bijdrage aan het bruto binnenlands product (bbp) en de export. Daarbij geldt dat er een stevige
relatie is tussen de scheepsbouwindustrie en de maritieme toeleveranciers die momenteel vooral een
breed assortiment aan minder hoogwaardig technologische producten kunnen leveren. Veel
toeleveranciers zijn nog niet voldoende in staat om aan de hoge (internationale) eisen van scheepswerven
te kunnen voldoen voor het leveren van hoogwaardige technologische producten zoals motoren en
navigatiesystemen. Daarbij gaat het zowel om het ontbreken van de nodige financiële middelen om te
kunnen investeren in R&D als aan de beschikbaarheid van voldoende technisch gekwalificeerd personeel.
Desalniettemin heeft de sector van maritieme toeleveranciers veel groeipotentie en werken er al meer
mensen dan in de scheepsbouw.
De Turkse scheepsbouwindustrie heeft sterk kunnen profiteren van de hoge economische groei in Turkije
en haar belangrijkste handelspartners tussen 2002 en 2008. In 2008 was Turkije de vijfde grootste
scheepsbouwer ter wereld. De wereldwijde recessie van 2009 en het daaropvolgende moeizame
economisch herstel in 2010 en 2011 zorgden voor een daling in de vraag naar nieuwe schepen. Vooral
Turkije werd hierdoor getroffen en zakte op de ranglijst van scheepsbouwers naar plaats acht. Ook de
omvang van de orderboeken bij Turkse scheepswerven daalden significant waardoor veel scheepwerven
momenteel met overcapaciteit kampen. Van oudsher richtte de Turkse scheepsbouw zich op de bouw van
kleine(re) olie- en chemische tankers (ruim zeventig procent van de orderboeken eind 2010 bestonden uit
dit type schepen) voor de export. Door de economische terugval in Turkije ’s belangrijkste handelspartners
en tegelijkertijd een aanhoudende sterke economische groei in eigen land, verschoof de aandacht van de
Turkse scheepsbouwindustrie van de buitenlandse naar de binnenlandse markt. De sterke specialisatie op
de (wereldwijde) niche markt van tankers en de focus op de binnenlandse markt biedt de Turkse
scheepswerven een (te) smalle basis om verder te kunnen groeien in de komende jaren. Het maakt de
werven kwetsbaar voor een eventueel terugvallende binnenlandse groei – wat het IMF in haar laatste
prognose voor 2012 ook verwacht – en prijsdalingen in de nieuwbouw van tankers door de wereldwijde
overcapaciteit. De Turkse scheepswerven zijn dan ook sinds 2008 meer gaan richten op het onderhoud en
de reparatie van bestaande schepen en het specialiseren in de bouw van meer complexe schepen voor de
Turkse marine, de offshore industrie en visserij. Door nog onvoldoende kennis en kunde om
(inter)nationaal concurrerend te zijn in de bouw van complexere schepen zijn de Turkse scheepswerven
vooralsnog aangewezen op buitenlandse importen en samenwerking met zowel Europese als Aziatische
bedrijven. Maar de hoge ambities en het sterke enthousiasme van de Turkse maritieme industrie om in de
komende tien jaar de binnenlandse productie en export te verhogen zorgt voor veel dynamiek in deze
sector.
De gemiddelde omvang van de Turkse maritieme bedrijven is internationaal gezien klein. Uitzondering
hierop zijn een beperkt aantal staatsbedrijven die gekwalificeerd kunnen worden als multinationals met
een miljardenomzet. Het gros zijn familiebedrijven die naast hun activiteiten in de scheepsbouw vaak ook
