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ÖZET 

Günümüzde, açık deniz koşullarında yerleştirilmiş yüzer deniz türbinleri yenilenebilir enerji 
kaynakları arasında önemli bir yer işgal etmektedir. Bu çalışmada üç boyutlu silindirik bir yüzer 
yapının dinamik davranışı, sonlu hacimler yöntemini kullanan ve bir açık kaynak Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği yazılımı olan OpenFOAM aracılığı ile elde edilmiştir. Sayısal çözücüden 
elde edilen sonuçların sayısal belirsizliği, güncel yöntemler kullanılarak ağ yapısı ve zaman 
adımı açısından incelenmiştir. 6 serbestlik derecesine sahip olan basit silindirik yapının serbest 
dalıp-çıkma ve baş-kıç vurma hareketleri OpenFOAM sayısal modeli kullanılarak hesaplanmış 
ve analiz edilmiştir. Böylece yapının tanımlanmış bu hareketleri için, doğal periyotları ve sönüm 
katsayıları elde edilmiştir. Sonuçlar literatürde mevcut deneysel veriler ve doğrulanmış başka bir 
sayısal çalışmanın sonuçları ile de karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, karmaşık akışkan-
yapı etkileşiminin sayısal bir dalga tankında başarılı bir şekilde analiz edilebildiğini ve fiziksel 
model testlerinden alınan sonuçların sayısal sonuçlarla uyumlu olduğunu göstermiştir. Aynı 
zamanda basit silindirik yapı kullanılarak yapılan bu analizler, yüzer rüzgâr türbininin 
modellenerek tasarlanmasını sağlayabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: CFD,  OpenFOAM, Akışkan-Yapı Etkileşimi, Hesaplamalı Akışkanlar. 
Dinamiği 

 

ABSTRACT 

Numerical Modeling of Free Heave and Pitch Motions of a Floating Structure with 
OpenFOAM 

Floating wind turbines placed in offshore conditions occupy an important place among recent 
renewable energy sources. In this study, the dynamic behavior of a three-dimensional cylindrical 
floating structure is obtained by using OpenFOAM which is an open-source Computational Fluid 
Dynamics software using the finite volume method. The numerical uncertainty of the results 
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obtained from the numerical solver is investigated in terms of network structure and time step 
using current methods. Free heave and pitch motions of this simple cylindrical structure with 6 
degrees of freedom are evaluated and analyzed using the OpenFOAM numerical model. Thus, for 
these defined motions of the structure, natural periods and damping coefficients are obtained. 
The results were also compared with the experimental data available in the literature and the 
results of another validated numerical study. The obtained results show that the complex fluid-
structure interaction can be successfully analyzed in a numerical wave tank and the results from 
the physical model tests are in good agreement with the numerical results. At the same time, these 
analyzes using a simple cylindrical structure will enable the floating wind turbine to be modeled 
and designed. 

Keywords: CFD, OpenFOAM, Fluid-Structure Interaction, Computational Fluid Dynamics. 

 

GİRİŞ 
Yirmi birinci yüzyılın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin 
hafifletilebilmesi için rüzgar, güneş, biokütle, jeotermal ve dalga enerjisi gibi yenilebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı önem arz etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, fosil 
yakıtların yanmasından kaynaklanan emisyonları azaltacağından, iklim değişikliği etkilerini 
azaltmak adına önemli bir role sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları doğru uygulandığında 
sosyal ve ekonomik büyümeye, enerjiye erişime, güvenli ve sürdürülebilir enerji arzına ve enerji 
üretiminin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir 
[1]. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisinden tarih boyunca yararlanılabiliyor 
olmasına karşın, bu enerjinin ticari ölçekte kullanımı, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ancak 
1970’lerde mümkün olmuştur [2]. 

Rüzgar enerjisinden faydalanabilmek adına 1970'lerde ve 1980'lerde hem yatay hem de dikey 
eksen tasarımları dahil olmak üzere karada kurulan (onshore) çeşitli rüzgar türbini 
konfigürasyonu araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda yatay eksenli rüzgar türbinlerinin daha 
verimli olduğu ve bu türbin tasarımlarının büyük ölçüde üç kanatlı ve türbin kanatlarının rüzgar 
akımına karşı konumlandırılmasının daha uygun olduğu belirlenmiştir [1]. 

Rüzgar türbinlerinin oluşturduğu gürültü kirliliği ve estetik olmayan görünüşleri, türbinlerin 
karada konumlandırılmasında bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu dezavantajın üstesinden gelmek 
için rüzgar türbinlerini kıyıdan uzak alanlarda yani açık denizde kurmanın bahsedilen sorunları 
pratik olarak ortadan kaldıracağı düşünülmüştür (Breton vd., 2009). Ayrıca, rüzgar türbinlerinin 
açık denizde kurulması, büyük projeler için geniş sürekli alanlar sağlamaktadır ve bu alanlar daha 
yüksek rüzgar hızlarına ve daha az türbülansa sahiptir, bu da türbinlerin enerji kaynağını daha 
verimli kullanmasını kolaylaştırmaktadır ve türbin üzerindeki yorulma yüklerini azaltmaktadır 
[4]. 

Açık deniz alanlarının rüzgar kaynağı potansiyeli, su derinliğinin 20 m'den fazla olduğu kıyıdan 
uzak mesafelerde daha fazladır. Bu derinliklerde tabana sabitlenmiş açık deniz rüzgar türbinlerini 
kullanmak teknik ve ekonomik olarak uygun olmadığından, yüzer platformlar bu derinliklerde 
rüzgar türbinleri kurmak için çekici bir çözüm yöntemidir [5]. 

Gerçek deniz durumunda, yüzer açık deniz rüzgar türbinleri, altı serbestlik dereceli bir şekilde 
harekete sahiptir. Bu yapıların dinamik davranışları, en uygun platform konfigürasyonunu ve en 
iyi bağlama sisteminin değerlendirilmesinin gerekiyor olması bu yapıların tasarım sürecini 
zorlaştırmaktadır. Bu yapıların tasarımında, laboratuvarda ölçekli fiziksel modelleme hala en 
yaygın yaklaşımlardan biridir. Genellikle küçük ölçekli prototipleri araştırmak için dalga 
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basenleri kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemin, ölçek etkileri ve yüksek deney maliyetleri (hem 
zaman hem de para açısından) gibi bazı dezavantajları vardır. 

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle fiziksel modellemeye alternatif olarak, bu yapıların 
analizlerinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımları sayesinde sayısal olarak da 
yapılabilmesi mümkün olmuştur. HAD, çeşitli geometrilerdeki yüzer yapılar üzerindeki 
hidrodinamik yükleri simüle etmek için yaygın bir yöntem haline gelmiştir. Düzgün bir şekilde 
çözülürse, Navier-Stokes denklemlerini çözmeye dayalı HAD yöntemleri, bir yüzer açık deniz 
yapısındaki doğrusal olmayan hidrodinamik yüklerin büyük yüzdesini yakalayabilir ve oldukça 
güvenilir sonuçlar verebilmektedir. HAD yazılımları aracılığıyla oluşturulan bu sayısal modeller, 
uygun şekilde doğrulanırsa, pahalı fiziksel modelleme deneylerinin yerine veya bunlara ek olarak 
yüzer platformların prototiplerini tasarlamak için kullanılabilir. 

 

AMAÇ 
Bu çalışmanın temel amacı, yüzer platformların karmaşık akışkan – yapı etkileşimi analizlerinin 
sayısal bir dalga tankında, hesaplamalı akışkanlar dinamiği sayısal modellerinin kullanılarak 
başarılı bir şekilde analiz edilebildiğini doğrulamak, sayısal modellemenin yüzer platformların 
tasarlanmasında zaman ve maliyet açısından daha maliyetli olan fiziksel modellere alternatif 
oluşturabildiğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda basit silindirik bir yapı kullanılarak yapılan 
bu analizler, yüzer rüzgar türbinlerinin platformları gibi çok daha karmaşık yapıların 
modellenerek tasarlanmasını sağlayabilmek adına bir ön çalışma niteliğindedir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalışmada, üç boyutlu yüzer silindirik yapının serbest dalıp-çıkma ve baş-kıç vurma 
hareketleri, Açık kaynaklı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yazılımı olan OpenFOAM 
kullanılarak analiz edilmiştir. Sayısal modelin analiz sonuçları halihazırda literatürde bulunan 
fiziksel model testlerinin sonuçlarıyla karşılaştırılarak doğrulanmıştır. 

 

Fiziksel Model 
(Paredes vd., 2016) tarafından yapılan fiziksel model çalışması kapsamında, 35.85 kilogram 
ağırlığa, 0.515 m çapa ve 0.401 m yüksekliğe sahip olan silindirik bir şamandıra, 0.9 m su 
derinliğine sahip olan bir dalga tankında test edilmiştir. Yüzer şamandıranın su çekimi 0.172 m 
ve ağırlık merkezi z simetri ekseni boyunca şamandıranın tabanından 0.0758 m yukarıya 
yerleştirilmiştir. Ancak dalga tankında kullanılan suyun özgül ağırlığı Paredes vd. (2016) ve Palm 
vd. (2016) çalışmalarında belirtilmemiştir. Silindirik yapının ağırlık merkezi etrafında 
eylemsizlik momentleri 𝐼  =  𝐼  =  0.9 𝑘𝑔. 𝑚  and 𝐼 1.18 𝑘𝑔. 𝑚  olarak belirlenmiştir. 
Deneysel dalga tankının uzunluğu, genişliği ve derinliği sırasıyla 12 m, 5 m ve 0.9 m olarak 
belirlenmiştir. Paredes vd. (2016) tarafından hazırlanan deneysel kurulumun panoramik 
görüntüsü Şekil 1’de görülebilmektedir. [6] [7]. 

Fiziksel test aşamasında, şamandıranın serbest şekilde baş-kıç vurma ve dalıp çıkma 
hareketlerinin doğal periyotları ve sönüm katsayıları elde edilmiştir. Genel kapsamda serbest 
düşüş testleri olarak adlandırılan bu testler kapsamında, istenilen hareket doğrultusunda yapı 
başlangıçta bir yer değiştirmeye veya dönmeye maruz bırakılmaktadır. Daha sonra yapının denge 
koşuluna ulaşma esnasında yaptığı salınımlar incelenerek yapının sönüm katsayısı ve doğal 
periyodu elde edilmektedir.  
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Şekil 1 - Deneysel Kurulumun Panoramik Görüntüsü [6] 

 
OpenFOAM 
Sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışkanlar dinamiği, tek ve çok fazlı akış dinamiği, katı mekaniği 
ve elektromanyetizma dahil olmak üzere çeşitli fizik problemleri için çözücüler sağlayan 
OpenFOAM, hem ticari hem de akademik kuruluşlardan mühendislik ve bilim alanlarının 
çoğunda geniş bir kullanıcı tabanına sahip olan bir açık kaynak kodlu hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği yazılımıdır. Akışkan-Yapı etkileşimini incelemek adına oluşturulmuş olan InterFoam 
isimli çözücüsü, çok fazlı akışlar için geliştirilmiş ve dalga modellemesi gibi farklı fiziksel 
problemlerin çözücülerine temel oluşturmaktadır. 

 

Temel Denklemler 
Tüm sıvı akışları kütle, momentum ve enerji korunumu ilkeleri tarafından yönetilir. Okyanus 
hidrodinamiği durumunda, sabit viskoziteli sıkıştırılamaz akışkan düşünülebilir. Sıkıştırılamaz 
bir akışkan için süreklilik denklemi: ∇ . 𝒖 = 0 (1) 

burada u, sıvı akışının hız vektörüdür. Bir Newton akışkanı göz önüne alındığında, momentum 
korunum ilkesi Navier-Stokes denklemleri tarafından aşağıdaki gibi verilir. 𝜌 = 𝒖 𝜌𝒖 ∙  ∇𝒖 = ∇𝑝∗ 𝒈𝒙∇𝜌 𝜌𝜇∇ 𝒖 (2) 

HAD alanında iki fazlı akışı modellemek için farklı yaklaşımlar vardır bunlardan bir tanesi 
Akışkan Hacmi (VOF) yöntemi olan, VOF yaklaşımında, iki faz arasındaki ara yüz, bir 
adveksiyon denkleminin eklenmesiyle gerçekleştirilmektedir; ∇ ∙ 𝑢𝛼 ∇ ∙ 𝑢 𝛼 1 𝛼 = 0 (3) 

Burada 𝛼 suyun hacim oranıdır. Bu çalışmada 𝛼, sudayken 1, havadayken 0 ve ara yüz bölgesinde 
bir ara değerdir (bu nedenle 0,5 değeri, hücrenin her iki akışkanın eşit hacimli kısımlarıyla 
doldurulduğu anlamına gelir). Bu denklem sadece ara yüz bölgesi ile ilgilidir. 
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OpenFOAM Kullanılarak Sayısal Model Kurulumu 
Sayısal Model kurulumunda, oluşturulan sayısal dalga tankının boyutları deneysel dalga tankı 
boyutlarıyla aynı olup, uzunluk, genişlik ve su derinliği sırasıyla 12 m, 5 m ve 0.9 m olarak 
belirlenmiştir. Sayısal modelde kullanılan şamandıra da deneysel modeldeki silindirik şamandıra 
ile aynı boyutlara ve ağırlığa sahip olup, 0.515 m çap, 0.401 m yükseklik ve 35.85 kg kütleye 
sahiptir. Üç boyutlu silindirik şamandıra, dalga tankının merkezinde konumlandırılmış olup 0.172 
m su çekimine sahiptir. Oluşturulan dalga tankı ve silindirik yapının görüntüsü Şekil 2’de 
verilmiştir. 

