
ünyanın daralan kaynakları, 
fosil yakıtların rezervinin 
azalması ve çevreye verdiği zarar, 
yenilenebilir ve temiz enerji 
arayışını kaçınılmaz hale getirdi. 

Özellikle otomotiv sektöründe; karbon 
emisyonunun azaltılmasına, dizel yakıtın 
sınırlandırılmasına yönelik çalışmalar, 
elektrik motorlarının geliştirilmesi 
ve tamamen elektrikli ya da hibrit 
otomobillerin üretimi hız kazandı. Elektrik 
alanındaki bu değişimden deniz araçları da 
etkilenmeye başladı. Hibrit teknolojisi seri 
üretim teknelerde henüz yaygın değilse de 
Avrupalı birkaç firma hibrit modellerini 
bir süredir piyasaya sürüyor. Ancak 40 
metre üzeri yatlarda uygulamaları daha 
net görüyoruz. Her geçen gün birbiri 
ardına “çevreci” sloganıyla megayatlar suya 
indiriliyor. Ticari deniz araçlarında da artık 
daha fazla örneği görmek mümkün.

Ülkemizde ise hibrit konusunda 
uzmanlaşmış tek bir firma var. Osman 
Turgut Yazıcı’nın kurduğu Zero Emission 

Boy 24 m
En 6 m
Fiyat 

700.000 Euro
Hemen Teslim

Gövdenin önceki  
ve Turhan Soyaslan 
tasarımı son hali 
(üstte, sağda). Baş 
formu modernize 
edilen teknenin 
tüm açık alanlarına 
da solar paneller 
yerleştirilmiş.

Elektrikle yeniden doğdu

Türkiye’de teknelere hibrit sistem kuran tek firma olan Zero Emission Institute 
bugüne kadar farklı tip ve boylarda 16 tekneyi elektrikle tanıştırdı. 40 yaşındaki 

24 metrelik Blue Moon da onlardan biri. Ciddi bir refitten geçen, gövde baş 
formu yenilenen tekne, elektrik motorlarıyla 11,5 knot hız yapıyor. Üstelik yüzde 

60’tan fazla yakıt tasarrufu ile...
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Yazı EYÜP ÖZEL 
Fotoğraflar PINAR GEDİKÖZER

D
Institute... Türkiye’nin önde gelen 
holdinglerinden Anadolu Grubu’nu kuran 
Kamil Yazıcı’nın oğlu olan Osman Turgut 
Yazıcı, yurtdışı eğitiminin ardından Efes 
Pilsen’de genel müdürlük yaptı ve sonraki 
yıllarda da Anadolu Grubu’nun otomotiv 
sektöründe yer aldı. Çok ciddi bir klasik 
otomobil ve deniz antikası koleksiyonuna 
sahip Yazıcı gençliğinden beri tasarlayıp 
ürettiği otomobillerin ardından son 12 
yıldır tekne inşa, daha doğrusu “tekne 
hibritleme” ile meşgul. Yıllar süren Ar-
Ge çalışmalarından sonra tamamladığı 
16 tekneden oluşan hibrit filosunu geçen 
Aralık ayında Türk basınına tanıtmıştı. 

40 YAŞINDA BİR 
BENETTI
Bu teknelerden birisi olan 1980 yapımı 
Blue Moon, İtalyan Benetti’nin 23S modeli. 
23,60 metre boyunda ve 6,27 metre 
genişliğindeki motoryatın gövdesi çelik, 
üst binası alüminyumdan. Zero Emission 
Institute tekneyi aldıktan sonra önce 

iki adet 550 beygir MAN dizel motoru 
sökerek elektrik motorlarını yerleştirmek 
istemiş. Ama tekne daha da modern bir 
yapıya kavuşsun diye gövdede de birtakım 
yeniliklere gidilmiş. Turhan Soyaslan 
mühendisliğinde teknenin V biçimli 
burnu kesilerek günümüz trawler’larının 
formunda yepyeni bir burun eklenmiş. 
Tekne boyu ise yine 24 metre tutulmuş. 

Toplam 1100 beygirlik dizel motorları 
çıkarılıp şaft başına 180 kW iki Siemens 
elektrik motoru, bu motorları çalıştırmak 
için de 430 beygirlik 315 kW jeneratör 
yerleştirilmiş. Osman Yazıcı’nın belirttiğine 



göre dizel motorlarla 10,5 knot hız yapan tekne Siemens’lerle 
12 knot’ı aşmış. 

