
ins. Yiik. Miih. Necali Cellikci
AR~E Miihendislik ;n~.'ve Ti~.Ltd. $Ii.

Dune/en Bugune ~el;kYap,lar
Ulkemizde s:elik yapl1an geli§tirmek ve
kullammml yaygmla§tlrabilmek is:in s:elik
yapIlarm ges:mi§iniara§tmnak, bugiine kadar
nasll geli§tigini ogrenmek ve giiniimiizde
hangi durumda oldugunu anlamak faydah
olacaktu. Bu bilgiler, bundan soma hangi
alanlarda s:ah§mamlZ gerektigi konusunda
bize yol gosterecektir.

TURKiYE'NiN iLK <;ELiK YAPILARI
Tiirkiye'd~ s:elik yapl1arm ortaya s:tkmasl
Osmanl.~ Imparatorlugu zamamna kadar
uzamr. Ulkemizin ilk demir-s:elik fabrikaSI
Tanzimat somasmda l840'larda kurulmu§
alan "Zeytinburnu Demir Fabrikalan"dlr.
Bu tesisler ithal edilen ham demiri i§leyen
ve zamanma gore modem sayllabilecek alan
s:elik ocaklarl ile demirhane ve dokiimhane
bOliimlerindenolu§uyordu.Kolonlan ve vins:
yolu kiri§leri dokme demirden irnal edilmi§
olan bu fabrika binalanmn Tiirkiye'nin ilk
s:elik yapllan olmasl ihtimali biiyiiktiir.
Osmanh imparatorlugu zamanmdan kalma
ilk s:elikyapIlarm bazIlan da Topkapl Sarayl
l.nci avlusunda yer alan Darphane-i Amire
kompleksi is:indebulunmaktadu. Darphane-
i Amire'de 1842-1843 yl1larmda giri§ilmi§
alan yaplm ve donatlm etkinlikleri
s:ers:evesinde s:atlsl ve kolonlan dokme
demirden bazl s:elik binalar yapllml§tlr.

Resim 1- Galata kopriisii
1863 yllmda bir ingiliz firmasmm imal ve

monte ettigi s:elikGalata Kopriisii ilk biiyiik
s:elikyapllardan biridir. Dubalar iizerine in§a
edilmi§ alan bu kopriiniin toplam uzunlugu
462m., orta as:lkhgl ise 60 m. idi. Eyiip
Defterdar'da 1868 de yeniden in§a edilmi§
alan Feshane Binasl da ilk s:elik
binalardandu. Kolonlan Bels:ikada dokme
demirden imal edilerek Tiirkiyeye
getirilmi§tir. Bu tarihi bilgileri ktsaca
hatlrlattIkdan soma esas konumuz alan s:elik
yapllann proje, imalat ve montajllllll
iilkemizde nasll geli§tigini anlatahm.

rURKiYE'DE <;ELiK YAPI
IMALATININ BA~LAMASI
Tiirkiyede s:elik yapllann ana malzemesi
alan profilleri s:ekebilen ilk haddehane,
Kmkkale Askeri Fabrikalar kompleksi is:inde
1932 yl1mda kurulmu§ alan s:elikhane ve
haddehane tesisleridir. Bu haddehane a
zamanlar yallllz askeri ihtiyas:lan
~ar§Ilamaktaydl.
Ulkemizde s:ekilen profillerle s:elik
konstriiksiyon imalatl, 1940'ta Karabiik
Haddehanesi'nin i§letmeye almmasl ile
ba§laml§ saYllabilir. Memleketimizde levha
ve profil i§leyen ilk kurulu§lar Balis: ve
Ta§ktzak Tersaneleri ve Devlet Demiryollan
i§letmeleridir. Dev let Demiryollan' mn
Eski§ehir atolyelerinde s:elik demiryolu
kopriileri irnalinin eski bir mazisi oldugunu
biliyoruz. <;elik konstriiksiyon imalat
atelyeleri ve i§s:iligi 1955 yl1mdan soma
geli§meye ba§laIJ:.1l§tu.Bu geli§me Karabiik
Demir ve <;elik I§letmeleri biinyesi is:inde
olmu§tur.