 
Şekil 2 - Hesaplama alanının boyutları ve genel görünüşü 

 

 
Şekil 3 - Hesaplama Alanının Ağ Çözünürlüğü 
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Şekil 4 - Sayısal Dalga Tankı ve 3 Boyutlu Silindirik Yapının Görselleştirilmesi 

 

Hesap alanındaki ve yapı etrafındaki ağ alanları OpenFOAM yazılımının yardımcı programları 
olan BlockMesh ve SnappyHexMesh kullanılarak oluşturulmuştur. Öncelikle arka plandaki ağ 
alanı BlockMesh kullanılarak, kenar uzunluğu 0.08 m olan kare hücrelerden oluşturulmuştur. 
Serbest yüzeydeki salınımları ve yüzer cismin hareketlerinin daha iyi analiz edebilmek adına, 
serbest yüzeyin yakınındaki ve yüzen cismin etrafındaki ağ alanı SnappyHexMesh’in 
seviyelendirme özelliği kullanılarak iyileştirilmiştir. Bununla birlikte cisimle birlikte hareket 
etme özelliğine sahip olan OversetMesh özelliği kullanılarak cismin etrafında cisme bağlı olarak 
hareket eden bir ağ alanı oluşturulmuş ve arka plan ağ alanı ile entegre edilmiştir. Hesaplama 
alanında kullanılan ağ boyutları Şekil 3’te, sayısal dalga tankının ve silindirik yapının 
görselleştirilmiş hali Şekil 4’te verilmiştir. 

 

SONUÇ 
Bu bölümde, üç boyutlu silindirik yapının serbest baş-kıç vurma ve dalıp-çıkma hareketlerinin 
sayısal model sonuçları sunulmuştur. Oluşturulan sayısal dalga tankının doğrulanması için elde 
edilen bu sonuçlar, Paredes vd. (2016) tarafından yapılan deney sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. 
Palm vd. (2016) tarafından yapılmış olan sayısal model çalışmasında analiz de OpenFOAM 
yazılımı kullanılarak yapılmıştır ancak dinamik ağ ayrıklaştırılması, OpenFOAM’ın 
OversetMesh özelliği yerine deforme olabilen ağ ayrıklaştırılması özelliği kullanılarak 
yapılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, Palm vd. (2016) tarafından yapılan sayısal model 
ve Paredes vd. (2016) tarafından yapılan deneysel model sonuçları ile karşılaştırılıp belirtilen iki 
ayrı ağ ayrıklaştırılmasının performansları değerlendirilmiştir. [6] [7]. 

 

Dalıp Çıkma Hareketi İçin Serbest Düşüş Testi 
HAD analizini doğrulamak amacıyla önce silindirik yapının serbest düşme test sonuçları elde 
edilmiştir. Bu analizi yapabilmek için silindirik yapı etrafındaki ağ alanı ile denge konumundan 
0.075 m aşağı ötelenmiş ve simülasyon başlatılmıştır. Bu yer değiştirme Paredes vd. (2016) ve 
Palm vd. (2016) çalışmalarında kullanılan yer değiştirmeyle aynıdır[6] [7]. 
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Şekil 5 - Yüzer Silindirin Başlangıç Yer Değiştirmesi 

 

OversetMesh yönteminin, deneysel sonuçlarla iyi bir uyum gösterdiği belirlenmiştir. Salınım 
periyodu 1.15 s olarak bulunmuştur (Tablo 1 ve Şekil 6). Bu değer yüzer silindirin dalıp çıkma 
hareketinin doğal periyoduna eşittir. Bu periyot, dalgalara maruz kalan herhangi bir yüzen cismin 
tasarımı için önemli bir değerdir. Deneysel çalışmada kullanılan suyun özgül ağırlığı bilinmediği 
için, yapının denge durumunda 0.172 m su çekimine sahip olması koşulu kullanılarak suyun özgül 
ağırlığı hesaplanmıştır. Deneysel testlerde kullanılan su yoğunluğunun tam değerinin bilinmesi 
daha doğru sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Serbest dalıp-çıkma testinin fiziksel davranışı esas 
olarak geometriden, cismin kütlesinden ve suyun yoğunluğundan etkilenir. Zaman adımı, ağ 
ayrıklaştırması veya sayısal şemalar gibi sayısal girdilerin seçimi de sayısal çözüm üzerinde ve 
dolayısıyla doğal periyot ve gövde salınımının sönümlenmesi üzerinde bir etkiye sahiptir. 

 
Şekil 6 - Boyutlu Silindirin Dalıp Çıkma Hareketinin Salınımı 
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Tablo 1 - 3 Boyutlu Silindirin Dalıp Çıkma Hareketi Serbest Düşüş Testinin Doğal Periyotları 
ve Sönüm Katsayıları 

 
Dalıp – Çıkma 

Doğal Periyot (s) Sönüm Katsayısı(-) 
HAD Deney HAD Deney 

 1.15 1.112 0.13 0.098 
 

Baş-Kıç Vurma Hareketi İçin Serbest Düşüş Testi 
Silindirik yapının Baş-Kıç vurma hareketi için serbest düşme test sonuçları elde edilmiştir. Bu 
analizi yapabilmek için silindirik yapı etrafındaki ağ alanı ile denge konumundan ağırlık merkezi 
etrafında 8.8° döndürülmüş ve simülasyon başlatılmıştır. Bu başlangıç dönme açısı Paredes vd. 
(2016) ve Palm vd. (2016)  çalışmalarında kullanılan açı ile aynıdır [6] [7]. 

 
Şekil 7 - Yüzer Silindirin Başlangıç Yer Değiştirmesi 

 

Tablo 2 - Boyutlu Silindirin Dalıp Çıkma Hareketi Serbest Düşüş Testinin Doğal Periyotları ve 
Sönüm Katsayıları 

 
Baş-Kıç Vurma  

Doğal Periyot (s) Sönüm Katsayısı(-) 
HAD Deney HAD Deney 

 1.16 1.17 0.028 0.026 
 

OversetMesh yöntemi, deneysel sonuçlarla iyi bir uyum göstermektedir. Salınım periyodu 1.16 s 
olarak bulunmuştur (Tablo 2). Bu değer yüzer silindirin Baş-Kıç Vurma hareketinin doğal 
periyoduna eşittir. Yapının ataletinin ve ağırlık merkezinin konumunun, Baş-Kıç vurma 
hareketindeki salınım periyodu üzerinde büyük etkisi vardır. 

Sonuç olarak, akışkan-yapı etkileşiminde, yapının dinamik davranışı sayısal model aracılığı ile 
saptanmıştır ve sayısal dalga tankıyla doğrulanmıştır. Gelecekte bu çalışmayı takiben, çalışmadan 
elde edilen sonuçlar ve yöntemler kullanılarak, açık deniz rüzgar türbini platformlarının 
tasarımında kullanabilmek için doğrulanmış bir sayısal dalga tankı oluşturmak, doğrusal ve 
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doğrusal olmayan dalga ve rüzgar etkisinde bu karmaşık platformların dinamik tepkilerini analiz 
etmek çalışmalarımızın temel hedefini oluşturmaktadır. 
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Küp Bloklu Dalgakıranlarda Dalga Yansıması* 

 

 

Bilal AYAZ1, Cihan ŞAHİN2, Yalçın YÜKSEL3 
 
 
ÖZET 

Bu çalışmada, dalgakıran ve dalga parametrelerinin dalga yansımasına etkisi deneysel olarak 
araştırılmıştır. Fiziksel model deneyleri Yıldız Teknik Üniversitesi Hidrolik ve Kıyı-Liman 
Mühendisliği laboratuvarında aktif yansıma sönümlendirme sistemine sahip piston tipi dalga 
üreteci ile donatılmış dalga kanalında gerçekleştirilmiştir. Geleneksel dalgakıran modelleri farklı 
şev eğimleri (1:1.5, 1:2, 1:2.5) ile oluşturulmuştur. Patentinin bulunmaması ve imalat 
kolaylığından dolayı beton blok olarak küp blokların kullanıldığı dalgakıran modellerinin 
incelenmesi tercih edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda yapılar ve dalgalar için yansıma 
katsayıları belirlenmiştir. Dalga yansımasının şev eğimi ve surf parametresi ile arttığı, dalga 
dikliğinin artması ile ise azaldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Dalgakıran, dalga yansıması, dalga spektrumu, küp blok. 

 

ABSTRACT 

Wave Reflection from Breakwaters with Cube Armor Units 

In this study, the effects of wave parameters and breakwater on wave reflection were investigated 
experimentally. Physical model experiments were carried out in a wave channel equipped with 
an active reflection damping system at the Yıldız Technical University Hydraulic and Coastal 
Engineering laboratory. Breakwater models were built with different slope angles (1:1.5, 1:2, 
1:2.5).  Breakwaters with cube blocks were preferred in this study as they are simple and cheap 
in production. It was observed that the wave reflection increases with increasing slope angle and 
surf parameter and decreases with increasing wave steepness. 

Keywords: Breakwater, wave reflection, wave spectrum, cube block. 

 
GİRİŞ 
Dalgaların kıyı yapıları ile etkileşimi sonucunda meydana gelen dalga yansıması liman girişi 
yakınında tehlikeli dalga koşullarının oluşması, yapıların stabilitesini etkilemesi, yaklaşım kanalı 
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ve liman içindeki gemilerin seyirlerinin olumsuz etkilenmesi ve tabandaki katı madde hareketinin 
artması gibi çok sayıda probleme neden olmaktadır. Mühendislik uygulamalarında dalga 
yansımasının büyüklüğü yapıdan yansıyan ve yapıya gelen spektral dalga yüksekliklerinin oranını 
gösteren yansıma katsayısı (Cr) ile karakterize edilmektedir. Literatürde kıyı yapılarına ait dalga 
yansıma katsayılarını veren ifadeler bu alanda yapılan çalışmaların sonuçlarına göre elde 
edilmiştir. [1] 

Seelig ve Ahrens (1981) tarafından geçirimli taş ve beton bloklu, geçirimsiz taş ve pürüzsüz şevler 
kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada yansıma katsayısı surf parametresi ile aşağıdaki gibi ile 
ilişkilendirilmiştir. [2] 𝐶 = .    (1) 

Bu ifadede yer alan katsayılar kullanılan şev yüzeylerine göre farklı değerler almaktadır. 

Zanuttigh ve van der Meer (2006) tarafından yapılan çalışmada yansıma katsayısı surf parametresi 
ve farklı koruma tabakaları için belirli değere sahip olan pürüzlülük faktörü ile ifade edilmiştir 
[3]: 𝐶 = tanh 𝑎. 𝜉       (2) 𝑎 = 0.167 1 − exp −3.2𝛾                 (3) 𝑏 = 1.49 𝛾 − 0.38 + 0.86        (4) 

Zanuttigh ve Van der Meer (2008) elde ettikleri yansıma katsayısı ifadesindeki a ve b katsayılarını 
kalibre ederek belirli şev tipleri için değerlerini elde etmişlerdir. [4] 

Calabrese vd. (2008), düşük kretli dalgakıranlarda dalga yansımasını dalga dikliği, permeabilite 
ve şev eğimi ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada da dalga yansımasına dalga yüksekliği, 
periyodu, dikliğinin, surf parametresinin, yapı tipinin, şev eğiminin, koruma tabakası blok tipinin 
etkisi incelenmiştir. [5] 

Buccino vd. (2011), ecopode koruma tabakasına sahip dalga aşması gerçekleşmeyen 
dalgakıranların tırmanma ve yansıma performanslarını ortaya koymak amacı ile yürüttükleri 
çalışma kapsamında iki adet dalgakıran modeli ile çalışmışlardır.[6] Kullanılan dalgakıran 
modelleri tek sıra ecopode koruma tabakalı 2/3 ve 3/4 şev eğimine sahip modellerdir. 0.4 ve 0.3 
m su derinliklerinde JONSWAP dalga spektrumuna uygun dalgalar gönderilmiştir. Elde edilen 
deney sonuçlarını, Zanuttigh ve van der Meer (2008) ve Calabrese vd. (2008) tarafından önerilen 
yansıma katsayısı ifadeleri ile karşılaştırmışlardır. 