in andere sectoren actief zijn zoals vastgoed, transport, bouw, toerisme en zakelijke en financiële
dienstverlening. Concurrenten in Japan, China en Zuid-Korea zijn vaak niet alleen groter maar hebben ook
een veel grotere thuismarkt. Verbreding van de portefeuille door de Turkse maritieme sector maakt dat zij
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internationaal gezien sterker moeten gaan concurreren met bedrijven uit deze drie grote
scheepsbouwnaties of nauwer samenwerken bij grote internationale aanbestedingsprojecten. De structuur
van een familiebedrijf en de geringe bedrijfsomvang maken echter dat Turkse scheepswerven en maritieme
toeleveranciers financieel kwetsbaarder zijn voor de wereldwijde daling in de marktprijzen voor
nieuwbouw dan haar Aziatische concurrenten.
De Turkse jachtbouwers hebben geprofiteerd van de economische groei voorafgaande aan de wereldwijde
crisis van 2008 en 2009. Tevens maakt de ligging van Turkije aan de Middellandse Zee en de Zwarte Zee het
land tot een zeer aantrekkelijke locatie voor (potentiële) jachteigenaren. In 2010 was Turkije na Italië en
Nederland de grootste bouwer van megajachten wereldwijd. Een beperkt aantal Turkse scheepswerven
heeft zich volledig gespecialiseerd in de bouw van megajachten. Vaker zijn het werven die naast de bouw
van tankers en vrachtschepen ook megajachten bouwen. De economische recessie had in eerste instantie
geen effect op deze nichemarkt maar sinds medio 2011 neemt ook het aantal orders in de orderboeken bij
Turkse scheepswerven af. Desalniettemin blijft Turkije een veelbelovende markt voor veel opdrachtgevers
en ontwerpers door haar geografische ligging, relatief lage bouwkosten en de aanwezige kennis in het
bouwen van schepen voor een beperkt aantal specifieke klanten.
Het Turkse Ministerie van Defensie heeft voor haar marine een ambitieus moderniserings- en
uitbreidingsprogramma opgesteld. In de periode tot 2023 wordt voor miljarden geïnvesteerd in de
uitbreiding en modernisering van de Turkse vloot. Zo worden onder de vlag van het MILGEM-project onder
meer twaalf korvetten gebouwd en zijn er contracten vergeven voor de bouw van zes onderzeeërs. Bij de
aanbesteding van de bouwopdrachten geeft de Turkse regering de voorkeur aan lokale bedrijven. Door
gebrek aan kennis en materiaal zijn Turkse marinewerven echter nog aangewezen op buitenlandse
samenwerking.
De nieuwbouw van complexere offshore schepen staat in Turkije nagenoeg nog in de kinderschoenen.
Buitenlandse klanten laten momenteel vaak alleen de romp bouwen in Turkije en de afbouw buiten Turkije.
In het ontwerpen en bouwen van sleepboten hebben Turkse scheepswerven en toeleveranciers meer
ervaring. Dit geldt evenzo in het onderhoud en de reparatie aan platforms en offshore schepen. Er zijn
echter nog maar een paar Turkse werven die zich richten op dit marktsegment. Door de sterk gedaalde
vraag naar tankers en vrachtschepen zullen meer werven zich genoodzaakt voelen om te gaan toeleggen in
de bouw van offshore schepen, platforms en sleepboten. De groeiende energievraag in Turkije, nieuwe
boringen naar olie en gas in de Zwarte Zee en de Middellandse Zee gekoppeld aan de ambities van de
Turkse regering om minder afhankelijk te worden van importen, maakt dat in de komende jaren de vraag
naar offshore schepen en platforms in Turkije zal toenemen.

