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12 yıldır hibrit deniz araçları üzerinde çalışan Zero Emission Institude, farklı boy ve 
özelliğe sahip tekneleri çevreci unsurlarla donatarak denizlerdeki karbon ayak izini 

azaltıyor. Firmanın hibrit uygulamasını tamamladığı 16 tekneden biri olan Vivaldi, çok 
yakında Venedik kanallarında seyretmek için yola çıkıyor. 

Zero Emission Institute, 2008 
yılında mevcut teknelerin çevreye 
olan olumsuz etkilerinin giderilmesi ve 
daha ekonomik kullanılması amacıyla 
kuruldu. Şirket misyonlarını “Mühendislik 
düşüncelerimizi, hayallerimizi, metale 
olan bağlılığımızı, teknoloji merakımızla 
gelişen yeni buluşları, keşifleri, deneme 
arzusu ve denize olan sevgimizi 
birleştirmek” olarak tanımlayan firma, 12 
yıllık Ar-Ge çalışması ile deneyimlerinin 
ışığında yeşil teknoloji uygulamasını 
hayata geçirdi. Hedefleri ise büyük; sıfır 
emisyon hibrit konusunda Türkiye’nin 
öncü merkezi olarak dünyada ses 
getirmek. Firmanın bu uygulamayı 
hayata geçirdiği Vivaldi’yi tanımadan 
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önce hibrit sistemine yakından bakalım. 

Hibrid tekne sistemi nedir?
Zero Emission Institute’un sunduğu 

hibrit sistemi çeşitli konfigürasyonlarla 
tamamen kişiye özel ve ihtiyaca 
uygun şekilde yapılıyor. Sistem bütün 
teknelere uygun alternatifler sunuyor. 
Sıfır teknelerde tüketicinin ihtiyacına göre 
akü, motor ve besleme ile donatılıyor. 
Örneğin; motor seçildikten sonra istenirse 
akü veya diğer enerji sistemleri ile 
desteklenebiliyor. Motor gürültüsüz, 
sessiz ve sıfır emisyon değerleriyle seyir 
mümkün oluyor. Firmanın verdiği bilgiye 
göre ikinci el teknelerde de sahibinin 
tercihine göre, istenirse var olan 

Hedef: Sıfır karbon

motor ve aksamlar kullanılarak yakıt 
tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak 
mümkün. 

Avantajları 
Hibrit sürüş sistemleri, yüksek emisyon 

kazanımı nedeni ile çevreci olarak kabul 
ediliyor.  %70’lere varan yakıt ekonomisi, 
seyir sırasında tamamen sessiz bir ortam 
yaratması ve dolayısıyla seyir keyfinde 
artış, içten yanmalı motorlara göre 
daha az güç ihtiyacı nedeni ile hacim 
ve alandan sağladığı tasarruf en önemli 
artıları. Zero Emission Institute bakım 
masrafı olmadığı için tekne giderlerinin 
de ciddi oranda düştüğünü ifade ediyor 
ve hibritin tercih edilme sebebini şu 
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şekilde özetliyor: “Dünya, artık elektrik 
enerjisini tüm taşıtlarda kullanmak için 
gerekli teknolojiye sahip. Alternatif olarak 
elektrikli ve hibrit teknolojiler hakkında 
birçok gelişmeye tanık oluyoruz. Diğer 
yandan, küresel ısınma son dönemde 
büyük bir endişe haline geldi ve 
bunların sebeplerinden biri olarak da 
kirli gazlar gösteriliyor. Bu noktada fosil 
yakıtlara alternatif olarak hibrit rağbet 
görüyor. Çünkü geçiş sürecinde mevcut 
araçları bu teknolojiye düşük maliyetler 
içinde adapte edebilmeyi, kullanıcısı 
için değerin korunmasını ve işletim 
maliyetlerinin azalmasını beraberinde 
getiriyor.”

“Değişim bir gereklilik değil, artık 
zorunluluk”

Zero Emission Institute gibi çevre 

konusunda duyarlı her kurumun ve 
kişinin sarf ettiği bir cümle bu. Hibrit gibi 
çevreci uygulamaların turizm amaçlı gezi 
teknelerinden belediye ulaşım araçlarına, 
özel yolcu tekneleri ve yatlarda 
kullanılıyor olması deniz sektörünün 
öncelikli konuları arasında yer alıyor. 
Zero Emission Institute, şimdiye kadar 
hibrite dönüştürdüğü 16 tekne ile önemli 
bir adım atmış durumda. Teknelerin 
baştan inşa edilmeden bu yöntemin 
uygulanması da sürdürülebilirliğin 
‘yeniden kullanım’ ilkesinin bir örneğini 
oluşturuyor aynı zamanda. 

Venedik’te dört mevsim
Zero Emission Institute’un hibrit 

teknolojisiyle geliştirdiği Vivaldi’ye 
gelince... Venedik’te kullanılmak üzere 
yapılan lobster model tekne, kanallardaki 

RPM     GÜÇ  km/h        Knot
500       3,0 kW  6,11 km/h      3,30 kn
700       6,1 kW  8,14 km/h      4,40 kn
900       10,8 kW  9,81 km/h      5,30 kn
1100     17,0 kW  11,10 km/h    6,00 kn
1250 23,2 kW  12,95 km/h    7,00 kn

hız sınırlarına uygun olacak şekilde 
elektrik motoru ile azami 7 knot, dizel 
motor ile azami 20 knot’a ulaşıyor. 
Aslında hız sınırı olan yerlerde elektrikli 
motor, diğer yerlerde dizel motor 
kullanımı düşünülerek tasarlanmış. 
Polyester gövdeli Vivaldi, dizel motor ile 
seyir yaparken lityum aküleri şarj oluyor 
ve bu sayede aküler sürekli dolu kalıyor. 
Güneş panelleri de aküleri gün ışığı ile 
dolduruyor. Akülerin tam dolu olması 
halinde elektrik motoru ile yaklaşık 7 
knot’lık süratte iki saat seyir yapılabiliyor. 
İstenirse akü kapasitesi dolayısıyla da 
menzili kullanıcı tarafından artırılabiliyor.

Sürüş sistemi bir adet 260 HP dizel 
motor, bir adet 20 kw elektrik motoru, bir 
adet hibrit dişli kutusu, 28,3 kwh lityum 
akü, 5 kw şarj cihazından oluşuyor. Ayrıca 
servis amaçlı 400 W güneş paneli ve 
solar şarj cihazı mevcut. 

Vivaldi’nin tüm teknik testlerinin 
bittiğini belirten Zero Emission 
Institute, gerekli sertifikasyon işlemleri 
tamamlandıktan sonra tekneyi Venedik’e 
gönderecek. 

Teknik özellikleri
Tam boy: 9,8 metre 
En: 2,85 metre 
Ağırlık: 4,5 ton
www.zeroems.com
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www.zeroems.com
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