Tekneye ayrıca solar panellerden, şarjlı lityum pillerden 
aldığı elektrikle çalışan ve akıllı jeneratör denilen değişken 
devirli jeneratörle de beslenebilen  48 voltluk iki Fischer 
Panda motor daha eklenmiş. Şaftların üzerine konulan bu 
elektrikli motor ile teknenin hızı 5 knot’a kadar çıkıyor ve 
neredeyse bedava bir seyir sunuyor. Lityum piller 112 kWh, 
jeneratör ise 45 kVA (-i-akıllı) değişken devirli. 

ELEKTRİKLE TANIŞIN
Osman T. Yazıcı yaptıkları işi tam olarak tanımlayan 
terimin “Downsizing” olduğunu söylüyor. Motorda 
gücü, ağırlığı ve hacmi düşürüp lüzumsuz teferruatları 
yok ediyoruz diyor. Bu teknede 1100 beygirin yerini 
430 beygir aldı. Neredeyse üçte biri. Teknenin sürati 
arttı, yakıt tüketiminde yüzde 60 civarında tasarruf 
edildi. Sonuçta teknenin kilosu azaldı ama dinamikleri 
arttı. Ayrıca fosil yakıtlarda verim yüzde 20-30’larda 
iken elektrikte verim yüzde 97. Elektrik motorunu 
hangi enerjilerle besleneceği ayrı konu. Bugün fosil 
yakıtlı motorla, jeneratörle, akıllı jeneratörle, güneşle, 

DEĞİŞKEN DEVİRLİ JENERATÖR

Değişken devirli jeneratörle normal jeneratörün 
arasındaki farka Osman T. Yazıcı ısrarla değiniyor. 

Jeneratörün en pahalı elektriği ürettiğine vurgu yapan 
Yazıcı, sabit jeneratörlerde 1500 devirde makinenin 

kullanılsın ya da kullanılmasın aynı elektriği ürettiğini ve 
aynı yakıtı tükettiğini söylüyor. Değişken devirlide ise 

invertörler sayesinde kaptanın gaz koluyla devrini artıran 
jeneratörler üretimi artıyor ya da azaltıyor. Yakıt tüketimi 
de kullandığın kadar oluyor. Sistem ise şöyle: Örneğin bir 
tane 200 kW jeneratör yerine 10 tane 20 kW jeneratör 

olduğunu varsayıyoruz. İhtiyaç oldukça jeneratörler 
sırayla çalışıyor. Birinci jeneratörün kapasitesi dolup 

yüzde 80’e geldiğinde ikinciyi ateşliyor, sonra üçüncüyü 
ve öyle devam ediyor zincir. 
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rüzgârla, lityum pille, yarın öbür 
gün hidrojenle, nükleerle, belki de 
manyetikle… Ama sonuçta hepsi 
elektriğe çevirilip elektrik motorunu 
çalıştıracak. 

Zero Emission Institute de ne kadar 
erken olursa o kadar iyi diyerek yat 
sahiplerini elektrikle tanıştırmak 
istiyor. Bunu da kademelendirerek 
yapıyor. Mütevazı bir bütçeyle 
teknenin dizellerini muhafaza ederek, 
teknenin kendi şaftını şanzımanını 
kullanıp, sadece bir elektrik motoru 
ilave edilerek de sisteme girilebiliyor. 
Memnun kalan kullanıcı sonraki sene 
yatırımını büyütebiliyor. Teknesine 
lityum pil, akıllı jeneratör gibi 
donanımlar ekleyebiliyor. Elektrik 
motorunu büyütmek de kolay. 100 
kW elektrikli bir motorun kapladığı 
alan çok fazla değil. Ve 100 kW ile 
200 kW arasında da çok fazla bir ebat 
farkı yok.

Maliyet konusunda her tekne için 
farklı bir meblağ olduğu için net bir 
rakam yazamıyoruz. Ancak Zero 
Emission Institute’nün kurucusu 
Osman T. Yazıcı pil teknolojisinin 
hızla geliştiğini pil fiyatlarının da 
düştüğünü söylüyor. Geçen sene 
ile bu sene arasında pil fiyatlarında 
yüzde 30 düşüş yaşandığını belirtiyor.