KARABU.K i~~ETMELERi'NDE <;ELiK
KONSTRUKSIYON
1939-1940 ylllannda Karabiik Demir ve
<;elikFabrikalarl'nm i§letmeye ahnmasl ile
birlikte resimhane ve merkez atelyeleri
iiniteleri de kurulmu§tur. Merkez atelyesinin
bir de soguk demir boliimii bulunmakta idi.
Ba§langls:ta burada tamir ve baktmla ilgili,
tarif ve krokilerle imal edilen basit s:elik

konstriiksiyon i§leri yaplhyordu.
Haddehanede s:ekilen profil s:qitlerinin
s:ogalmasl ve harp is:inde i§letmeye alman
fabrikalann eksikliklerinin zorladlgl
ihtiyas:lar, resimhanede hazulanan projelere
gore soguk demir atelyesinde s:elik yapl
imaline ba§lanmasma imkan vermi§tir.
Harpten soma 1952 yllmda Karabiik'te yeni
bir Savurma Boru Fabrikasl kurulmasl
ihtiyacI dogmu§tur. Bu fabrikanm takriben
1000 ton kadar lUtan s:elik yapl ktsmmm
Karabiik atelyelerinde yabancI firmalann
verecegi resimlere gore imal edilmesi karan
almmt§tu. Bu kararla birlikte atelyede s:all§an
i§s:i saYISIarttmlarak 100'e S:lkanlml§ ve
imalata ba§lanml§tu. Savurma Boru
FabrikaSI s:elik konstriiksiyon imalatmm
ba§an ile tamamlanmaSI s:elik yapl
imalatmda bir doniim noktasl olmu§tur.
1957-1961 yI1lan araSI Karabiik
i§letmeleri'nin biiyiik tevsiat devresidir. Bu
devrede mevcut i§letmeye <;elikhane,Sinter,
3.ncii Yiiksek Fmn, Kontinii Haddehene
gibi tesisler ilave edihni§tir. Doviz ve kredi
teminindeki giis:liiklernedeni ile bu tesislere
ait biitiin s:elikyapl aksammm dl§ firmalarm
verecegi detay resimlerine gore Karabiik'te
imal edilmesi zorunlugu dogmu§tur. Bu
irnalah yapabilmek is:inMerkez Atelyesinin
soguk demir ktsml geni§letilmi§tir. Bu
maksatla s:elik konstriiksiyon imalatmda
kullarulacak ilave tezgah ve tes:hizat satm



Resim 3- Karabiik D.<;;.<;;elikKonstriiksiyon
Atelyesi

ahnrm§ ve bir yandan da i§S;iyeti§tirilmesine
ba§lanml§tIr. Resimhanede Konstriiksiyon
Bfuosu is;inde s;elik konstriiksiyon projelerini
yapacak ozel bir boliim kurulmu§tur.
Neticede tevsiat s;elik yapllan is;in 25.000
ton tutanndaki imalat ba§an ile
tamamlanml§tIr.
Tevsiatm bitirilmesinden soma gerek artan
profil iiretimini degerlendirmek gerekse
olu§turulmu§ olan proje ve irnalat kapasitesini
kullanabilmek is;in Ttirkiye'de s;elik yapllann
yaYllmasma s;ah§Ilmasl ana polotika olarak
benirnsenmi§tir. ~elik konstriiksiyon irnalat
kapasitesini arttlfarak bu hedefi
gers;ekle§tirebilmek is;in bir yandan 15.000
ton/yll kapasiteli modern bir s;elik
konstriiksiyon atelyesi kurulmasl is;in
te§ebbiise ges;ilmi§ bir yandan da
"Konstriiksiyon Bfuosu Miidiirliigii" btinyesi
is;inde '~elik Kon~triiksiyon Bfuosu ,sefligi'
olu§turulmu§tur. I§letme dl§mdaki bir s;ok
devlet kurulu§lanna ve firmalara s;elik
konstriiksiyon proje, imalat ve montaj