Literatürde kıyı yapılarına ait dalga yansıma katsayılarını veren ifadeler oldukça sınırlı sayıda 
yapı tipini dikkate alan az sayıda çalışmanın sonuçlarına göre elde edilmiştir. Bu çalışmada, küp 
bloklu geleneksel dalgakıranlarda farklı şev eğimleri (1:1.5, 1:2, 1:2.5) için dalga yansımasının 
etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. 

 

DENEYSEL ÇALIŞMA 
Dalgakıran modelleri ile gerçekleştirilen fiziksel deneyler Yıldız Teknik Üniversitesi Hidrolik ve 
Kıyı-Liman Mühendisliği laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Kullanılan dalga kanalı 26 metre 
uzunluğa, 1 metre genişliğe ve 1 metre yüksekliğe sahiptir (Şekil 1). Dalga kanalında kullanılan 
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dalga üreteci, yansıyan dalgaların üretilen dalgaları etkilememesi için üretece ulaşan yansıyan 
dalgaların sönümlenmesini sağlayan aktif sönümleme sistemine sahiptir. 

 
Şekil 1 - Dalga kanalı kesiti 

 

Dalga kanalı içerisine kurulan dalgakıran modelleri 1/1.5, 1/2, 1/2.5 şev eğimine ve düzensiz 
dizilimli çift sıra küp blok koruma tabakasına sahiptir (Şekil 2). Yapılan tüm deneylerde su 
derinliği 55 cm’dir. Kret genişlikleri 4Dn (16 cm) uzunluğundadır. Kullanılan küp blokların kenar 
uzunlukları 4 cm ve doğal taşların nominal çapları 3.4 cm’dir. Üretilen en az 800 adet dalgaya 
sahip düzensiz dalga serileri diklik parametresi (ɣ) 3.3 olan JONSWAP spektrumuna uygun 
karakteristiğe sahiptir. Deneylerde üretilen dalga serilerinin spektral parametreleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir.  

Deneyler sırasında yapılan ölçümlerden elde edilen veriler Mansard ve Funke (1980)’nin önerdiği 
yöntem ile analiz edilmiş, dalgakıran modeli önünde gelen ve yansıyan dalgalar ayırt edilerek 
yansıma katsayıları hesaplanmıştır.[7] 

 

 
Şekil 2 - Düz şevli dalgakıran model kesitleri 
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Şekil 2 - Düz şevli dalgakıran model kesitleri (devam) 

 

Tablo 1 - Deneylerde kullanılan dalga parametreleri 

 Hs (m) Tp (s) 
W1 0.05 0.9 
W2 0.07 1.3 
W3 0.09 1.3 
W4 0.09 1.7 
W5 0.12 1.5 
W6 0.14 1.6 
W7 0.15 1.7 
W8 0.16 1.8 
W9 0.17 1.8 
W10 0.18 2 
W11 0.24 1.8 

 
DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 
Şekil 3’te her şev eğimi için elde edilen verileri içeren her bir dalga serisinde ölçülen ve yapıya 
gelen spektral dalga yükseklikleri karşılaştırılmıştır. Bu grafikte dalga yansıması arttıkça veriler 
1’e 1 çizgisinden uzaklaşmaktadır. Dalga yükseklikleri arttıkça ve daha dik şevlerde gelen 
dalgalar ile ölçülen dalgalar arasındaki farklar ve dolayısıyla dalga yansımasının etkisi 
artmaktadır. 1/1.5 sev eğiminde yapı önünde ölçülen dalga yükseklikleri yapıya gelen dalgalardan 
yaklaşık %25 daha fazla olmaktadır.   

Yansıma katsayısının surf parametresi ve dalga dikliği ile değişimi de analiz edilmiştir. Surf 
parametresi ve dalga dikliği ile yansıma katsayısı grafikleri Şekil 4 ve 5’teki gibidir. Surf 
parametresi hem yapı hem de dalga parametrelerini içermektedir.  𝜉 = , / .              (5) 

Bundan dolayı, Şekil 4’te şev eğiminin daha dik olduğu yapılar daha yüksek surf parametrelerine 
sahiptir. Elde edilen yansıma katsayılarının, literatürdeki diğer çalışmalarda ulaşılan sonuçlara 
(Seelig ve Ahrens, 1981) uygun olarak, surf parametresi ile birlikte arttığı görülmektedir. 
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Şekil 3 - Gelen ve ölçülen Hm0 dalga yüksekliklerini karşılaştırma grafiği 

 

 
Şekil 4 - Surf parametresi ile yansıma katsayısının değişimi 

 

Şekil 5’te, literatürdeki benzer çalışmaların sonuçlarına uygun olarak dalga dikliğinin artması ile 
dalga yansımasının azaldığı görülmektedir (Altomare ve Gironella, 2014).[8] Şekil 4 ve 5’te ortak 
olarak daha dik şev eğimine sahip yapılarda daha yüksek yansımaların oluştuğu gözlemlenmiştir. 
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Şekil 5 - Spektral dalga dikliği ile yansıma katsayısının değişimi 

 
SONUÇ 
Mühendislik uygulamalarında dalga yansımasının büyüklüğü yapıdan yansıyan ve yapıya gelen 
spektral dalga yüksekliklerinin oranını gösteren yansıma katsayısı (Cr) ile karakterize 
edilmektedir. Literatürde kıyı yapılarına ait dalga yansıma katsayılarını veren ifadeler oldukça 
sınırlı sayıda yapı tipini dikkate alan az sayıda çalışmanın sonuçlarına göre elde edilmiştir. Bu 
çalışmada, farklı şev eğimine sahip küp bloklu geleneksel dalgakıranlarda dalga yansımasının 
etkisi deneysel olarak araştırılmıştır.  

Bu çalışmanın sonucunda küp bloklu dalgakıranlarda farklı şev eğimi için yansıma katsayıları 
belirlenmiştir. Dalga yansımasının artan dalga yüksekliği ile arttığı görülmüştür. Yansıma 
katsayıları surf parametresi ile birlikte artmaktadır, Dalga dikliğinin artması ile dalga 
yansımasının azaldığı görülmüştür. Daha dik şev eğimine sahip yapılarda daha yüksek 
yansımaların oluştuğu gözlemlenmiştir. 
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Dalga Kaynaklı Deniz Tabanı Sıvılaşmasının Gömülü 
Altyapılar Etrafında Sayısal Modellemesi* 

 
 

S. Utku YILMAZ1, V. Ş. Özgür KIRCA2, B. Mutlu SUMER3 
 
 
ÖZET 
Enerji sektöründe yoğun olarak kullanılmakta olan deniz tabanına gömülü boru hatları ve enerji 
iletim kabloları gibi altyapıların tasarımı, kıyı ve geoteknik mühendisliği açısından zorlu 
problemler ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan biri olan zemin sıvılaşması, boru hatları gibi 
gömülü yapıların zemine yerleştirilmesi sonucu örselenen zeminin, dalga veya deprem gibi 
etkilerle stabil yapısının bozulması olarak ortaya çıkmakta ve söz konusu yapılarda ciddi 
hasarlara neden olabilmektedir. Bu çalışmada, OpenFOAM platformunda geliştirilmekte olan 
bir sayısal model ile gömülü boru hattı ve enerji nakil kabloları gibi altyapılar etrafında dalga 
kaynaklı deniz tabanı sıvılaşması modellenmiştir. Geliştirilen model deneysel veriler ile 
doğrulanmış ve deniz tabanına gömülü altyapıların zeminin dalga kaynaklı sıvılaşma 
potansiyelini nasıl etkilediği incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Boşluk suyu basıncı, dalga kaynaklı zemin sıvılaşması, boru hattı, gömülü 
altyapılar, zemin efektif gerilmesi, OpenFOAM. 
 
ABSTRACT 
Numerical Modelling of Wave-Induced Seabed Liquefaction Around Buried Infrastructures 
Pipelines and power transmission cables buried in the seabed, which have been indispensable 
infrastructures for energy industry, pose many design challenges for coastal, marine, and 
geotechnical engineers. Seabed liquefaction, as one such problem, may cause significant 
damages for buried structures such as submarine pipelines when the loosened soil around the 
structure loses its integrity because of the cyclic loads due to earthquakes or waves. In this study, 
seabed liquefaction around buried structures are investigated by means of a numerical model 
that is being developed within the OpenFOAM CFD toolbox. The model is validated against 
available experimental data in the literature, and it is utilized to study how the presence of buried 
infrastructures affects wave-induced liquefaction. 
Keywords: pore water pressure, wave-induced soil liquefaction, pipeline, buried infrastructures, 
soil effective stress, OpenFOAM. 
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AMAÇ 

Denizaltı boru hatları, yaklaşık 50 yıldır petrol ve gaz endüstrisi için en önemli deniz 
altyapılarından biri olmuştur. Benzer şekilde, açık deniz rüzgâr enerjisi teknolojisinin 
gelişmesiyle birlikte, enerjinin gerek rüzgâr tarlası içinde gerek rüzgâr tarlasından şebekeye 
naklini sağlayan kablolarının sayısı ve uzunlukları sürekli artmakta ve açık deniz kabloları gitgide 
önem kazanmaktadır. Güç iletiminde kullanılan bir açık deniz kablosunun çapı genellikle 0,05-
0,4 m arasında iken, petrol ve gaz boru hatlarının çapları 0,2 m ilâ 1,5 m'dir. Açık deniz 
kablolarının boyutları, denizaltı boru hatlarına nispeten küçük olmasına rağmen, iki yapının 
geometrik benzerliği göz önüne alındığında, denizaltı boru hatlarının stabilitesi için 
kullanılagelen genel tasarım yönergeleri açık deniz kabloları için de çoğu durumda aynen 
benimsenmiştir. Denizaltı boru hatları ve açık deniz kabloları gibi altyapılar, gevşek durumdaki 
silt veya ince kum gibi ince taneli zeminlere gömüldüklerinde dalga kaynaklı sıvılaşma riski bu 
yapıların stabilitesini tehdit etmektedir [1]. Şiddetli dalgaların neden olduğu bu tekrarlı kayma 
gerilmeleri ve deformasyonları, zemin tanelerini yeniden düzenleyerek boşluk hacmini azaltırlar. 
Sonuç olarak, boşluk suyu basıncı birikir ve sonunda deniz tabanı zeminin efektif gerilmesini 
aşar, bu da zeminin sıvılaşmasına neden olur [1]. Bu durumda zemin, taneler ve deniz suyu 
karışımından oluşan bir sıvı gibi davranır ve taşıma kapasitesini kaybeder. Deniz tabanının 
sıvılaşması durumunda, yoğunluğu sıvılaşmış zeminin yoğunluğundan daha büyük olan gömülü 
nesneler daha derine batarken, daha az yoğunluğa sahip nesneler yüzeye doğru çıkabilir. Bu batma 
veya çıkma, tamiratı çok güç ve yüksek maliyetli hasarlara neden olmaktadır. Deniz tabanındaki 
gömülü boru hatlarının veya açık deniz kablolarının varlığı zeminin sıvılaşma davranışını 
değiştirir. Çok sayıda araştırma, boru hatlarının (veya kablolar gibi geometrik olarak benzer 
yapıların) varlığının, boşluk suyu basıncı oluşumunu ve sıvılaşma riskini önemli ölçüde 
artırabileceğini göstermektedir [2-6]. Bu nedenle, tasarımcılar ve uygulayıcılar için boru hatları 
veya kablolar etrafındaki sıvılaşma potansiyelini güvenilir yöntemlerle değerlendirebilmek 
önemlidir. Bu çalışmada, deniz tabanına gömülü bir boru hattı/kablo etrafındaki sıvılaşma 
potansiyelinin sayısal modelleme yöntemiyle benzeştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, 
devam etmekte olan NuLIMAS (Numerical Modelling of Liquefaction Around Marine Structures 
/ Deniz Yapıları Çevresinde Sıvılaşmanın Sayısal Modellenmesi) Projesi kapsamında deniz 
yapıları çevresinde dalga kaynaklı sıvılaşmanın modellenmesi için geliştirilmekte olan sayısal 
model kullanılmıştır. Dünya çapında en çok kullanılan hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
platformlarından biri olan OpenFOAM platformunda geliştirilen bu sayısal modelde, ilk aşamada 
tekrarlı kayma gerilmeleri altında zemindeki boşluk suyu basıncının artışının modellenmesi 
kapsama alınmıştır. Projenin sonraki aşamalarında, sıvılaşmış zeminin davranışının ve sıvılaşma 
sonrasında ortaya çıkan zemin sıvılaşmasının da modellenmesi hedeflenmektedir. Mevcut 
çalışmada da kullanılan sayısal model, temel olarak iki bileşenden oluşmaktadır: (1), 
OpenFOAM'daki biotFoam çözücüsü aracılığıyla poro-elastik ortam için Biot denklemlerinin 
çözülmesi [7] ile tekrarlı kayma gerilmelerinin hesabı, (2). İlk bileşenden bulunan tekrarlı kayma 
gerilmeleri kullanılarak boşluk suyu basıncının hesabı [2, 8, 1 (bölüm 3)]. pressBuildupFoam [9] 
olarak adlandırılan bu yeni OpenFOAM çözücüsü, mevcut çalışmada boru hatlarının veya 
kabloların pürüzsüz yüzey (slip), pürüzlü yüzey (no-slip) veya kısmen pürüzlü yüzey (partially 
rough veya partially slip) gibi farklı sınır koşullarını da dikkate alacak şekilde ayrıca 
geliştirilmiştir. Bu da modele, pratik mühendislik uygulamalarında kullanılabilmesi ve sınır 
koşullarını daha gerçekçi ele alabilmesi konusunda avantaj sağlamaktadır. 