Op basis van bovenstaande conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:
• De huidige overcapaciteit op de Turkse scheepswerven en het moeizame economisch herstel in Europa
en de VS zetten prijzen voor nieuwbouw schepen onder druk waardoor het onaantrekkelijk is voor
Nederlandse scheepswerven om op de korte tot middellange termijn volledig zelfstandig een
scheepswerf nieuw op te starten in Turkije. Eerder zou gezocht kunnen worden naar samenwerking om
de overtollige productiecapaciteit op Turkse scheepswerven uit te nutten ten behoeve van de
binnenlandse markt of de export;
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•

•

•

•

De markt van maritieme toeleveranciers in Turkije is sterk versnipperd met veel kleine(re)
familiebedrijven die veelal minder hoogwaardige technologische producten produceren. Samenwerking
met Nederlandse maritieme toeleveranciers op het gebied van kennis en kunde zal worden
gewaardeerd, maar kan op middellange termijn leiden tot het probleem dat verkregen kennis wordt
overgenomen en vervolgens het samenwerkingsverband wordt beëindigd. Nederlandse ondernemers
moeten hier van tevoren goede afspraken over maken;
De ambitie van de Turkse overheid om meer te gaan investeren in de winning van olie en gas om zo
minder afhankelijk te worden van energie importen leidt tot toenemende offshore activiteiten en
daarmee tot een groeiende vraag naar offshore schepen, platforms en sleepboten. Door nog
onvoldoende kennis en kunde in de bouw en inrichting van dit soort complexere vaartuigen (m.u.v.
sleepboten) liggen hier duidelijke kansen voor Nederlandse bedrijven;
Voor Nederlandse ontwerpers van megajachten liggen er vele kansen in Turkije. In tegensteling tot de
traditionele bouw van tankers kiezen Turkse scheepswerven bij de bouw van megajachten vaak voor
buitenlandse ontwerpers. Mondjesmaat worden Nederlandse ontwerpstudio’s gekozen, vaak zijn het
Italiaanse of Engels studio’s. Hier liggen kansen voor Nederlandse ontwerpbureaus van megajachten;
Om als Nederlands bedrijf deel te kunnen nemen aan de aanbestedingen van de Turkse regering voor
de uitbreiding van haar militaire vloot is samenwerking met een Turkse partner een noodzaak. De
Turkse regering zet immers in haar aanbestedingsbeleid vooral in op het voortrekken van de Turkse
maritieme industrie waarbij tegelijkertijd deze industrie nog onvoldoende in staat is om aan alle eisen
te kunnen voldoen. Dit leidt tot samenwerkingsverbanden met buitenlandse onderaannemers zoals
recentelijk met bedrijven uit Duitsland, Spanje en China. Nederland speelt nog een beperkte rol.
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BELANGRIJKE ADRESSEN
Turkisch Chamber of Shipping
Adres: Meclis-i Mebusan Cad. No:22 Fındıklı / Istanbul
Tel.: +90 212 252 01 30
E-mail: dto@denizticaretodasi.org; dto@chamber-of-shipping.org.tr
Turkish Naval Forces Command
Foreign Procurement Department

Association of Port Operators Turkey (TURKLIM)
Adres: Atasehir Istanbul Turkey
Tel.: +90 216 455 71 02-03
E-mail: turklim@turklim.org
Turkish Association of Ship Industrialists (GESAD)
Adres: Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad., Hayat Sokak Göl Evleri E Blok D: 2
34944 Tuzla – İstanbul
Tel.: +90 216 - 447 13 10 (pbx)
E-mail: info@gesad.org.tr
Roder (Ro/Ro Verenging Turkije)
Adres: Kemankeş Mah. Maliye Cad. Demirciler Sokak No: 8
34425 Karaköy-Beyoğlu / İstanbul
Tel : 0212 – 377 13 77
E-mail: roder@roder.org.tr
Turkish Industry & Business Association (TUSIAD)
Adres: Hoofdkantoor Istanbul
Tel.: +90 212 249 19 29
E-mail: tusiad@tusiad.org
Nederlandse ambassade Turkije – Ankara
Adres: Hollanda Caddesi No. 5 Turan Güneş, Yildiz
06550 Ankara
Tel.: + (90) (0) 312 - 409 1800
E-mail: ANK@minbuza.nl
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Projectgebied
Naam scheepswerf

Totaal
İSTANBUL

Aantal

Max.
productiecapaciteit
(DWT/jaar)

Totale oppervlakte
(m²)

Lengte kade
(m)

3.905.122

13.176

71

3.671.321

1.019.030

3.722

27

1.492.500

Contactpersoon

Email

info@kalkavanshipyard.com

25.000

M. Cumhur KUTER
(General manager)
Selçuk YELDAN
(Manager scheepswerf)
Mehmet Berke CICEK
(Vice-president)
Çoşkun DUYGUN

1

6.000

Hakan ÇAĞLAYAN

gemsan@gemsannet.com

148,51

1

8.100

Cengiz KASAP

info@hidrodinamik.com

30.715

166,14

1

12.000

Ragıp KAHRAMAN

gemak@gemak.com

Desan Deniz İnşaat Sanayi A.Ş.

19.403

168,14

1

14.400

NAİL PARLAK

zeynep.kilic@desan-shipyard.com

9

Şahin Çelik Sanayi A.Ş.

20.400

120

1

30.000

Cemal Öztel

info@sahincelik.com.tr

10

Yıldırım Gemi İnşa Sanayi A.Ş.