Resim 4- Karakaya Barajl Firat Demiryolu
Kopriisii

hizmeti verihneye ba§lanrru§tIr. Bu alanda
gittiks;e ihtisasla§arak iilke sathmda bir s;ok
biiyiik yapmm s;elik konstriiksiyon i§leri
anahtar teslim olarak ba§an ile
gers;ekle§tirilmi§tir. .
Karabiik Demir ve ~elik I§letmelerince
gers;ekle§tirilen s;elik yapl tiplerini §oy Ie
sualayabiliriz:

Fabrika binalarl
Kapah spor salonlarl
Karayolu ve demiryolu kopriileri
Radyo ve televizyon anten direk ve kuleleri
Teleferik hatlarl
Konveyor kopriileri
Bunkerler
Sogutma kuleleri
Su depolan
Resim 3, 4, 5, 6'da bu yapilardan bazl

6ZEL SE~T6.RDE <;ELiK
KONSTRUKSIYON
Karabiik Demir ve ~elik I§letmeleri'ndeki
bu s;ah§malardan soma 1970'li yillarda
Tiirkiye'de ozel sektOrde btiytik kapasiteli
ve donammh s;elik konstrtiksiyon imalat
atelyeleri kurulmaya ba§lamm§tIr. Bunlarm
arasmda:

RONAMAK 1965
TEMSAN 1972
~IMT A,s 1973
GULERMAK 1976
T ABOSAN 1979
NUROL ~ELIK 1983

firmalanm sayabiliriz. Bu firmalar ve
digerleri gtinden gtine geli§erek gtis;lenmi§
ve s;elik yapl sektortinde insiyatif resmi
sektorden ozel sektore ges;mi§tir. Gtintimtizde
s;elik yapl irnalan ta.l;llamen ozel sektOr eliyle
kar§llanmaktadlr. Ozel sektOr firmalanmlz
her Wrlti s;elik yapl irnalatml en tist seviyede
gers;ekle§tirebilecek kapasitededir. Resim

7,9, 10,11 ' de bu firmalann yaptlgl bazl
modern yapilardan ornekler verilmi§tir.

TUR~iYE'DE <;ELiK YAPILARDAKi
GELI~MELER
Tfukiye'de s;elik yapllarda son 50 yll is;inde
dtinyadaki geli§melere paralel olarak btiyiik
geli§meler olmu§tur. Bu geli§meleri:

Malzemede geli§me
Projede geli§me
Imalatta geli§me
Birle§im vasltalarmda geli§me
Montajda geli§me

MALZEMEDE GELi~MELER
~elik yapllann ana malzemesi profil ve
levhalardu. 1940-1990 yillan arasmda profil
ve lev ha1ar ti1ke is;indeki tiretimden
kar§Il~yordu. Profil1er Karabiik Demir ve
~e1ik I§le.tmeleri'nde, levhalar Eregli Demir
':,e ~elik I§letmeleri 'nde imal edilmekteydi.
Uretilen profil s;e§itleri uluslararasl
standartlara gore s;ok yetersizdi. 380'e kadar
I profilleri, 300'e kadar U profilleri, 150'ye
kadar L profilleri s;ekilmekteydi. Bu
profillerin s;ekilen serilerinde birs;ok ara
btiytikliik eksikti. I profillerinin geli§mi§
§ekli olan IPE profilerinin ve HEA, HEB,
HEM gibi geni§ ba§hkll profillerin tiretimi
hiS;yoktu. Ozellikle s;ok kath s;elik yapl1ann
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in§asmda kullamlan geni§ ba§hkll profillerin
imali ivin uzun Yillar yapI1an ikaz ve
mticadeleler netice vermedi. Iktisadi devlet
te§ekktilerinin zamanla yozla§masl
neticesinde haddehaneler kapanma noktasma
getirilerek profil imalatl bir ara durdu.
1980'lerde liberal ekonomiye gevi§in
saglanmasl ile profil ithalatl pa§ladl.
Gtintimtizde velikyapllarda kullarnlan btiytik
profil cinslerinin ttimti ithal edilmekte olup
iv piyasadan rahatlIkla temin
edilebilmektedir. Aynca St 52 gibi ytiksek
mukavemetli velik cinslerinin de temini
mtimkUndtir.

