
Fotoğraflarına bakıp dünyanın öteki 
ucundaki ikinci el bir tekneye talip 
olmak, müşteriyi hüsrana uğratan 
ya da satış işlemi biter bitmez 
ortadan kaybolan bir broker’a 
sonuna kadar güvenmek haliyle 
zordur. Farklı hizmet anlayışı 
geliştiren bazı uluslararası yat 
broker’ları, işte bu gerginliğin 
pazarda yarattığı boşlukları 
doldurmaya talip. 

Kurucuları Marco Fiorani ve Nico 
Laude olan İtalyan Whyko da bu 
şirketlerin arasında öne çıkıyor. 
2012 yazında yüksek iş potansiyeli 
olduğuna inandıkları bölgelere 
yayılıyorlar. İlk ofis İstanbul’da 
açıldı. Buradan yeni gelişmekte 
olan Ortadoğu pazarlarına 
uzanacaklar. Türkiye’deki ofisin 
genel müdürü ve iş ortağı Onur 
Erardağ’ın da bu konuda şüphesi 
yok. “Pazarın gidişatından 
brokerlığın öneminin artacağı 
belliydi. Avrupa’da yaşanan krize 
karşılık ekonomimizdeki büyüme 
Türkiye’nin pazardaki değerini 
artırdı. Özellikle 50 ft üzerinde 
Ortadoğu ve gelişen ülkelerdeki 
zengin kesimin gözü bize çevrili.” 
Benzer nedenlerle Amerika kıtasına 
da çıkarma yapan Whyko, ikinci 
ofisi de Miami’de açtı. 

Aslında Whyko, çok rekabetçi bir 
küresel pazara yelken açıyor. Bu 
nedenle hizmet ve uzmanlıklarını 
farklılaştırmaları gerektiğini 
düşünüyorlar. Fiorani ve Laude’nin 
sektörde 20 yıllık deneyimi var. “Bu 
deneyim müşterilerimize güçlü 
yerel bağlantılara dayalı uzmanlığı 
sunmamızı kolaylaştırıyor” diyorlar.  

Benetti, Feretti, Riva, Mangusta 
gibi İtalyan markalarında uzman 
olan Whyko’nun “yerel bağlantılar” 
sözünün altında önemli isimler var. 
İtalyan Valdettaro Group’un 
tersaneleri ve Melara bakım onarım 
tesisiyle çalışıyorlar. La Spezia’daki 
ofis ve showroom’a da imzasını 
atan mimar ve tasarımcı Giovanni 
Pagani iç dekorasyon ve iç mimari 
desteği sağlıyor. 

Whyko’nun altını çizdiği asıl 
farksa, tekne alım-satım işleminin 
başından sonuna kadar verdiği 
hizmet ve şeffaflık anlayışı. Satış 

sırasında leasing, banka ve kimi 
bürokratik işlemler yerinden 
çözülüyor. Ayrıca tekne 
müşterinin isteklerine ve 
ihtiyaçlarına uygun olarak 
hazırlanıyor. Tüm bakım onarım 
maliyetleri, kriz nedeniyle 
İtalya’da daha makul ve yerinde 

yapılan anlaşmalarla hızlı ve 
kontrollü gidiyor. Bu süreçte 
müşteri düzenli bilgilendiriliyor. 
Sonrasında tekne sahibi bir iki 
günlük test turuna çıkarılıyor. Son 
kontrolleri tamamlanan teknenin 
transferi sırasında da, Whyko ekibi 
alıcının kaptanını yol için hazırlıyor 

ve gerekirse tekneyi Türkiye’ye 
getiriyor. 

Erardağ bu süreci anlatırken 
“Uzun süreli ve aracıların azaldığı bir 
ilişki ticareti güvenli ve ekonomik 
hale getiriyor” diye hatırlatıyor ve 
ekliyor, “Yani hem satıcı hem alıcıyı 
koruyan bir sistem.” MBY

İkinci elde A’dan Z’ye hizmet 
Uluslararası yat broker’ı Whyko’nun İstanbul’daki yeni ofisi, hem yerli müşteriye hem de 
Ortadoğu’daki potansiyel alıcıya A’dan Z’ye hizmet vermeye hazır.

Üstte: Whyko ve Onur Erardağ İstanbul ilk 
teknesi 2008 model Riva 75’i 2012 yazında 
teslim etti. 
SSolda: Marco Fiorani ve Nico Laude.
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