13.915

178,95

1

12.500

Sermet TUZCU

info@yildirmgemi.com

11

İstanbul Denizcilik Gemi İnşa san.

14.969

150,01

1

15.000

Bülent ZAİMOĞLU

info@istanbulshipyard.com

12

Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş.

39.500

125,02

1

45.000

Galip ÜLGEN

İnfo@adik.com.tr

13

Türkter Tersane ve Deniz İşlet. A.Ş.

48.800

129,43

1

50.000

SALİM ÖZTÜRK

info@turkter.com.tr

14

Yıldız Gemi ve Makine San. Tic. A.Ş.

40.450

124,99

1

10.000

Ruhi DEMİRÖREN

info@yildizgemi.com.tr

15

Çelik Tekne Sanayi ve Ticaret A.Ş.

80.000

250,04

1

60.000

Tamer SERTYEŞİLIŞIK

info@çeliktekne.com.tr

16

RMK Marine Gemi Yapım San.

100.246

336

1

40.000

Can ÖZTÜRK

info@rmkmarine.com.tr

17

Selah Makine ve Gemicilik End. A.Ş.

47.267

164,97

1

42.000

Necdet YÜKSEL

selah@superonline.com

18

Dearsan Gemi İnşaat Sanayi A.Ş.

23.721

145

1

32.000

Coşar BÜYÜKDIĞAN

dearsan@dearsan.com

19

Ada Denizcilik ve Tersane İşlet. A.Ş.

31.639

143,85

1

40.000

MEHMET GAZİOĞLU

tersan@tersan.com.tr

20

Torlak Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş.

22.493

64,54

1

32.000

Memduh GÜLSÜN

info@torlakshipyard.com

21

Yardımcı Gemi İnşa A.Ş.

18.685

66,78

1

30.000

Ramiz ABAY

info@yardimci.gen.tr

1

Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.

195.000

287,75

1

650.000

2

Tuzla Gemi Endüstrisi A.Ş.

93.990

189,92

1

130.000

3

Deniz Endüstrisi A.Ş.

40.000

125

1

90.000

4

Erkal Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş.

24.978

208

1

5

Gemsan Gemi ve Gemi İşlet. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

5.926

50

6

Hidrodinamik Gemi San. ve Tic. A.Ş.

17.085

7

Gemak Gemi İnşaat Sanayi ve Tic.A.Ş.

8
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22

Çeksan Gemi İnşa San. Ve Tic. A.Ş.

18.276

69,5

1

16.000

Ahmet KILIÇ

info@çeksan.com.tr

23

Gisan Gemi İnşa San. ve Tic. Ltd. Şti.

14.940

68

1

30.000

BURHAN BOZDEMİR

info@gisangemi.com.tr

24

Torgem Gemi İnş. Sanayi ve Tic. A.Ş.

18.766

68,34

1

28.000

Behzat Barış AYDIN

info@torgem.com

25

Dentaş İnşaat ve Onarım San. A.Ş.

16.487

73,46

1

22.000

Neslihan-Cihan TORLAK

info@dentasshipyard.com

26

Çındemir Mak. Gemi Onarım ve Tersanecilik A.Ş.

6.379

50

1

7.500

Kayhan ÇINDEMİR

info@cindemir.com

27

Dalsan Liman İnş., Tarama, Gemicilik San.

15.000

50

1

15.000

Nusret COŞKUN

dalsan@dalsanplus.com

388.061

1.459

6

369.000
info@umdeniz.com

İZMİT
1

Um Deniz Sanayi A.Ş.

150.000

250

1

180.000

2

Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.(Eski Soli
Tersanesi)

102.477

255

1

75.000

3

Türker Gemi Yapımı ve Sanayi Ticaret A.Ş.

44.680

290

1

50.000

Alp YURDAKUL
(General manager)
Sedat BASAK
(General manager)
Turgay KARABULUT

4

TVK Gemi Yapım. San. Tic. A.Ş.

46.925

220

1

40.000

Eşref DEMİRCAN

info@tvkshipyard.com.tr

5

Marmara Tersanesi

28.979

273,5

1

22.000

contact@marmarashipyard.com

6

Uzmar Gemi Yapım Sanayi A.Ş.