 

PROBLEMİN TANIMI VE SAYISAL MODELİN KURULUMU 

Yukarıda bahsedildiği üzere, kullanılan sayısal modelin iki bileşeni bulunmaktadır. İlk bileşende, 
deniz tabanındaki zeminin ilerleyen dalgalar altında maruz kaldığı gerilmeler ve şekil 
değiştirmeler, poro-elastik bünye davranışı kabulünü esas alan Biot denklemleri ile 
çözülmektedir. Bu denklemler Sumer ([1], bölüm 2) tarafından ayrıntılı olarak verilmiş olup, 
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buradaki sayfa sınırı dolayısı ile tekrar verilmeyecektir. Sayısal modelin Biot denklemlerini sonlu 
hacimler yöntemi ile çözen bu ilk bileşeni ile, zeminin şekil değiştirmesi, boşluk suyu basıncı ve 
normal gerilmeler yanında, modelin ikinci bileşeninin girdi parametresi olarak kullanacağı 
“tekrarlı kayma gerilmelerinin genliği” hesaplanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, problemin 
kurgusu gereği iki boyutlu çözüm elde edilmiş olsa da sayısal model üç boyutlu problemlere 
uyarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

İncelenen problemin şematik gösterimi Şekil 1'de sunulmaktadır. 𝐷 çaplı bir silindir (boru veya 
kablo), deniz tabanında 𝑑 derinliğindeki bir zemin tabakasına 𝑒 kadar bir gömme derinliğinde 
gömülü bulunmaktadır. İlerleyen düzenli dalgaların sonucunda deniz tabanına  𝑝 𝑥, 𝑡  kadar 
basınç salınımları etkimektedir. Bu basınç değişimleri Şekil 1’de gösterildiği üzere (hidrostatik 
basınç hariç tutulmak üzere) deniz tabanına zamana ve uzama göre sinüzoidal biçimde 
etkimektedir. Burada 𝜆 = 2𝜋/𝐿 dalga sayısı ve 𝜔 = 2𝜋/𝑇 açısal frekans olup 𝐿 ve 𝑇 sırasıyla 
dalga boyu ve dalga periyodudur. Dalga boyu 𝐿 ve basınç salınımlarının genliği 𝑝  değerleri, 
lineer dalga teorisi kullanılarak hesaplanabilmektedir. Zemin tabakasına etkiyen basınç salınımı 𝑝 𝑥, 𝑡  sebebiyle zemin dokusu kayma deformasyonlarına maruz kalmaktadır. (Çalışma 
kapsamında tarif edilen basınç parametrelerinin tamamında, hidrostatik basınç üzerindeki basınç 
kastedilmektedir.) Problemde özellikle incelenecek olan gömülü yapı etrafındaki boşluk suyu 
basıncı ve sıvılaşmanın başlangıcıdır. Zira yapı etrafındaki zemin sıvılaştığında, artık 
taşıyıcılığını kaybetmektedir. 

 
Şekil 1 - Problemin Şematik Gösterimi 

 

OpenFOAM platformunda kodlanan pressureBuildupFoam adlı çözücü, Biot denklemleri ile 
zemin içindeki gerilmeleri çözdükten sonra aşağıdaki denklem ile zemin içinde biriken boşluk 
suyu basıncını çözer. 

̅ = 𝑐 ̅ ̅ 𝑓 (1) 

Bu denklemde �̅� periyot ortalama (biriken) boşluk suyu basıncı, 𝑐  konsolidasyon katsayısı ve 𝑓 
aşağıdaki şekilde verilen boşluk suyu basıncı oluşumu kaynak terimidir. 𝑓 =  (2) 

𝑁 = /
 (3) 

Bu denklemlerde 𝜎   zeminin başlangıçtaki ortalama normal efektif gerilmesidir. 𝜎 ′ = 𝛾′𝑧  (4) 
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Ayrıca burada 𝛾′ zeminin su altındaki özgül ağırlığı, k0 yanal toprak basıncı katsayısı, 𝑁  
sıvılaşmaya neden olan çevrim sayısı, 𝜏  dalga etkisi altında zemindeki tekrarlı kayma 
gerilmesinin genliğidir. 𝛼 ve 𝛽 ise zeminin sıkılık indisinin (𝐷 ) bir fonksiyonu olarak verilen 
model katsayılarıdır [1]. Denklem (1) ile gösterilen ifade Biot denklemlerinden türetilmiş olup, 
orijinal halinde yalnızca düşey yönde basınç difüzyonunu içermektedir [1]. Daha sonra Sumer ve 
Cheng [2], bu denklemi iki boyuta genişleterek uygulayan ilk araştırmacılar olmuşlardır. Bu 
çalışmada ele alınan problemin iki boyutlu yapısı itibarı ile, boşluk suyu basıncı artışına neden 
olan kayma gerilmesi tensörü de iki boyutludur ve yalnızca bir kayma gerilmesi terimi, 
bulunmaktadır.  Dolayısıyla, bu çalışmadaki gibi iki boyutlu bir boru hattı/kablo problemi ele 
alındığında, Denklem (3) aynen kullanılabilmektedir. Yukarıda anlatıldığı üzere ve Denklem (1)-
(4)’ten görülebileceği gibi, biriken boşluk suyu basıncı dalgalar tarafından ortaya çıkardığı 
tekrarlı kayma gerilmesinin genliğine (𝜏 ) bağlıdır. Bu terim, yukarıda açıklandığı gibi, 
modelin ilk bileşenindeki Biot denklemlerinin çözümünden elde edilmektedir. Daha sonra 
modelin ikinci bileşeni devreye girerek, Denklem (1)’de verilen sınır koşulları için zemin tanım 
kümesi üzerinde biriken boşluk suyu basıncı �̅� zamanın da bir fonksiyonu olarak elde edilir. 
Biriken boşluk suyu basıncı değeri, zeminin başlangıçtaki ortalama normal efektif gerilmesi 
değerine ulaştığında zemin sıvılaşacaktır [8]: ̅ ≥ 1 (5) 

Problemin sayısal modelde çözümü için, Şekil 1'de gösterilen problem geometrisi, Gmsh 
yardımcı programında [9] yapılandırılmış bir ağ (mesh) oluşturularak dörtgen hesap elemanlarına 
bölünmüştür. Çalışma kapsamında çeşitli hesap ağı (mesh) yapısı alternatifleri denenmiş ve en 
uygun ağ yapısı kullanılmıştır [10]. Modelde kullanılan bir hesap ağı örneği Şekil 2'de 
gösterilmektedir. 

 
Şekil 2 - Sayısal Modelde Kullanılan Örnek Bir Hesap Ağı. 

 

Modelin ilk bileşeni olan Biot denklemlerinin çözümü için tanımlanan sınır koşulları aşağıdaki 
gibidir: 

 Zemin tabakasının tabanında (𝑧 = 𝑑): Zeminin yer değiştirmesi sıfırdır (𝑢, 𝑤 = 0), 
salınımlı boşluk suyu basıncının düşey gradyanı sıfırdır (𝜕𝑝/𝜕𝑧 = 0). 

 Zemin tanım kümesinin yan cidarlarında (𝑥 = 0, 𝑥 = ℓ): Yer değiştirmeler, gerilmeler ve 
salınımlı boşluk suyu basıncı her iki tarafta da eşit değerlere sahip olacak şekilde dikte 
edilir. Model alanının dalga uzunluğuna eşit (ℓ = 𝐿) seçilmesiyle bu sınır koşulu, model 
alanının yanal süreksizliği nedeniyle yerel kararsızlıkların oluşmamasını sağlamaktadır. 
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 Deniz tabanında (𝑧 = 0): Zemindeki gerilmeler sıfırdır ve yer değiştirme serbesttir, 
salınımlı boşluk suyu basıncı deniz tabanındaki dalga basıncına eşittir (𝑝 =  𝑝 ). 

 Silindir yüzeyinde: Salınımlı boşluk suyu basıncı için normal gradyan sıfırdır (𝜕𝑝/𝜕𝑛 = 
0). Zemin deformasyonları için üç farklı sınır koşulu denenmiştir: Pürüzsüz yüzey (yüzey 
sürtünmesizdir, yüzeye normal yer değiştirmeler sıfırdır), pürüzlü yüzey (yüzey tam 
sürtünmelidir ve tüm yer değiştirmeler sıfırdır) ve kısmen pürüzlü yüzey (yüzey kısmi 
sürtünmelidir). Üçüncü seçenek, valueFraction (𝑣𝐹) parametresinin üzerinden 
ayarlanabilmektedir. 0 ≤ 𝑣𝐹 ≤ 1 olup, 𝑣𝐹 = 0 pürüzsüz yüzey koşulu sınırı olurken 𝑣𝐹 = 1 pürüzlü yüzey sınır koşulunu verir. 

Modelin ikinci bileşeninde (Denklem (1)-(4)) periyot ortalama boşluk suyu basıncının (�̅�) 
çözümü için tanımlanan sınır koşulları şöyledir: 

 Zemin tabakasının tabanında (𝑧 = 𝑑): Periyot ortalama boşluk suyu basıncının düşey 
gradyanı sıfırdır (𝜕�̅�/𝜕𝑧 = 0). 

 Zemin tanım kümesinin yan cidarlarında (𝑥 = 0, 𝑥 = ℓ): Periyot ortalama boşluk suyu 
basıncı her iki tarafta da eşit değerlere sahip olacak şekilde dikte edilir. 

 Deniz tabanında (𝑧 = 0): Periyot ortalama boşluk suyu basıncı sıfırdır (�̅� = 0). 

 Silindirin yüzeyinde: Periyot ortalama boşluk suyu basıncının normal gradyanı sıfırdır 
(𝜕�̅�/𝜕𝑛 = 0). 

Sayısal model yukarıda açıklandığı şekilde kurulup çalıştırılarak, deniz tabanına gömülü silindirik 
yapılar etrafındaki zeminde dalga kaynaklı boşluk suyu basıncı artışı ve sıvılaşma potansiyeli 
benzeştirilmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Geliştirilen sayısal model ile elde edilen bulgular bu bölümde sunulmaktadır. İlk olarak, sayısal 
modelin doğrulanması için, Sumer [1 (s. 87-88)] tarafından verilen matematik model ile bir 
karşılaştırma yapılmıştır. Bu karşılaştırmada, zemin ile ilgili parametreler şu şekilde 
verilmektedir: Zemin tabakası derinliği 𝑑 = 1 m, zeminin toplam özgül ağırlığı 𝛾 = 10,8 kN/m3, 
kayma elastisite modülü 𝐺 = 926kN/m2, hidrolik iletkenlik  𝑘 =  1 × 10  m/s, boşluk oranı 𝑛 = 0,333, doygunluk oranı 𝑆 = 1 , yanal toprak basıncı katsayısı 𝑘 = 0,4, Poisson oranı 𝜈 = 0,35, model katsayıları 𝛼 = 0,246 ve 𝛽 = -0,165. Dalga ile ilgili parametreler ise su derinliği ℎ =  19 m, dalga yüksekliği 𝐻 = 5 m ve dalga periyodu 𝑇 = 13,7 s şeklinde verilmektedir. Sayısal 
model bu girdi parametrelerine göre çalıştırılmış ve zemin içinde 0,4 m derinlikte biriken boşluk 
basıncı hesaplanarak Sumer [1] tarafından verilen çözüm ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma 
Şekil 3'te sunulmuştur. Görüldüğü gibi iki modelin sonuçları örtüşmektedir. Şekil 3’te zeminin 
başlangıçtaki ortalama efektif normal gerilmesi de gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, bu örnekte 
biriken boşluk suyu basıncı zeminin efektif gerilmesine ulaşmadığından (Denklem (5)) zemin 
sıvılaşmaya uğramamıştır. 

