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GiRi~
Ulkemizde <;:elik yapdan geli~tirmek ve kullanlmml yay-

glnla~tJrabilmek i<;:in <;:elik yapdann ge<;:mi~ini ara~tlrmak,
bugUne kadar nasd geli~tigini ogrenmek ve gUnUmUzde han-
gi durumda oldugunu anlamak faydaiI olacaktlr. Bu bilgiler,
bundan sonra hangi alanlarda <;:all~mamlz gerektigi konu-
sund~. biz~ yol 8os~erecekt!r.

TURKIVE'N1N ILK <;:ElIK VAPllARI
TUrkiye'de <;:elikyapdann ortaya <;:Ikmasl Osmanll impa-

ratorlugu zamanma kadar uzanlr. Ulkemizin ilk demir-<;:elik
fabrikasl Tanzimat sonrasmda 1840'larda kurulmu~ olan
"Zeytinburnu Demir Fabrikalan"dlr. Bu tesisler ithal edilen
ham demiri i~leyen ve zamanma gore modern saydabilecek
olan <;:elik ocaklan ile demirhane ve dokUmhane bolUmle-
rinden olu~uyordu. Kolonlan ve vin<;: yolu kiri~leri dokme
demirden imal edilmi~ olan bu fabrika binalannm TUrki-
ye'nin ilk <;:elik yapdan olmasl ihtimali bUyUktUr. Osmanll
imparatorlugu zamanmdan kalma ilk <;:elikyapdarm bazdan
da Topkapi Sarayl 1. avlusunda" yer alan Darphane-i Amire
kompleksi i<;:inde bulunmaktadlr. Darphane-i Amire'de
1842-1843 ydlannda giri~ilmi~ olan yaplm ve donatlm et-
kinlikleri <;:er<;:evesinde<;:atlsJve kolonlan dokme demirden
bazl <;:elikbinalar yapdml~tlr.

1863 ydmda bir ingiliz firmasmm imal ve monte ettigi
<;:elik Galata KoprUsU ilk bUyUk <;:elikyapdardan biridir. Du-
balar Uzerine in~a edilmi~ olan bu koprUnUn toplam uzunlu-
gu 462 m., orta a<;:lkllgl ise 60 m. idi. EyUp Defterdar'da
1868'de yeniden in~a edilmi~ olan Feshane Binasl da ilk <;:e-
Ii k bi nalardandJ r. Kolonlan Bel<;:ika' da dokme dem irden
imal edilerek TUrkiye'ye getirilmi~tir.

Bu tarihi bilgileri klsaca hatlrlattlktan sonra esas konu-
muz olan <;:elik yapdarm proje, imalat ve montajlnm ulke-
mizde nasd geli~tigini anlatallm.

TURKiVE'DE <;:EliK VAPI iMAlATININ BA~lAMASI
TUrkiye'de <;:elik yapdann ana malzemesi olan profilleri

Resim 1- Galata kopri.isi.i

<;:ekebilen ilk haddehane, KJrlkkale Askeri Fabrikalar komp-
leksi i<;:inde 1932 ydmda kurulmu~ olan <;:elikhane ve had-
dehane tesisleridir. Bu haddehane 0 zamanlar yalnlz askeri
ihtiya<;:lan kar~damaktaydl.

Ulkemizde <;:ekilen profillerle <;:elik konstrUksiyon imala-
tl, 1940'ta KarabUk haddehanesinin i~letmeye almmasl il",
ba~laml~ saydabilir. Memleketimizde levha ve profil i~ley-
ilk kurulu~lar Hali<;: ve Ta~klzak Tersaneleri ve Devlet De-
miryollan i~letmeleridir. Devlet Demiryollarmm Eski~eh--
atOlyelerinde <;:elikdemiryolu koprUleri imalinin eski bir ma-
zisi oldugunu biliyoruz.

C;:elik konstrUksiyon imalat atOlyeleri ve i~<;:iligi 1955
[mdan sonra geli~meye ba~laml~tlr. Bu geli~me KarabUk De-
mir ve C;:elik i~letmeleri bUnyesi i<;:indeolmu~tur.