15.000

170

1

2.000

Elif ARTAN
Özgür TAŞÖREN
A.Noyan ALTUĞ

1.296.170

3.243

21

1.310.000
info@altintasshipyard.com

YALOVA

info@soli.com.tr
info@admarin.com.tr

info@uzmar.net

1

ALTINTAŞ Mermer ve Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.

103.674

264

1

140.000

2

BEŞİKTAŞ Gemi İnşa A.Ş.

91.590

217

1

120.000

3

Boğaziçi Tersanecilik Gemi İnşa San. Ve Tic. A.Ş.

160.000

293

1

100.000

4

NACİ SELİMOĞLU Deniz İşletmeciliği Tic. A.Ş.

41.388

133

1

70.000

5

SELTAŞ Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.

41.415

132

1

70.000

6

YAŞARSAN Gemi İnşa San. ve Tic. Ltd.Şti.

41.239

155

1

70.000

Erdoğan ERGÜNES
(Manager scheepswerf)
Murat BENER
(General manager)
Engit OKTAY
(General manager)
Naci SELİMOĞLU
(Directeur-eigenaar)
Sebahattin ASALAN
(Directeur-eigenaar)
Ömer FAZLACA

7

KURBAN Gemi İnşa İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.

21.300

67

1

40.000

Adnan KURBAN

kurbanshipyard@hotmail.com

8

CEMRE Mühendislik Gemi İnşa San. ve Tic. Ltd.Şti.

64.972

69

1

40.000

Orhan GÜLCEK

cemre@cemreshipyard.com

9

AYKIN Tersanecilik ve Taş. İnş. San.ve Tic.Ltd. Şti.

41.403

147

1

70.000

Ali AYKIN - Hakkı AYKIN

aykin.denizcilik@hotmail.com

10

TÜRKOĞLU Gemi İnşa San. ve Tic. Ltd.Şti.

20.701

67

1

40.000

Sinan TÜRKOĞLU

turkoglushipyard@gmail.com

11

KOCATEPE Denizcilik ve Gemiinşa San. Tic.Ltd. Şti.

50.272

132

1

70.000

ALİ KOCATEPE

alikocatepe@gmail.com
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12

ARİF KALKAVAN Oğulları Gemicilik A.Ş.

40.908

150

1

70.000

Yener TUZCUOĞLU

ako@ako.com.tr

13

DÜZGİT Yalova Gemi İnşa San. A.Ş.

50.803

132

1

70.000

Metin DÜZGİT

info@duzgit.com

14

DEN-TA Denizcilik Tic. ve San. Ltd.Şti.

41.849

133

1

70.000

Hasan KÖYMEN

info@denta.com.tr

15

VBG Altınova Tersaneleri

44.340

132

1

26.000

Turgay KARABULUT

info@altinova-vbgshipyard.com

16

Sefine Denizcilik Tersanecilik tur. San. ve Tic. Ltd.
Şti.

132.000

340

1

50.000

Müjdat ULUDAĞ

sefıne@sefıne.com.tr

17

Özata Tersanecilik San.Tic.Ltd.Şti.

45.000

81

1

3.000

Serdar TEZEL

info@ozatayat.com.tr

18

Altınova Yat Insaacılar San. ve Tıc. A.Ş.

140.000

250

1

66.000

Ferhat ÖZER

info@ssaltinova.com

19

GİSAN Gemi İnşaa San. ve Tic. A.Ş.

52.017

134

1

70.000

info@gisangemi.com

20

HATSAN İnş. M.T. Gemi İnşa ve Deniz San. ve Tic.
A.Ş.

50.000

150

1

50.000

Yusuf Ziya BENLİ
Muzaffer OYAR
İsmail Cengiz UNLU

21

Yüksel Tersanecilik

21.299

65

1

25.000

Cem ŞENER

chartering@cemshipping.com

651.520

2.214

8

203.100

ZONGULDAK

ismail.unlu@hat-san.com.tr

1

Azim Otel Turizm Deniz. Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

19.678

278

1

8.600

Yalçın DALGIÇ

azimshipyard@hotmail.com

2

Ereğli Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.

162.390

336

1

58.000

SALTUK ERDEMLİ

serdemli@ereglishipyard.com

3

Madenci Gemi San. Ltd. Şti.

220.784

490

1

50.000

SAİT AĞDACI

madencigemi@superonline.com

4

Med-Yılmaz Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.