PROJEDE GELi~MELER
Projedeki geli§meler oncelikle statik hesap
arav ve yontemlerinde olmu§tur. <;elik
yapdarm geli§meye ba§ladlgl 1950'lerde
statik hesaplar stirgtilti hesap cetvelleri ~le
yaplliyordu. Sonradan srrasl ile kollu FACID
makinalan, elektrikli hesap makinalan,
delikli kartlarla vah§an IBM bilgisayar
tiniteleri, programlanabilir TEXAS
INSTRUMENTS hesap makinalan,
1980'lerin sonunda da ki§isel bilgisayarlar
ortaya vIkrm§tlf.Ba§langlvtastatik hesaplarm
elle yapIlmasl zorunlugu, vok uzun ve kan§Ik
hesaplan gerektiren komplike sistemlerin
kullanIlmasml onlerni§tir. Genelde ta§IYlcl

sistem olarak basit kiri§ler, nadiren stirekli
kiri§ler, basit vatl makaslan, tek avIk:hkh
verveve sistemleri gibi hesabl kolay
dtizlemsel sistemler uygulamyordu.
Gtintimtizde ki§isel bilgisayarlann
kullamimaya ba§lanmasl ile birlikte hesap
yontemlerinde de btiytik ilerlemeler olmu§
'sonlu eleman metodu' gibi geli§rni§ve kesin
hesap yontemleri bulunmu§tur. Bu metotlar
ve ba§ka bilgisayar yontemlerinin
kullanIlmasl ile gtintimtizlin modem ta§IYlcl
sistemleri iki boyutlu klasik ta§IYlcl
sistemlerin otesinde, tivboyutlu olarak estetik
ve ekonomik §ekildedizayn edilebilmektedir.
Resim 8 de yan yana gortilen klasik vat!
makasl ile 2000'li yillann modem van ta§IYICI
sistemi bu geli§meyi gorsel olarak
anlatmaktadrr.

imalat resimlerinin hazlrlanmasl alanmda
da btiytik geli§meler olmu§tur. Ba§langlvta
imalat resimleri aparath resirn masalarmda
kur§un kalemle viziliyor, trilin veya rapido
ile aydingere kopya ediliyordu. 1980'lerin
sonunda ki§iselbilgisayarlann ortaya vIkmasl
ile imalat resimleri AUTOCAD programl
yardlffil ile iki boyutlu olarak bilgisayarda
vizilmeye ba§ladl. 1990' lann sonunda
XSTEEL gibi 3 boyutlu olarak otomatik



detay olu§turabilen geli§mi§ ~izim
programlan kullamlmaya ba§ladl. Bu
programlar vasltasl ile artIk detay resimleri
3 boyutlu model olu§turarak hlZh ve hataslz
elde edilebilmektedir.

iMALA TTA GELi~MELER
Ba§langl~ta profil ve levhalarda kesme ve
delme i§lemlerinin yapI1abilmesi i~in ya
onceden hazlrlanml§ §ablonlar kullamhyor
veya kesim ol~tileri ve delik yerleri
markalama ekipleri tarafllldan sabun veya
keskin u~lu~elikkalemlerle malzeme tizerine
elle tek tek i§aretlenerek ~iziliyordu. Kesme
i§lemleri i~in testereler, makaslar veya