KARABUK i~lETMELERiNDE <;:EliK KONSTRUKSivON
1939-1940 yd lannda KarabUk Demir ve C;:elik Fabrikala-

nnm i~letmeye almmasl ile birlikte resimhane ve merkez
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atolyeleri Uniteleri de kurulmu~r., er ez atolyesinin bir
de soguk demir bolUmU bulunma eta idi. Ba?langlc;ta burada
tamir ve baklmla ilgili, tarii 'e 'ro'ilerle imal edilen basit
c;elik konstrUksiyon i?leri apJiI ordu. Haddehanede c;ekilen
profil c;e?itlerinin c;ogalmasl e harp ic;inde i?letmeye alman
fabrikalann eksikliklerinin zorladlgl ihtiyac;lar, resimhanede
hazlrlanan projelere gore soguk demir atblyesinde c;elik yapl
imaline ba§lanmasma imkan ermi§tir. Harpten sonra 1952
yJimda KarabUkte yeni bir Sa urma Boru Fabrikasl kurulma-
Sl ihtiyaCi dogmu§tur. Bu fabrikanm takriben 1000 ton kadar
tutan c;elik yapl klsmlnln KarabUk atolyelerinde yabanci fir-
malann verecegi resimlere gore imal edilmesi karan alm-
ml§tlr. Bu kararla birlikte atblyede c;ali§an i§C;isaYlsl arttlrlla-
rak 100'e <;:Ikanlml§ ve imalata ba?lanml§tlr. Savurma Boru
Fabrikasl <;:elik konstrUksiyon imalatmm ba?an ile tamam-
lanmasl <;:elikyapl imalatmda bir donUm noktasl olmu§tur.

1957-1961 ydlan arasl KarabUk i§letmelerinin bUyUk
tevsiat devresidir. Bu devrede mevcut i§letmeye C;:elikhane,
Sinter, 3. VUksek Flrln, KontinU Haddehene gibi tesisler ila-
ve edilmi§tir. Doviz ve kredi teminindeki gU<;:IUkler nedeni
ile bu tesislere ait bUt(jn <;:elik yapl aksammm dl§ firmalann
verecegi detay resimlerine gore KarabUk'te imal edilmesi
zorunlugu dogmu§tur. Bu imalatl yapabilmek i<;:in Merkez
Atolyesinin soguk demir klsml geni§letilmi§tir. Bu maksatla
<;:elik konstrUksiyon imalatmda kulianJiacak i1ave tezgah ve
te<;:hizat satm alinml§ ve bir yandan da i?C;iyeti§tirilmesine
ba§lanml§tlr. Resimhanede KonstrUksiyon BUrosu i<;:inde <;:e-
lik konstrUksiyon projelerini yapacak ozel bir bolUm kurul-

mu?tur. Neticede tevsiat <;:elik yaplian ic;in 25.000 ton tuta-
nndaki imalat ba§an i/e tamamlanml§tlr.

Tevsiatm bitirilmesinden sonra gerek artan profil Ureti-
mini degerlendirmek gerekse olu§turulmu§ olan proje ve
ima/at kapasitesini kullanabilmek i<;:in TUrkiye'de c;elik ya-
pJiann yayJimasma <;:ali§Jimasl ana politika olarak benim-
senmi?tir. C;:elik konstrUksiyon imalat kapasitesini arttlrarak
bu hedefi ger<;:ekle?tirebilmek ic;in bir yandan 15.000
ton/yJi kapasiteli modern bir C;elik konstrUksiyon atblyesi
kurulmasl i<;:inte§ebbUse ge<;:ilmi§ bir yandan da "Konstri.ik-
siyon Bi.irosu Mi.idi.irli.igi.i" bUnyesi i<;:inde "<:elik Konstri.ik-
siyon Bi.irosu ~efligi" olu§turulmu§tur. i§/etme dl§mdaki bir
c;ok devlet kurulu§lanna ve firmalara <;:elik konstrUksiyon
proje, imalat ve montaj hizmeti verilmeye ba§lanml§tlr. Bu
alanda gittik<;:e ihtisasla§arak Ulke sathlnda bir<;:ok bUyUk
yaplnm <;:elik konstrUksiyon i?leri anahtar tes/im olarak ba-
§an ile ger<;:ekle§tirilmi§tir. .

KarabUk Demir ve C;:elik i§letmelerince ger<;:ekle?tirilen
c;elik yapl tiplerini §oyle S1ralayabiliriz:

Fabrika binalan, kapali spor salon lan, karayolu ve de-
miryolu koprUleri, radyo ve televizyon anten direk ve kule-
leri, teleferik hatlan, konveyor koprUleri, bunkerler, sogutma
kuleleri, su depolan.