15.209

106

1

7.000

HAMZA YILMAZ

medyilmaz@medyilmaz.com.tr

5

Umo Gemi San. Tic. Ltd. Şti.

93.126

336

1

20.000

UFUK GÜNER

iletişim@umogemi.com

6

Usmed Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.

25.817

130

1

20.000

SALTUK ERDEMLİ

serdemli@ereglishipyard.com.tr

7

Ustamehmetoğlu Gemi Tersanesi

18.516

205

1

3.000

UFUK GÜNER

iletişim@umogemi.com

8

Ustaoğlu Yat ve Gemi San. Tic. A.Ş.

96.000

333

1

36.500

NURDAN ÇEVİKEL

info@ustaoğlugemi.com

237.839

905

2

102.121

ÇANAKKALE
1

Gelibolu Gemi İnş. San. ve Tic. A.Ş.

54.839

205

1

34.000

HÜSEYİN AKALİN

tersane@aksoyshıp.com

2

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. ve A.Ş

183.000

700

1

68.121

BÜLENT NEBİOĞLU

icdas@icdas.com.tr

12.870

127

1

5.000

12.870

127

1

5.000

Rıfkı BAŞARAN

info@basarangemi.com.tr

31.000

332

1

32.000

31.000

332

1

32.000

Hasan KAN

idari@karadenizshipyard.com

TRABZON
1

Rıfkı BAŞARAN Tersanesi

ORDU
1

Karadeniz Gemi İnşa Sanayi A.Ş.
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SAMSUN
1

Terme Tersanesi A.Ş.

KASTAMONU
1

Cide (Berk)Gemi ve Yat San. Tic. A.Ş.

SAKARYA
1

Gündoğdu Gemi Yan Sanayi ve Deniz Ltd. Şti.

HATAY
1

İster İsken. Liman ve Tersane İşlet. Ltd. Şti.

ADANA
1

Akdeniz (Akbaşoğlu) Gemi İnşa

77.164

310

1

51.000

77.164

310

1

51.000

49.365

174

1

30.000

49.365

174

1

30.000

52.303

300

1

26.200

52.303

300

1

26.200

11.800

90

1

5.400

11.800

90

1

5.400

78.000

300

1

45.000

78.000

300

1

45.000

Bron: UMA (December 2011)
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Yetkin Manas Ural

info@termeshipyard.com

Bş. Müh. Erkan Tosyalı

berk.gemi@superonline.com

YÜCEL GÜNDOĞDU

ygundogdu@gundogdugroup.com
info@gundogdugroup.com

Yılmaz KURD

ister@istershipyard.com

Ömer YAVAŞ
Ahmet Türker YAVAŞ

gemi@gmail.com
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Bedrijfsnaam

Locatie Tel. Nummer

Email

Website

1

ABS METAL San. ve Tic. A.Ş

Tuzla

+90 216 393 65 29

abs@absmetal.com

www.snr.com.tr

2

AK GEMI INSA TURIZM San. Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

+90 216 493 89 51

info@akgemi.com.tr

www.akgemi.com.tr

3

ANT DENİZCİLİK Çelik Konst. İnş. San. Tic.Ltd. Şti

Tuzla

+90 216 494 28 01

info@natdenizcilik.com

www.antdenizcilik.com

4

ARAS Hidrolik Dümen San. Tic. Ltd. Şti

Tuzla

0216 446 23 36

arashidrolik@hotmail.com

5

AS TEKNİK Teknik Mlz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

(0216) 494 15 60

info@as-teknik.com.tr

www.as-teknik.com.tr

6

ATAGEM DENIZCILIK Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

+90 216 446 81 33

atagem@atagem.com.tr

www.atagem.com.tr

7

ATLAS GEMİ ONARIM BAKIM SAN.TİC.LTD.STİ.