Modelin bu ilk doğrulanması sonrası, deniz tabanına gömülü boru hatları/kablolar etrafında dalga 
kaynaklı sıvılaşmanın modellenmesine geçilmiştir. Bu amaçla, Sumer ve diğerleri [4] tarafından 
yapılmış olan boru etrafında dalga kaynaklı sıvılaşma fiziksel model deneyleri, sayısal model ile 
benzeştirilmiştir. Sumer ve diğerleri [4], bir dalga kanalının tabanına yerleştirdikleri 𝑑 = 0,17 m 
derinliğinde bir kutuya silt yerleştirmiş ve bu düzenek ile dalga kaynaklı sıvılaşma deneyleri 
yürütmüşlerdir. Deneylerinde öncelikle boru hattı olmadan kutuya yerleştirilen siltin dalga 
kaynaklı sıvılaşma davranışı incelenmiş, daha sonra kutuya  𝐷 = 4 cm ve 8 cm çapındaki borular 
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farklı derinliklerde gömülmüş ve hem boruların etrafındaki hem de borulardan uzakta boşluk suyu 
basıncı ölçülmüştür. Deneylerde kullanılan zemin ve dalga özellikleri Tablo 2'de verilmiştir. 

 
Şekil 3 - Sonuçların Karşılaştırılması, Siyah Eğri: Sumer ([1], s. 89), Kırmızı Kesikli Eğri: 

Mevcut Model 

 

Tablo 1 - Zemin, Su ve Dalga Özellikleri 

Bazı parametreler Sembol Değer 
Zemin derinliği d 17 cm 

Toplam özgül ağırlık γt 20,54 kN/m3 

Kayma elastisite modülü G 540 kN/m2 
Poisson oranı ν 0,35 

Doygunluk oranı Sr 1 
Boşluk oranı n 0,46 

Yanal toprak basıncı katsayısı  k0 0,41 

Model sabitleri   α , β 0,2132 – 0,3194 

Sıkılık indisi Dr 0,38 
Hidrolik iletkenlik k 5,37×10-6 m/s 
Dalga yüksekliği H 0,166 m 
Dalga periyodu T 1,6 s 

Su derinliği h 0,42 m 
Boşluk suyunun hacimsel sıkışma 

modülü K 1,9 ×106 kN/m2 

 

Sumer ve diğerleri [4] deneylerinde kullandıkları gömülü boruların cidarları için iki farklı sınır 
koşulu test etmişlerdir; pürüzsüz (sürtünmesiz) cidar ve pürüzlü (sürtünmeli) cidar. İlk koşulda 
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boru ve zemin bağıl olarak hareket edebilmelerine rağmen, ikinci koşulda boru cidarları Velcro 
malzeme ile kaplanarak boru ve zeminin bağıl hareketi engellenmiştir. 

Şekil 4’te, 𝐷 =  8 cm ve 𝑒 = 14,5 cm olan pürüzsüz bir borunun uzak alanında düşey bir kesit 
boyunca çeşitli derinliklerde ölçülen periyot ortalama boşluk suyu basıncı ile Sumer ve 
diğerlerinin [4] deneylerinden elde edilen sonuçların karşılaştırması gösterilmektedir. Görüldüğü 
üzere, sayısal model zemindeki boşluk suyu basıncının dalga altında artış davranışını 
yakalayabilmektedir.  Şekil 5 ve 6’da ise iki farklı derinliğe gömülü borunun üzerinde ve ötesinde 
ölçülen boşluk suyu basınçları, deneyler ve modelde karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Sayısal 
modelin, zemin içinde boru bulunması durumunda boşluk suyu basıncının birikme davranışını 
başarılı bir şekilde yakaladığı görülmektedir. Şekil 4, 5 ve 6’de, efektif gerilmenin (𝜎 ′) farklı 
derinliklere tekabül eden değerleri de verilmiştir. Görüldüğü üzere, deniz tabanında gömülü 
pürüzsüz cidarlı bir borunun varlığı, zeminin dalga kaynaklı sıvılaşma potansiyelini 
arttırmaktadır. Geliştirilen sayısal modelin bu davranışı gerçekçi biçimde benzeştirebildiği 
sonuçlardan açıkça görülmektedir. 

 

 
Şekil 4 - Sayısal Model Sonuçlarının Deneyler ile Karşılaştırılması [4]. Gömülü Borunun 

Uzağında Boşluk Suyu Basıncı Artışı (1, 2, 3 ve 4 eğrileri, sırasıyla 𝑧 = 5,2, 7,2, 12,1 ve 16,5 
cm için sayısal model sonuçlarıdır.) 

 

 
Şekil 5 - Sayısal Model Sonuçlarının Deneyler ile Karşılaştırılması [4]. Pürüzsüz Borunun 
Altında (Eğri 1) ve Uzağında (Eğri 2) Boşluk Suyu Basıncı Artışı.  𝐷 =  8 cm, 𝑒 = 14,5 cm 
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Şekil 6 - Sayısal Model Sonuçlarının Deneyler ile Karşılaştırılması [4]. Pürüzsüz Borunun 
Altında (Eğri 1) ve Uzağında (Eğri 2) Boşluk Suyu Basıncı Artışı. 𝐷 = 8 cm, 𝑒 = 12,5 cm. 

 

Pürüzlü boru için elde edilen model sonuçlarının deneyler ile karşılaştırılması ise sırasıyla Şekil 
7 ve 8’de sunulmaktadır. Bu şekillerden görülebileceği üzere, pürüzlü yüzeye sahip bir boru deniz 
tabanına gömüldüğünde (pürüzsüz yüzeyli boru için elde edilen sonuçların aksine) dalga kaynaklı 
sıvılaşma potansiyelini arttırmamakta, aksine boşluk suyu basıncı artışı uzak alana kıyasla boru 
yakınında bir miktar daha yavaş gerçekleşmektedir. Bu durum, boru yüzeyindeki kaymazlık 
koşulundan dolayı boru-zemin bağıl hareketinin sınırlanması ve bu bölgedeki zemin içinde kayma 
deformasyonlarının azalması dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Sayısal modelin pürüzlü boru 
durumu için de sıvılaşma davranışını başarılı biçimde benzeştirebildiği görülmektedir. 

 
Şekil 7 - Sayısal Model Sonuçlarının Deneyler ile Karşılaştırılması [4]. Pürüzlü Borunun 
Altında (Eğri 1) ve Uzağında (Eğri 2) Boşluk Suyu Basıncı Artışı.  𝐷 = 8 cm, 𝑒 = 9 cm. 

 

 
Şekil 8 - Sayısal Model Sonuçlarının Deneyler ile Karşılaştırılması [4]. Pürüzlü Borunun 

Altında (Eğri 1) ve Uzağında (Eğri 2) Boşluk Suyu Basıncı Artışı. 𝐷 = 8 cm, 𝑒 = 12,5 cm. 
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Yukarıdaki şekillerde gösterilen model sonuçları, boru cidarında kısmi pürüzlü yüzey sınır 
koşulunun kalibrasyon parametresi seçilmesi ile elde edilmiştir. Buna göre sayısal modeldeki 
boru için yüzey sınır koşulunun, valueFraction parametresinin değeri 𝑣𝐹 = 0,045 olacak şekilde 
“kısmen pürüzlü” olarak ayarlanması ile deneydeki pürüzlülük durumunu tam olarak 
yansıtabildiği görülmüştür. Ayrıca 𝑣𝐹 parametresinin bir fonksiyonu olarak, sınır koşulunun 
doğrusal olmayan değişiminin anlaşılması için sayısal modelin duyarlılık analizi yapılmıştır ve 
buna göre 0,15'ten büyük bir 𝑣𝐹 = değeri ile yüzey sınır koşulunun pratik olarak tamamen 
pürüzlü hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Şekil 9 - 𝐷 = 8 cm, 𝑒 = 14,5 cm ve Pürüzsüz Yüzeyli Boru Durumu İçin Belirli Zaman 

Adımlarında Zemin Sıvılaşmasının Gelişimi Gösteren Sayısal Model Sonucu 

 

 
Şekil 10 - 𝐷 = 8 cm, 𝑒 = 9 cm ve Pürüzlü Yüzeyli Boru Durumu İçin Belirli Zaman 

Adımlarında Zemin Sıvılaşmasının Gelişimi Gösteren Sayısal Model Sonucu. 
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Yukarıda verilen sonuçlar her ne kadar geliştirilen sayısal modelin borunun altında ölçülen boşluk 
suyu basıncı için dalga kaynaklı sıvılaşma davranışını başarılı biçimde benzeştirebildiğini 
gösteriyorsa da gömülü borunun yan ve üst taraflarında ölçülen boşluk suyu basıncı için aynı 
uyum yakalanamamıştır. Bu konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu uyumsuzluğun 
sebebi net olmamakla birlikte, muhtemel sebeplerinden birinin, pürüzsüz boru deneylerinde 
borunun üst ve yan tarafındaki basınç ölçümlerinin hatalı olması olabileceği düşünülmektedir.  

Son olarak, sayısal model tanım kümesi içinde boyutsuz periyot ortalama boşluk suyu basıncının 
(sıvılaşmanın) zamana göre değişimi gösteren sayısal model sonuçları, pürüzsüz ve pürüzlü boru 
durumu için sırasıyla Şekil 11 ve 12’de sunulmaktadır. 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, dalga kaynaklı boşluk suyu basıncı birikimini benzeştirebilmesi için OpenFOAM 
platformunda geliştirilmekte olan bir sayısal model kullanılarak, deniz tabanına gömülü bir boru 
hattı (veya iletim kablosu) etrafında dalga kaynaklı zemin sıvılaşması benzeştirilmiştir. Yukarıda 
açıklandığı üzere iki bileşende oluşan bu sayısal modelin ilk bileşeni ile Biot denklemleri 
kullanılarak zemin içinde dalga kaynaklı kayma gerilmeleri belirlenmekte, ardından ikinci model 
bileşeni ile Sümer [1 (bölüm 3)]'te açıklanan yöntem kullanılarak zemin içinde periyot ortalama 
boşluk suyu basıncı birikimi modellenmektedir. Çalışma kapsamında geliştirilen sayısal model 
kullanılarak Sumer ve diğerleri [4] tarafından yapılan deneyler benzeştirilmiştir. Çalışmada özetle 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Borunun uzak alanındaki boşluk suyu basıncı artışı ve sıvılaşma davranışı açısından 
model ve deneyler sonuçları ile uyum içindedir. 

 Sayısal model, gömülü boru cidarının pürüzlü veya pürüzsüz olması durumunu gerçekçi 
biçimde benzeştirebilmektedir. Hem pürüzsüz hem de pürüzlü borunun altında ölçülen 
boşluk suyu basıncı için model sonuçları deneyler ile çok iyi örtüşmektedir. Pürüzsüz 
cidarlı borunun deniz tabanındaki varlığı dalga kaynaklı sıvılaşma riskini arttırırken, 
pürüzlü boru durumunda aynı etki gözlemlenmemektedir. 

 Model ayrıca gömülü borunun çevresinde (altta ve üstte) oluşan boşluk suyu basıncını, 
pürüzlü yüzey sınır koşulu için başarılı bir şekilde benzeştirebilirken, pürüzsüz borunun 
üstünde ve yanında ölçülen boşluk suyu basıncı, deneylere nispetle model sonuçlarında 
daha yüksektir. 

Sonuç olarak geliştirilmekte olan model, gömülü yapılar etrafında dalga kaynaklı deniz tabanı 
sıvılaşması riskinin belirlenebilmesi için pratik uygulamalarda fayda sağlayacaktır. 