Resim -12 Ikiri§i ekinin eski ve yeni hali

oksijen §alumolanndan yararlamhyordu.
Delme i§lemleri ise zlmba veya radyal
matkap tezgaWarlllda elle kumanda edilerek
yaplhyordu. Sonradan, ~ok kafall elektronik
oksiasetilen kopya tezgahl, ~ok kafah
oksiasetilen paralel kesme tezgahl, gaz altl
kaynak makinalan, otomatik tozaltl kaynak
makinalarl, kaynakh profil yapma tezgahl
gibi yarl otomatik tezgah ve makinalar ortaya
~lktl. Gtintimtizde ise bilgisayar
teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde kesme
ve delme i§lemleri CNC kontrollu

tezgahlarda tamamen otomatik olarak
yapllmaktadlr. Mtihendislik btirolannda
imalat resimlerinin hazrrlanmasl srraslllda
CNC datalan olu§turulmakta ve bu datalarm
imalathanelere aktanlmasl ile kesme ve
delme i§lemleri de el degmeden otomatik
olarak yapIlmaktadu. Bu modern
yontemlerin uygulanmasl sayesinde imalat
stirati artml§, maliyetler dti§mti§ ve en
onemlisi imalatta hata yapma ihtimali ortadan
kalkml§trr.

BiR~E~iM ELEMANLARINDA
GELI~MELER
Kullamlan birle§im elemanlan alanlllda da

onemli ve ~arplcl geli§meler
olmu§tur. Ba§lanmgl~ta ~elik
yapllarda per~inli birle§imler
kullanillyordu. Dl§ frrmalardan
allllan resimlere gore imalat ve
montajl yapilan ilk ~elik yapilar
per~inliydi. 1950'lerin sonunda
~elik yapIlarda kaynak
uygulamasl ba§ladl. Kaynaglll
kullamlmaya ba§lanmasl ile
~elik yapIlarda devrim
denebilecek btiytik bir geli§me
ya§anrm§tIT.Kaynak sayesinde

per~inle yapllmasl mtimktin olmayan veya
~ok kaba dti§enbir~ok detay daha ekonomik
ve estetik olarak ~oztilebilmi§tir.
1990'lara kadar montaj eklerinde kaba Clvata
kullamhyordu. Son senelerde on germeli ve
ytiksek mukavemetli clVatalarmkullanIlmasl
sayesinde montaj ekleri ~ok daha sade,
fonksiyonel ve ekonomik hale gelmi§tir.
Resim 12' de bir Ikiri§i ekinin kaba Clvata
ile te§kiledilmi§hali ile ytiksek mukavemetli
Clvata ile te§kil edilmi§ hali yan yana
gosterilmi§tir.

MONT AJDA GELi~MELER
Montajda geli§meler daha ziyade kaldrrma
makineleri sahasmda olmu§tur. 1940'h 1950'
li ylllarda bugtinkti gti~lti seyyar vin~ler
yoktu. Agrr par~alann montajl i~in "derrik"
denilen ozel montaj vin~leri kullamhyordu.
Makina sanayiindeki geli§meler neticesinde
gtintimtizde vin~ler seyyar hale gelmi§,
kaldrrma kapasiteleri btiytimti§ttir.Montajda
kule vin~ler veya teleskopik bomlu tekerlekli
vin~ler kullamlmaktadu. Kaidullan
agrrhklarm artrnaslneticesinde montaj btiytik
par~alar halinde, az operasyonla, hIzh olarak
yapI1abilmektedir.

SONSOZ
<;elik yapI1ar, dtinden bugtine btiytik bir
geli§me gostererek bugtinkti noktasma
gelmi§tir. Gtintimtizde ~elik yapl imalat
sanayiinin tam ideal seviyede oldugunu
soylememiz mtimktin degildir. Daha yapacak
~ok i§imiz var. Yakm bir gelecekte
eksiklerimizi tamamlayarak ~elik yapllarl
tilkemizde arzulanan seviyeye ~lkarmak
hepimizin en btiytik hedefi olmahdu.
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Resim 11- Karum All§Veri§ Merkezi