Tuzla

+90 216 493 53 08

atlasgemi@gmail.com

8

ATLAS Gemi ve Makine San. ve Tic. Ltd. Şti

Tuzla

0216 446 37 37

info@gundodugroup.com

www.gundogdugroup.com

9

AY METAL San.Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

0216 446 71 36

info@gundogdugroup.com

www.gundogdugroup.com

10 BALDEN DENİZCİLİK SaN ve Tic.Ltd.Şti.

Tuzla

+90 (216) 447 23 16

balden@baldendenizcilik.com

www.baldendenizcilik.com

11 BORA Elektrik Elektronik İlet. Sanayi T.A.Ş

Tuzla

0216 383 77 55

www.borashipping.com

12 ÇAKAN Gemi Gıda Su Ürünleri San. Tic. A.Ş

Tuzla

0216 395 70 63

boraelectric@ttnet.net.tr
info@cakangemi.com

13 CE-SA Deniz Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti

Tuzla

0216 446 27 42

cesadeniz@hotmail.com

14 ÇINAR SINAİ GAZLARI Lpg. Gıda Mad. İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti

Tuzla

0216 493 49 54

o.gazz@hotmail.com

15 EGS Müh. Elk. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Istanbul

0216 493 76 94

eltagemi@superonline.com

www.eltagemi.com

16 ELTA Gemi Elektrik, Makina, İnşaat San.Tic. Ltd. Şti.

Istanbul

0216 493 78 90

oyuceer@eltagemi.com

www.eltagemi.com

17 ENSAR Gemi Yan San Tic Ltd Şti.

Tuzla

0216 395 81 62

ensar@ensargemi.com

www.ensargemi.com

18 ERCAN TORNAK Gemi Yan San. Tic.

Tuzla

0216 395 43 84

info@vipyat.com.tr

www.vipyat.com.tr

19 ERGIN KAUCUK VE GEMI San. Tic. Ltd. Şti.

Kücükköy +90 212 617 37 61

info@erginkaucuk.com

www.erginkaucuk.com

20 ERSAN Gemi Yan Sanayi

Tuzla

0216 392 80 42

ersan@ersangemi.com

www.ersangemi.com

21 GEPA Fiberglas San. Tic A.Ş.

Tuzla

0216 392 92 86

info@gepafiberglass.com

www.gepafiberglass.com

22 GIMSA GEMICILIK VE MOBILYA San. Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

+90 216 392 51 06

23 GÖKALP GEMİ Onarım San Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

0216 392 92 86

gimsa@ttmail.com
info@gokalpgroup.com

www.gokalpgroup.com

24 GÜNDOĞDU Gemi Yan San. ve Denizcilik Ltd.Şti.

Tuzla

0216 395 63 00

info@gundogdugroup.com

www.gundogdugroup.com

25 GÜRDESAN Gemi Makine San ve Tic.Ltd.Şti.

Gebze

0262 724 85 46

info@gurdesan.com.tr

www.gurdesan.com.tr

26 HAKAN ELEKTRIK OTOMASYON

Tuzla

+90 216 493 22 90

info@hakanelektrik.com

www.hakanelektrik.com

27 HAK-Pİ Gemi Yan Sanayi Ticaret Ltd Şti

Gebze

+90 262 653 49 54

info@hak-pi.com.tr

www.hak-pi.com.tr

15
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28 HEINEN HOPMAN Mühendislik A.Ş.

Istanbul

0216 493 91 18

info@tr.heinenhopman.com

www.heinenhopman.com

29 HERCELIK DENIZ ENDÜSTRISI Ic Ve Dis Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

+90 216 393 52 93

30 HİDROMAR Hidrolik Makina San. Tic. A.Ş.

Tuzla

0216 394 89 11

info@hercelik.com.tr
hidromar@hidromar.com.tr

www.hercelik.com.tr
www.hidromar.com.tr

31 HÜSNA Yapı Malzemeleri San ve Tic Ltd. Şti

Istanbul

+90 216 487 01 40

info@idemarine.com

www.idemarine.com

32 İDEAL POLYESTER San Tic. Ltd.Şti

Tuzla

0216 392 79 99

idealpolyester@hotmail.com

www.idealpolyester.com

33 İSTANBUL TERSANECİLİK Ltd. Şti

Tuzla

0216 494 27 40

info@nur-istanbulshipyard.com

www.nur-istanbulshipyard.com

34 İZZET ÇAKAN Gemi Yan San. Ltd. Şti.