 

Semboller 

cυ : Konsolidasyon katsayısı 

Dr   : Zeminin bağıl (göreli) yoğunluğu 

d  : Zemin derinliği 

f : Kaynak terimi 

G  : Zeminin kayma (shear) modülü 

H  : Dalga yüksekliği 

h   : Su derinliği 

k  : Zeminin permeabilite (geçirgenlik katsayısı) 
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k0      : Zeminin yanal toprak basıncı 

N : Dalga sayısı 

Nl : Sıvılaşmaya neden olan çevrim sayısı 

n  : Zeminin porozitesi 

p : Salınımlı (faz çözülümlü) boşluk suyu basıncı �̅� : Kümülatif boşluk suyu basıncı 𝑝   : Çamur tabakasına (mudline) etkiyen dalga basıncı 

T  : Dalga periyodu 

α  : Ampirik katsayı (model sabiti)    

β  : Ampirik katsayı (model sabiti) 𝛾′   : Zeminin su altı özgül ağırlığı 

ν   : Poisson oranı 𝜎  : Zeminin efektif gerilmesi 𝜏    : Tekrarlı (cyclic) kayma gerilmesi genliği 
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ÖZET 

Yenilenebilir enerji son yıllarda önemini artırmaktadır. Çünkü gerek iklim değişikliği gerekse 
dünya kaynaklarının her geçen gün azalması bu tür enerji kaynaklarına yönelik çalışmaları 
önemli hale getirmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar enerjisi özellikle gelişmiş 
ülkelerde yatırımın en fazla yapıldığı enerji yatırımları arasında sayılmaktadır. Rüzgar 
enerjisindeki verimliliğin artırılması amacıyla yatırımlar özellikle kıyı ve açık deniz alanlarında 
planlanmaktadır. Bu amaçla araştırmalar yerleşim yoğunluğun fazla olduğu kıyı alanlarından 
ziyade enerji potansiyelinin daha fazla olduğu açık denizlerde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada, 
açık deniz koşullarında planlanabilecek yüzer platform tipi rüzgar türbinlerinin dalga etkisinde 
hidrodinamik davranışının deneysel olarak incelenmesi önerilmiştir. Deneyler için dalga 
baseninde üç boyutlu olarak model kurulması planlanmıştır. Bu çalışmada, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarında kurulu bulunan üç boyutlu dalga 
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baseninde bir platformun farklı düzensiz dalga koşullarındaki davranışının incelenmesi amacıyla 
fiziksel model ölçeğinin nasıl belirleneceği ve ölçüm teknikleri anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Rüzgar Türbini, Yüzer Yapıların Hidrodinamiği, 
Rüzgar Enerjisi. 

 

ABSTRACT 

Investigation of the Hydrodynamic Behavior of Floating Offshore Wind Turbines 

The importance of renewable energy has increased in recent years. Because of both climate 
change and the decrease in the world’s resources day by day, studies on such energy resources 
have become important. Among the renewable energy sources, wind energy is one of the most 
invested energy sources, especially in developed countries. In order to increase efficiency in wind 
energy, investments are planned especially in coastal and offshore areas. For this purpose, 
researchers are concentrated in the offshore here the energy potential is higher, rather than in 
the coastal areas where population density is high. In this study, it is proposed to experimentally 
investigate the hydrodynamic behavior of floating platform-type wind turbines, which can be 
planned in offshore conditions, under wave action. For the experiments, it is planned to establish 
a three-dimensional model in the wave basin. In this study, it is explained how to determine the 
physical model scale and measurement techniques in order to examine the behavior of a platform 
in different irregular wave conditions in the three-dimensional wave basin established in the 
Yildiz Technical University Hydrodynamics Research Laboratory. 

Keywords: Renewable energy, Wind turbine, Hydrodynamics of floating structures, Wind Energy. 

 

GİRİŞ 
Geçmişten günümüze toplumlar basit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için enerjiye ihtiyaç 
duymuşlardır. Gelişmiş ve refah seviyesi yüksek bir uygarlık olmanın temelinde yüksek enerji 
üretimi ve bunun efektif bir biçimde dağıtılıp kullanılması yatmaktadır. Teknolojik gelişmeler, 
sanayileşme ve nüfus artışı enerjiye duyulan talebi hızla arttırmıştır. Bu talebi karşılayabilmek 
için 18. yüzyıldan beri medeniyetler arası fosil kökenli enerji kaynakları üzerinde yoğunlaşan bir 
rekabet söz konusudur. Ancak yapılan araştırmalar yenilenemez bir enerji kaynağı olan fosil 
kaynakların yakın gelecekte rezervlerinin tükeneceğini öngörmektedir. Dolayısıyla enerji 
üretiminin sürdürülebilirliği için yenilenebilir enerji gelişmiş medeniyetler için hayati önem 
taşımaktadır. 

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalar artmıştır. Rüzgar enerjisi 
yenilebilir enerji kaynakları arasında en popüler olanıdır ve özellikle son on beş yıldır açık deniz 
koşullarında rüzgar enerji türbinleri ön plana çıkmıştır. Wua vd. (2019) açık deniz rüzgar 
türbinlerinin temel tasarımı üzerine bugüne kadar yapılan çalışmaları özetlemiştir [1]. Bu 
çalışmada açık deniz rüzgar türbinlerinin sığ su koşullarından derin su koşullarına kadar olan 
temel sistemleri sınıflandırılmış ve özellikleri verilmiştir. Açık deniz rüzgar türbinlerinin temel 
sistemlerinin son yıllarda en önemli araştırma konularından biri olduğu anlatılmış ve gelişime 
açık olduğu belirtilmiştir. 

Yong-sheng vd. (2018) tarafından tension-leg tipi yüzer rüzgar türbinleri üzerine yapılan deneysel 
çalışmada açık deniz rüzgar türbinlerinin en büyük rüzgar enerji potansiyeline sahip olduğu 
anlatılmıştır [2]. 1/50 ölçekli bir açık deniz türbin modeli kullanılarak sakin su, düzensiz dalga, 
rüzgar dalga ve akıntı kombinasyonu altında testler yapılmıştır. Testlerin sonucunda modelin 
doğal periyodu, sönüm, hareketin davranış genlik operatörleri ve tendon gerilmeleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Böylece sonraki çalışmalar için esaslar oluşturulmuştur. Martin vd. (2014) açık deniz 
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platformlarının rüzgar/dalga basen testlerinde kullanılacak modelleme yöntemleri üzerinde 
çalışmıştır [3]. Özellikle bu tip modellerin Fr (Froude) ve Re (Reynolds) model ölçek etkilerini 
araştırmışlar ve Re model ölçeklerinin ihmal edilmesi ve Fr model ölçeğinin kabul edilmesiyle 
ortaya çıkacak ölçek etkilerini tartışmışlardır. 

Bu çalışmada, deniz üstü yüzer rüzgar türbinlerinin yerleştirilecek konumlarında etkisinde 
kalacakları potansiyel rüzgar ve dalga parametreleri belirlenerek fiziksel model koşullarının nasıl 
elde edilmesi gerektiği anlatılmıştır. Ayrıca kurulacak fiziksel model için ölçüm yöntemleri 
özetlenmiştir. 

 

AMAÇ 
Bu çalışmanın temel amacı, açık deniz koşullarında planlanabilecek yüzer platform tipi rüzgar 
türbinlerinin dalga etkisinde hidrodinamik davranışının deneysel olarak incelenmesidir. Deneyler 
için dalga baseninde üç boyutlu olarak model kurulması planlanmıştır. Bu amaçla, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarında kurulu bulunan üç boyutlu dalga 
baseninde değişken konik dubalara sahip bir platformun farklı düzensiz dalga koşullarındaki 
davranışının incelenmesi amacıyla fiziksel model ölçeğinin nasıl belirleneceği ve ölçüm 
teknikleri anlatılmıştır. 

 

POTANSİYEL RÜZGAR VE DALGA ENERJİSİNİN BELİRLENMESİ 
Karadeniz rüzgar iklim analizleri, bir tarihsel ve iki gelecek dönem olmak üzere üç farklı zaman 
periyodunda araştırılmıştır. Araştırmalar, 19792018 tarihsel, 20212060 yakın gelecek ve 
20612100 orta gelecek için gerçekleştirilmiştir. Gelecek yıllara ait rüzgar iklimi ile ilgili yapılan 
analizler hem RCP4.5 hem de RCP8.5 bölgesel iklim senaryoları için ayrı ayrı 
gerçekleştirilmiştir. 

Karadeniz çalışma alanı üzerindeki tarihsel rüzgar iklimi, yaygın olarak kullanılan iki yeniden 
analiz verileri ile 1979–2018 yılları için araştırılmıştır. Bunlar, 0.25°x0.25° uzamsal ve 6 saat 
zamansal çözünürlük ile ECMWF (European Centre for Medium Range Weather Forecasts) 
tarafından üretilen ERA-Interim ve 0.5°x0.5° uzamsal ve 1 saat zamansal çözünürlük ile NCEP 
(Climate Forecast System Reanalysis)’den elde edilen CFSR rüzgar verileridir. Bu çalışmada, 
deniz yüzeyinden 10 m yükseklikteki u ve v rüzgar hız bileşenleri dikkate alınmıştır. ERA-Interim 
ve CFSR yeniden analiz verilerinin doğruluğu ve güvenilirliği dünya üzerindeki birçok çalışma 
alanı için sayısız araştırmacı tarafından defalarca kanıtlanmıştır (Karadeniz için Islek vd. (2020, 
2021), Akdeniz için Yuksel vd. (2020), Marmara için Yuksel vd. (2021), İber Yarımadası Bölgesi 
için Carvalho vd. (2012), Antarktika Kıtası için Bromwich vd. (2011), Güney Atlantik Avrupa ve 
Akdeniz için Menendez vd. (2011), İskandinavya için Jimenez vd. (2011), Endonezya için Tabata 
vd. (2011)) [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]. 

Şekil 1’de sol panel ERA-Interim ve sağ panel CFSR verileri ile 19792018 yılları için 
hesaplanan rüzgar hızının uzun dönemli (40 yıllık) ortalama (Vm) ve maksimum (Vmaks) 
değerlerinin Karadeniz çalışma alanı üzerindeki uzamsal dağılımlarını göstermektedir.  

Genel olarak ortalama rüzgar hızının uzamsal dağılımları iki yeniden analiz rüzgar verisi için 
benzerdir. Her iki yeniden analiz verisine göre Batı Karadeniz doğusuna kıyasla daha şiddetli 
rüzgarlara maruz kalmaktadır. Ancak CFSR verileri ile hesaplanan ortalama ve maksimum rüzgar 
değerlerinin ERA-Interim rüzgar verileri ile elde edilen değerlerden biraz daha yüksektir. 

Batı Karadeniz’de ortalama rüzgar hızı ERA-Interim verilerinde 6.26 m/s’ye ulaşırken Doğu 
Karadeniz’de 1.96 m’ye düşmektedir. CFSR verilerinde ise ortalama rüzgar hızı Batı 
Karadeniz’de 6.78 m/s’ye ulaşırken Doğu Karadeniz’de bu değer 2.11 m/s’ye düşmektedir. 
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Havzanın batısından doğusuna doğru, her iki rüzgar verisi için de ortalama değerlerin azalması, 
rüzgar hızının ortalama değerlerinde belirgin bir batı-doğu değişkenliği olduğunu göstermektedir 
(Şekil 1).  

Benzer sonuçlar, maksimum rüzgar hızı için de elde edilmiştir; ERA-Interim verileri için 
maksimum rüzgar hızı 17.57 m/s’yi, CFSR verilerinde ise 21.30 m/s’yi aşmaktadır. Havzanın 
doğusuna kıyasla batısında daha büyük maksimum rüzgar hızı tespit edilmesine karşın, Doğu 
Karadeniz’de Batı Karadeniz ile kıyaslanabilecek kadar yüksek maksimum rüzgar hızlarının 
olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, Doğu Karadeniz’in değişken rüzgar koşullarına, Batı 
Karadeniz’in ise enerjik ve stabil rüzgar koşullarına maruz kaldığını göstermektedir. 

 
Şekil 1 - 1979–2018 yılları için (a, c) ERA-Interim, (b, d) CFSR rüzgar verileri ile hesaplanan 

Vm ve Vmaks parametrelerinin Karadeniz çalışma alanı üzerindeki uzamsal dağılımları. 

 

19792018 yılları için Karadeniz rüzgar gücü potansiyeli ERA-Interim ve CFSR yeniden analiz 
rüzgar verileri kullanılarak araştırılmıştır. İlk olarak, bir rüzgar türbininin motor göbek yüksekliği 
belirlenmiştir. Letcher (2017) ve Ganea vd. (2018) açık deniz rüzgar türbinlerinde, tipik motor 
göbek yüksekliğinin yaklaşık 100 m olduğunu belirtmişlerdir [13], [14]. Bu çalışmada, 100 m 
yükseklikteki rüzgar gücü potansiyeli dikkate alınmış ve deniz seviyesinden 10 m yükseklikte 
rüzgar hızlarından, motor göbek yüksekliğindeki (100 m) rüzgar hızlarına logaritmik hız profili 
ifadesi kullanılarak geçilmiştir. Bu yaklaşıma göre rüzgar hızı, yükseklikle yaklaşık olarak 
logaritmik arttığı kabul edilmektedir ve aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir ([15], [16]. 𝑈 = 𝑈 ⁄⁄            (1) 

burada U100 ve U10 sırasıyla 100 m ve 10 m yükseklikteki rüzgar hızını, z0 ise 0.0002 m olarak 
dikkate alınan yüzey pürüz yüksekliğini göstermektedir [14], [17]. 100 m yükseklikteki rüzgar 
gücü yoğunluğu WPD (Wind Power Density, W/m2),  havanın özgül kütlesi (1.225 kg/m3) ve 
100 m yükseklikteki ortalama rüzgar hızı (Vm) kullanılarak aşağıda verilen ifade yardımıyla 
hesaplanmıştır. 𝑊𝑃𝐷 = 𝜌𝑉          (2) 

Şekil 2’de sol panel ERA-Interim ve sağ panel CFSR verileri ile 19792018 yılları için belirlenen 
ortalama rüzgar hızından hesaplanan WPD’nin Karadeniz çalışma alanı üzerindeki uzamsal 
dağılımlarını göstermektedir.  
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Rüzgar hızının uzamsal dağılımlarında olduğu gibi (Şekil 2 a ve b), Batı Karadeniz’in rüzgar gücü 
potansiyeli havzanın diğer bölgelerine kıyasla belirgin şekilde daha büyüktür. Batı Karadeniz hem 
ERA-Interim hem de CFSR verilerinde daha şiddetli rüzgarlara maruz kaldığından bu bölgenin 
rüzgar gücü açısından daha enerjik olduğu söylenebilmektedir. CFSR rüzgar verileri ile 
hesaplanan ortalama rüzgar gücünün (178 W/m2), ERA-Interim (130 W/m2) verileri ile 
hesaplananlardan yaklaşık %37 daha büyük olduğu belirlenmiştir.  