YÜZDE 60 TASARRUF
Guletten süper yata, klasik tekneden 
spor motoryata, tek gövdeliden 
çift gövdeliye toplam 16 tekneyi 
hibrite dönüştüren Zero Emission 
Institute’nün tekneleri Tuzla’daki 

Viaport Marina’da duruyor. A pontonunda 
Nihavent adlı hibrit gulet ile yan yana bağlı 
duran Blue Moon ile Osman T. Yazıcı ve 
firmanın mühendisleri eşliğinde test seyrine 
de çıktık.

Tekne çalıştığında 430 beygirlik 
jeneratörün sesi bir miktar duyuluyor. Yani 
tamamen sessiz bir seyir değil. Ancak iki adet 
550 beygir dizel motorun gürültüsünden çok 
çok az. Tekne demo olduğu için izolasyonu 
da henüz tamamlanmamış.

1000 devirde motor gücü 25,6 kW iken, 
tekne hızını 5,4 knot, jeneratörün saatte 
harcadığı yakıt sarfiyatını 14 litre olarak 
ölçüyoruz. 1500 devirde motor gücü 62 kW, 
tekne hızı 8 knot, sarfiyat 30 litre oluyor. 2 
bin devirde motor gücü 141,6 kW, hız 10 
knot, yakıt sarfiyatı 60 litreye çıkıyor. 2 bin 
330 devirde, motor gücü 185 kW, motor 
torku 690 Nm olduğunda tekne 11,5 knot’ı 
görüyor. Bu esnada jeneratör saatte 96 litre 
yakıt tüketiyor. Teknenin önceki 550’şer 
beygirlik dizel motorlarıyla en yüksek hızı 

BLUE MOON
Tam boy 24 m

Genişlik 6 m

Gövde Sac + 

Alüminyum

Kamara 4

Motor 2x180 Kw 

Siemens + 2x20 kW 

Fischer Panda

Jeneratör 315 kW 

Volvo Penta + 45 kVA 

Fischer Panda

En yüksek hız 

11 knot (ana makine ile) 

İletişim 
www.zeroems.com

olan 10 knot’ta toplam yakıt sarfiyatı ise 
206 litreymiş. Aradaki fark çok büyük.

Marinaya dönüşte 48 volt Fischer Panda 
elektrikli motoru ve değişken devirli akıllı 
jeneratörü de deniyoruz. 600 devirde 
motor gücü 20 kW iken 5-5,5 knot 
maksimum hızı görüyoruz. Yakıt sarfiyatı 
ise saatte 12 litre olarak ölçülüyor. Yani 
kıyı kıyı, yavaş yavaş yapılan “breakfast 
cruisng” dediğimiz seyir neredeyse 
bedavaya geliyor.

Sonuçta bu sistem daha ekonomik 
bir seyir elde etmek için tercih edilecek. 
Teknede hız isteyenler için de kurulabilir 
ancak yatırım maliyetinin artacağı 
muhakkak. Zaten Osman T. Yazıcı da 
bu sistemin özünün ekonomi olduğunu, 
işin içinde ekonomi kelimesi olmasaydı 
bu işe kalkışmayacaklarını söylüyor. 
Pilin ucuzlaması yatçılığı da değiştireceğe 
benziyor. Denizde yaşam artacak, 
çünkü güneş bedava, mühim olan 
depolayabilmek.☸

2x180 kW 
Siemens motoru  

315 kW Volvo 
Penta jeneratör 
besliyor (solda).

Sancaktaki gaz kolları Fischer 
Panda motorları, iskeledekiler 

ise Siemens'leri kumanda ediyor 
(altta).

Bugün fosil yakıtlı 
jeneratörle, güneşle, 

rüzgârla, lityum 
pille; yarın öbür gün 
hidrojenle, nükleerle, 
belki de manyetikle... 

Kaynak ne olursa olsun 
motor elektrikli olacak...

BlueMoon Sürüş Sistemi Blok Şeması

1. Dizel Gen Set 315 kW
2. Elk. Motor 185 kW
3. 400 VAC  Motor Kontrol Sistemi
4. Dişli Kutusu
5. Pervane
6. Değişken Devirli GenSet 45kVA
7. Değişken Devirli Genset ( Opsiyonel )
8. Batarya ve Şarj Grubu 56 kWh
9. 48 VDC  Motor Kontrol Sistemi
10. Elk Motor 20 kW
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Eyüp Özel 
ve Osman T. 
Yazıcı (üstte). 
Blue Moon'un 

sürüş sisteminin 
şeması (sağda).

Siemens 
motorlarla 11,5 
knot, Fischer 

Panda'lar ile 5,5 
knot hız yaptık.