Tuzla

+90 (216) 446 3426

izzetcakan@izzetcakanvalf.com

www.izzetcakanvalf.com

35 JOTUN BOYA San. Tic. A.Ş.

Istanbul

0212 279 78 78

jotun@jotun.com.tr

www.jotun.com.tr

36 KUŞDOĞAN Çelik Halat San. Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

0216 446 79 30

info@kusdogancelikhalat.com

www.kusdogancelikhalat.com

37 MAHMUT TORLAK Gemi İnşa San. Tic. Ltd. Şti

Tuzla

0216 493 30 46

info@mtggemi.com.tr

www.mtggemi.com.tr

38 MA-Pİ Gemi Yan San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

0216 395 65 94

info@ma-pi.com.tr

www.ma-pi.com.tr

39 MARİN TEKNİK Denizcilik Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

+ 90 216 447 35 90

info@marteksurvey.com

www.marteksurvey.com

40 MİSCİLER GEMİ Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

0216 392 82 86

info@gokalpgroup.com

www.gokalpgroup.com

41 MUSTAFA YÜKSEL Deniz Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

0216 392 18 01

info@mustafayuksel.com

www.mustafayuksel.com

42 ONURSAN Gemi İnşa Onarım ve Ticaret Ltd. Şti.

Tuzla

0216 395 82 27

onursan@onursan.net

www.onursan.net

43 ÖZ IŞIL METAL San. Tic. Ltd. Şti

Tuzla

0216 446 57 75

ozisilmetal@hotmail.com

44 ÖZSAY DENİZ Elektroniği A.Ş.

Istanbul

+90 (216) 493 36 10

ozsay@tnn.net

www.ozsay.com

45 PENTEKNİK Limitet Şirketi

Tuzla

0216 395 30 59

info@penteknik.com.tr

www.penteknik.com.tr

46 PROTEM KAYNAK ve Kesme Sistemleri Makine San. Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

+ 90 216 394 01 21

info@protemkaynak.com

www.protemkaynak.com

47 ŞEKERCİLER Denizcilik Ltd. Şti

Tuzla

0216 395 75 18

info@sekercilerdenizcilik.com.tr

www.sekercilerdenizcilik.com.tr

48 SERE TEKNİK Kara ve Deniz Isıtma Soğutma Havalandırma Sist.San.Tic. Ltd.Şti

Tuzla

0216 493 12 52

info@sereteknik.com

www.sereteknik.com

49 SETA HİDROLİK Gemi Yan San. Ltd. Şti.

Tuzla

0216 395 57 28

info@setahidrolik.com

www.setahidrolik.com

50 SODENA Sokullu Deniz Araçları Taah. ve T.A.Ş

Istanbul

0212 219 54 68

51 SONTEK Müh. Gemi Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

Gebze

+90 262 751 25 28

sontek@sontekmuhendislik.com

www.sontekmuhendislik.com

52 SOYTEZ METAL San ve Tic. Ltd. Şti.

Yalova

+90 0226 830 00 11

info@soytezmetal.com

www.soytezmetal.com

53 STANDART POMPA ve Makine San. Tic. A.Ş.

Istanbul

0216 466 89 00

info@standartpompa.com.tr

www.standartpompa.com.tr

54 VEKMAR GEMİ Elektrik Makine Ltd. Şti

Tuzla

0216 593 11 00

vekmar@vekmar.com.tr

www.vekmar.com.tr

55 VİSTAŞ GEMİ Yan San. Tic. Ltd. Şti

Tuzla

+90 216 395 38 42

info@vistasgemi.com

www.vistasgemi.com

56 VOLKAN Teknik Mak. San ve Tic Ltd Şti

Tuzla

0216 493 29 37

volkanticaret@hotmail.com

57 YALIZLAR Sınai Gazlar A.Ş

Gebze

0262 641 45 29

info@yaliz.com.tr

www.yaliz.com.tr

58 YILDIRIMLAR Metal İnş. San.Tic Ltd. Şti

Tuzla

0216 446 01 60

info@yildirimlarmetal.com

www.yildirimlarmetal.com.tr
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59 YILMAZ DENİZCİLİK Nakliyat Gemi San. Tic. Ltd. Şti.

Tuzla

0216 395 98 42

info@yilmazdenizcilik.com

www.yilmazdenizcilik.com

60 YUVAM Mobilya San.Tic. Ltd. Şti.

Istanbul

0216 352 62 99

info@yuvammobilya.com.tr

www.yuvammobilya.com
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