 
Şekil 2 - 19792018 yılları için (a) ERA-Interim, (b) CFSR rüzgar verileri ile hesaplanan 

ortalama WPD’nin Karadeniz çalışma alanı üzerinde uzamsal dağılımları. 

 

Tarihsel dönemdeki Karadeniz dalga iklimini araştırmak için gerekli olan dalga parametreleri 
(belirgin dalga yüksekliği Hm0 ve ortalama dalga periyodu Tm) 19792018 yılları için ERA-
Interim ve CFSR rüzgar girdileri ile SWAN yazılımından elde edilmiştir. Şekil 3’de sol panel 
ERA-Interim ve sağ panel CFSR rüzgar girdileri ile modelden elde edilen belirgin dalga 
yüksekliği (Hm0) ve ortalama dalga periyodu (Tm) parametrelerinin uzun dönemli ortalamalarının 
Karadeniz çalışma alanı üzerindeki uzamsal dağılımlarını göstermektedir.  

 
Şekil 3 - (a, c) ERA-Interim ve (b, d) CFSR rüzgar girdileri ile modelden elde edilen Hm0, ort ve 
Tm, ort dalga parametrelerinin 19792018 yılları için 40 yıllık ortalamalarının Karadeniz çalışma 

alanı üzerindeki uzamsal dağılımları. 

 

Şekil 3 (c ve d) hem ERA-Interim hem de CFSR rüzgar girdileriyle modelden elde edilen ortalama 
Tm değerlerinin birbirine benzer olarak 1.6 sn ile 3.6 sn arasında değiştiği belirlenmiştir. Ancak 
CFSR rüzgar girdileri ile elde edilen ortalama Tm değerlerinin ERA-Interim rüzgar girdileri ile 
elde edilen değerlerden biraz daha büyük olduğu Şekil 3 (c ve d)’de verilen uzamsal dağılım 
grafiğinden açıkça gözlenmektedir. 
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ERA-Interim ve CFSR rüzgar girdileri ile modelden elde edilen dalga parametrelerine dayanarak, 
19792018 yılları için Batı Karadeniz’in, özellikle Güneybatı Karadeniz’in havzanın diğer 
bölgelerine kıyasla daha büyük dalga yüksekliğine ve daha uzun periyotlu dalgalara maruz kaldığı 
ve dolaysıyla daha enerjik dalga koşullarına sahip olduğu söylenebilmektedir. 

19792018 yıllarındaki Karadeniz dalga gücü potansiyeli ERA-Interim ve CFSR rüzgar girdileri 
ile SWAN yazılımından elde edilen dalga parametreleri (Hm0, Tmm-1,0) kullanılarak araştırılmıştır. 
Bu çalışmada, dalga gücü aşağıda verilen ifadeye göre hesaplanmıştır [18], [19]. 𝑃 = 𝐻 𝑇               (3) 

burada P dalga gücünü, Hs (Hm0) belirgin dalga yüksekliğini, Te (Tmm-1,0) enerji periyodunu,  
Karadeniz’in özgül kütlesini (1015 kg/m3) ve g yerçekimi ivmesini belirtmektedir. Denklem (3) 
sadeleştirilirse aşağıdaki bağıntı elde edilir. P = 0.486H T         (4) 

Denklem 4’ten dalga gücünün, dalga periyoduna ve belirgin dalga yüksekliğine bağlı olduğu ve 
belirgin dalga yüksekliğinin karesi ile ilişikli olduğundan belirgin dalga yüksekliği 
değişikliklerine daha hassas olduğu görülmektedir.  

Şekil 4’te sol panel ERA-Interim ve sağ panel CFSR rüzgar girdileriyle modelden elde edilen 
dalga parametreleri ile 19792018 yılları için hesaplanan dalga gücünün 40 yıllık ortalama 
maksimum ve 40 yıllık ortalama değerlerinin Karadeniz çalışma alanı üzerindeki uzamsal 
dağılımlarını göstermektedir. 

Şekil 4 (a ve b)’den, Batı Karadeniz’in havzanın diğer bölgelerine kıyasla daha yüksek dalga 
gücüne sahip olduğu açıkça gözlenmektedir. Güneybatı Karadeniz’de, ERA-Interim ve CFSR 
rüzgar girdileri için modelden elde edilen dalga parametreleri ile hesaplanan ortalama dalga gücü 
değerlerinin sırasıyla 5.17 kW/m ve 5.64 kW/m değerlerine ulaştığı, Doğu Karadeniz’de bu 
değerlerin ERA-Interim ve CFSR rüzgar girdileri için sırasıyla 1.05 kW/m ve 1.33 kW/m’ye 
düştüğü, en düşük değerlerin ise Kuzeybatı Karadeniz’de olduğu belirlenmiştir. Genel olarak, 
Batı Karadeniz’in, özellikle Güneybatı Karadeniz’in, havzanın diğer kısımlarıyla 
karşılaştırıldığında daha yüksek dalga gücü potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. 

Şekil 4 (c ve d), Pmaks değerlerinin Batı Karadeniz’de havzanın diğer bölgelerine kıyasla daha 
yüksek olduğunu ve yüksek değerlerin özellikle Güneybatı Karadeniz’de yoğunlaştığını 
göstermektedir. Maksimum dalga gücünün Güneybatı Karadeniz’de ERA-Interim ve CFSR 
rüzgar girdileri için en yüksek değerlerine ulaştığı belirlenmiştir.  

ERA-Interim rüzgar girdileri için modelden elde edilen dalga parametreleri ile hesaplanan dalga 
gücünün hem ortalamalarının hem de maksimumlarının uzamsal dağılımları CFSR rüzgar 
girdileri ile elde edilenlere benzer olmasına karşın, değerlerin CFSR rüzgar girdileri ile elde 
edilenlerden biraz daha düşük olduğu belirlenmiştir. Benzer sonuçlar rüzgar hız verilerinde de 
belirlenmiştir. Bu sonuç, rüzgar girdileri arasındaki farklı uzamsal ve zamansal çözünürlüğün 
etkisini göstermekte ve modele girilen rüzgar verilerinin önemini vurgulamaktadır. 

Bu çalışmada, detaylı analizler için Karadeniz’in güneybatısından belirlenen proje bölgesi (30° 
E; 41.6° N) rüzgar karakteristikleri açısından değerlendirildiğinde havzanın diğer taraflarına göre 
daha şiddetli rüzgar hızına, daha uzun fırtına süresine ve daha düşük değişim katsayına sahiptir 
[4]. Bu durum rüzgar hızının yüksek ama aynı zamanda ortalamaya göre daha az değişkenlik 
gösterdiği kritik bir durumu temsil etmektedir [4]. Dalga karakteristikleri bakımından 
değerlendirildiğinde proje bölgesi, rüzgar karakteristiklerine benzer şekilde, daha büyük dalga 
yüksekliğine, daha uzun fırtına süresine ve daha düşük değişim katsayısına sahiptir. Bu sonuç, 
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proje bölgesinin dalga yüksekliğinin büyük ve aynı zamanda ortalamaya göre fazla değişkenlik 
göstermeyen enerjik dalgalara maruz kaldığını göstermektedir [5]. Bu çalışmada detaylı analizler 
için dikkate alınana proje bölgesi Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 4 - (a, c) ERA-Interim ve (b, d) CFSR rüzgar girdileriyle modelden elde edilen dalga 

parametreleri için 19792018 yılları için hesaplanan (a, b) Pm ve (c, d) Pmaks parametrelerinin 
Karadeniz çalışma alanı üzerindeki uzamsal dağılımları. 

 

 
Şekil 5 - Çalışma alanı ve detaylı yerel analizler için seçilen proje bölgesi  

(30.0° E; 41.6° N) 

 

Ayrıca çalışma bölgesindeki rüzgar hızı ve belirgin dalga yüksekliği için ekstrem değer analizi, 
tarihsel (19792018) ve gelecek dönemler (20212100) için GEV (Generalized Extreme 
Distribution) dağılımına göre incelenmiştir.  

 

FİZİKSEL MODEL VE DENEY KOŞULLARI 
Deniz üstüne yerleştirilebilecek bir yüzer rüzgar türbininin hidrodinamik davranışının 
belirlenmesi için gerçekleştirilecek fiziksel model çalışmasında izlenecek yöntem aşağıda 
sıralanmıştır; 
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1-Sırf dalga halinde şamandıranın stabil yüzme durumu; Islek vd. (2020) tarafından 40 yıllık 
rüzgar verisi analiz edilerek gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen dalga iklimi kullanılarak, Batı 
Karadeniz’e ait ortalama belirgin dalga yüksekliği, maksimum dalga yüksekliği (farklı yineleme 
dönemleri için; 1, 10, 20 ve 50 yıl) için türbinin yüzme durumunda yaptığı hareketler ölçülecektir 
[4]. 

2-Sırf rüzgar halinde şamandıranın stabil yüzme durumu; Islek vd. (2021) 40 yıllık rüzgar verileri 
analiz edilerek gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen ortalama ve farklı yineleme dönemlerine 
ait ekstrem rüzgar koşulları modellenerek şamandıranın sakin su koşullarındaki yapacağı 
hareketler ölçülecektir [5]. 

3-Rüzgar ve dalga koşulları birlikte şamandıranın yüzme durumu; Birinci ve ikinci adımlardaki 
rüzgar ve dalga koşullarının kombinasyonu modellenerek şamandıranın yapacağı hareketler 
ölçülecektir. 

Çalışmada Froude ölçek kanunu kullanılmıştır. Model ölçeği 1/50 dir. Tüm deneyler prototipte 
50 m derinliğe karşılık gelen 1m model su derinliğinde gerçekleştirilecektir.  

Islek vd. (2020 ve 2021) tarafından (30° E; 41.6° N) proje alanında belirlenen rüzgar ve dalga 
uzun dönem dalga istatistiği verileri kullanılarak, model ölçeğine Froude benzeşimi kullanılarak 
geçilmiş ve deneylerde kullanılacak rüzgar ve dalga koşulları Tablo 1 ve 2’de verilmiştir [4], [5]. 

 

Tablo 1 - Prototip ve model için dalga koşulları 

Durum 
Prototip Model 

Hm0 
(m) 

Lm 
(m) 

Tm 
(s) 

Tp 
(s) 

Hm0, m 

(m) 
Lm 
(m) 

Tm 
(s) 

Tp 
(s) 

1 (ort) 1.039 20.6 3.63 4.54 0.02 0.41 0.51 0.64 

2 (1 yıl) 4.03 66.82 6.55 8.18 0.08 1.33 0.92 1.15 

3 (10 yıl) 7.48 120.13 8.78 10.98 0.15 2.40 1.24 1.55 

4 (50 yıl) 8.63 137.9 9.40 11.75 0.17 2.76 1.32 1.65 

5 (100 yıl) 9.09 145.01 9.64 12.05 0.18 2.90 1.36 1.70 
 

Tablo 2 - Prototip ve model için rüzgar koşulları 

Durum 
Prototip Model 
Vm (m/s) Vm (m/s) 

1 (ort) 5.629 0.8 
2 (1 yıl) 16.28 2.30 

3 (10 yıl) 22.30 3.1 
4 (50 yıl) 24.73 3.49 

5 (100 yıl) 25.78 3.63 
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DENEYSEL ÇALIŞMA 
Deneyler Yıldız Teknik Üniversitesi “Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarında” kurulu bulunan 
30.43 m uzunluğunda 28.85 m genişliğinde ve 2.20 m derinliğindeki dalga baseninde yapılacaktır 
(Şekil 6). 

Şekil 7’de görülen yüzer rüzgar türbin modeli yarı batık (semi-submersible) ve tabana üç 
noktadan bağlanan tiptedir. Model ölçeği 1/50 seçilmiştir.  

 
Şekil 6 - Dalga baseni genel görünüm 

 

 
Şekil 7 - 1/50 ölçekli model yüzer rüzgar türbini görünümü 
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Dalga baseninde yüzer platformun altı serbestlik derecesi ölçülecektir. Ölçüm işlemlerinde 
kullanılacak ölçüm sistemleri; 

1-IMU (inertial measurement unit); Yüzer modelin dönüklük modlarının (yaw, pitch ve roll)  
ölçülmesini sağlamaktadır.  

2-Hızlı Kamera (2 adet); Yüzer modelin lineer hareketleri (surge, sway ve heave) ölçülecektir 

3-Load Cell (3 adet); Yüzer modelin bağlantı sistemlerine gelen gerilmeler ölçülecektir. 

4-Data loggers; Veri toplama sistemi, load cell’lerden gelen verileri analiz etmektedir. 

5-Dalga Probu; Üretilen dalgaların ölçümünü sağlamaktadır. 

6-Rüzgar üreteci; Yüzer platformun üzerine etki eden rüzgar kuvvetini sağlayan sistemdir. 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 
Çalışmada, dalga ve rüzgar iklim analizlerinden Karadeniz’in güneybatısında belirlenen proje 
bölgesi rüzgar karakteristikleri açısından değerlendirildiğinde havzanın diğer taraflarına göre 
daha şiddetli rüzgar hızına, daha uzun fırtına süresine ve daha düşük değişim katsayına sahiptir. 
Bu durum rüzgar hızının yüksek ama aynı zamanda ortalamaya göre daha az değişkenlik 
gösterdiği kritik bir durumu temsil etmektedir. Dalga karakteristikleri bakımından 
değerlendirildiğinde proje bölgesi, rüzgar karakteristiklerine benzer şekilde, daha büyük dalga 
yüksekliğine, daha uzun fırtına süresine ve daha düşük değişim katsayısına sahiptir. Bu sonuç, 
proje bölgesinin dalga yüksekliğinin büyük ve aynı zamanda ortalamaya göre fazla değişkenlik 
göstermeyen enerjik dalgalara maruz kaldığını göstermektedir. Sonuç olarak gerek rüzgar gerekse 
dalga için kararlı en yüksek rüzgar ve dalga enerji potansiyeli Güneybatı Karadeniz bölgesinde 
belirlenmiştir. 

Rüzgar ve dalga iklim çalışmasından prototip ölçeğinde belirlenen farklı yineleme periyotlarına 
ait rüzgar hızı ve dalga yükseklikleri dikkate alınarak 1/50 ölçekli model rüzgar ve dalga 
parametreleri belirlenmiştir. 

Açık deniz yüzer rüzgar türbininin 50 m derinliğe yerleştirileceği planlanmıştır. Model ölçeğinde 
3 boyutlu deneysel çalışmaların dalga baseninde 1.0 m su derinliğinde yapılması belirlenmiştir. 

Deneysel çalışmada yüzer sistemin rüzgar ve dalga etkisindeki hidrodinamik davranışında 6 farklı 
serbestlik derecesinin (İleri-geri gitme (surge), yan öteleme (sway), dalıp-çıkma (heave), baş-kıç 
vurma (pitch), dervişleme (yaw) ve yalpa (roll) belirlenmesinde hızlı kamera ve IMU sistemleri 
kullanılacaktır. Yüzer sistemi tabana bağlayan bağlantı kablolarına gelecek kuvvetler ise load cell 
kullanılarak belirlenecektir.  

 

Teşekkür 
Bu çalışma YTÜ FCD-2021-4200  tarafından FCD-2021-4200 nolu proje ile desteklenmiştir. 

 

Semboller 

  Havanın özgül kütlesi 

g  Yerçekimi ivmesi 

Hm0, ort  Ortalama belirgin dalga yüksekliği 

Lm  Ortalama dalga periyoduna göre salga boyu 
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Pm  Ortalama dalga gücü 

Pmaks  Maksimum ortalama dalga gücü 

Te  Enerji periyodu 

Tm, ort  Ortalama ortalama dalga periyodu 

Tmm-1,0  Enerji periyodu 

Tp  Pik dalga periyodu 

U10  10 m yükseklikteki rüzgar hızı 

U100  100 m yükseklikteki rüzgar hızı 

Vm  Ortalama rüzgar hızı 

Vmaks  Maksimum rüzgar hızı 

WPD  Rüzgar gücü yoğunluğu 

z0  Pürüz yüksekliği 
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ÖZET 

Bu çalışmada, deniz üstü yüzer rüzgar türbinlerinin hidrodinamik davranışları deneysel ve 
sayısal olarak incelenmiştir. Çalışma yüzer rüzgar türbinleriyle ilgili ülkemizde gerçekleştirilen 
ilk küçük ölçekli deneysel model çalışması olma özelliğine sahiptir.  Deneyler İYTE İnşaat 
Mühendisliği, hidrolik laboratuvarındaki 40.0mx1.0mx1.4m boyutlarındaki dalga kanalında 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada biri kendi özgün tasarımımız, diğeri ise bilinen spar tipinde olan 
iki farklı yüzer platform kullanılmıştır. Platformda farklı dalga koşullarında oluşan öteleme ve 
dönmeler ile zincirlere gelen kuvvetler ölçülmüştür. Serbest salınım, statik, yarı statik, ve düzenli 
ile düzensiz dalga ve rüzgarlı dalga testleri yapılmıştır. Deney sonuçları, özgün platformun 
özellikle kararlı enerji üretme ve yorulma gibi konular için kritik olan Y yönünde dönme açısından 
spar paltforma göre daha stabil olduğunu göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Deniz üstü rüzgar Türbini, yüzer platform, hidrolik model deneyleri, ANSYS-
AQWA. 

 
ABSTRACT 

A Novel Platform for Offshore Wind Energy 

In this study, a new floating platform for the offshore wind turbines was developed to increase 
stability while decreasing the cost at the same time. Hydraulic model experiments were conducted 
in a wave channel (40mx1.0mx1.4m) in the hydraulics laboratory of Civil Eng. Dept/IZTECH. In 
order to compare the performance of the new floating platform, a known and applied floating 
platform type called spar was also modeled and tested under the same wave and wind conditions. 
Extensive test series were conducted, including static, quasi-static, free decay, only wave, and 
wind + wave tests. Experimental results show that the performance of the wind turbine with the 
new floating platform is better than the spar, especially considering the pitch motion, which is 
critical for energy generation and fatigue loads.  

Keywords: Floating Offshore Wind Turbine, Floating Platform, Hydraulic model experiment, 
ANSYS-Aqwa. 
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1. AMAÇ 
Deniz üzerine kurulan rüzgar türbinleri, açık denizde yüksek rüzgar hızlarına daha alçak 
irtifalarda erişilebildiği için karada kurulu benzerlerine göre daha fazla güç üretebilirler. Bu 
nedenle 1990’larda Danimarka’da başlayan deniz üstü rüzgar türbinlerinin kurulumu Şekil1’de 
gösterildiği gibi her yıl artmaya devam etmektedir. Şekil 1, Global Offshore Wind raporuna göre 
2021’de Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi (DÜRE) kurulu gücünün 50GW’a ulaştığını göstermektedir. 
2020lere kadar AB ülkelerinin lider olduğu DÜRE kurulu gücünde 2021’de yaptığı atakla Çin  
öne geçmiştir. 

 
Şekil 1 - Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi (DÜRE) kurulu gücünün yıllara bağlı artışı (1) 

 

Dünyada olduğu gibi  ülkemiz kara sularının da %80’inde su derinliği 50m’nin üzerindedir (2). 
50m’yi aşan derinliklerde türbin direklerini deniz tabanına sabitlemek ekonomik olmaktan 
uzaklaşmaktadır.  Dolayısı ile türbinleri, deniz üstünde yüzer platformlar üzerine yerleştirerek 
kurmak gün geçtikçe daha kabul gören bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya bankası 
raporuna göre (2) Türkiye denizlerindeki rüzgar enerjisi türbin gücü potansiyelinin 12 GW’ı sabit 
platformlu, 57 GW’ı yüzer platformlu rüzgar türbinleri için uygun görünmektedir. Yüzer rüzgar 
türbinleri, sadece rüzgar kuvvetlerinin değil, ayrıca dalga ve akıntıların yarattığı kuvvetlerin de 
etkisi altındadır. Türbinlerin üzerine gelen rüzgar ve dalga kaynaklı değişken kuvvetler, türbin 
sistemini her üç eksende doğrusal ve dönme yönünde salınıma tabi tutar.  Türbinin maruz kaldığı 
tüm bu salınımlar, özellikle akışkan kaynaklı oldukları için kolayca kararsız bir hal alabilmekte 
ve kötü bir senaryoda birbirlerini tetikleyici de olabilmektedirler.  Bu da hem yüzer türbin 
tasarımcılarına birçok yeni bilinmeyen parametre getirmekte, hem de yatırımcılar bu türbinlerin 
güç ve dayanım performanslarının bu aşırı çevre koşulları altında nasıl etkileneceğinden emin 
olamamaktadırlar. 

Bir yüzer rüzgar türbininde hem performans hem de maliyet açısından en kritik bileşen yüzer 
platformlardır.  (3)’te yapılan çalışmaya göre bir yüzer rüzgar türbinin toplam maliyetinin %34’ü 
yüzer platformve bağlantılarının maliyetiyken, yalnızca %22si türbinin kendi maliyetidir.  Yüzer 
rüzgar türbinleri için son 10-15 yılda farklı tipte platformlar geliştirilmiş olsa da, bazı tipik 
platform geometrileri bu zaman içinde ön plana çıkmıştır.  Bunlar Şekil 2’de gösterilmiştir Şekil 
2’de verilen platformlardan mavna tipi suyun kaldırma kuvveti, Spar, balast(dengeleyici ağırlık) 
prensibi, Gergi ayaklı (TLP) ise yukarı kaldırma kuvvetinin bağlantı kabloları ile dengelenmesi 
ilkesiyle çalışmaktadır. Yarı batık ise hibrit bir platform olup hem suyun kaldırma kuvveti, hem 
de balast stabilite ilkelerini kullanmaktadır. Her bir platform tipinin avantajarı gibi 
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dezavantajlarının da olması daha düşük maliyetlerle daha stabil yüzer platform arayışlarının tüm 
dünyada devam ettiğini göstermektedir. 

Bu çalışmanın amacı kendi özgün yüzer platformumuzu geliştirerek üzerinde rüzgar türbini ve 
tabana bağlantılarıyla modellenmesi ve hidrolik model deneyleriyle düzenli ve düzensiz dalgalar 
ve rüzgar koşulları altında hidrodinamik performansının incelenmesidir. Bunun yanında, 
karşılaştırma yapabilmek amacıyla bilinen spar tipinde bir yüzer platform da modellenmiş aynı 
dalga ve rüzgar koşulları altında test edilmiştir. 

 
Şekil 2 - Deniz üstü rüzgar türbinleri için yüzer platform tipleri (4) 

 

2. DENEY DÜZENEĞİ 
Deneysel çalışma İYTE İnşaat mühendisliği bölümü hidrolik laboratuvarındaki dalga kanalında 
gerçekleştirilmiştir. Kanal boyutları 40mx1.0mx1.4m olup, kanal sonunda yansımayı önlemek 
üzere 1/7 eğimde taş tahkimat yapılmıştır. Şekil 3’de dalga kanalının üstten görünüşü verilmiştir. 

 
Şekil 3 - Dalga üreticisinin yerleştirildiği dalga kanalı 
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Kanal içinde dalga üretebilmek için 5kW’lık bir servo motoru olan piston tipi bir dalga üreteci 
kendimiz tarafından tasarlanmış olup, strok boyu 1.0m, maksimum hızı 0.83 m/sdir. Üretici, hem 
temel deneylerde kullanmak üzere düzenli (sinüzoidal, dalga yüksekliği ve periyodu sabit) 
dalgalar, hem de doğada gözlemlenen düzensiz (dalga yüksekliği ve periyodu değişken) dalgaları 
üretebilmektedir.  Deneylerde kullanılacak dalgaları üretmek için  dalga özellikleri, su derinliği 
ve deney süresinin girileceği kullanıcı dostu bir arayüz matlab GUI kullanılarak geliştirilmiştir. 
Dalga üretimi için kullanıcı önce düzenli veya düzensiz dalga seçeneğini seçmekte ve istediği 
dalga özellikleri ve çalışma süresini girdikten sonra oluşturulan piston zaman serileri Simulink 
ile haberleştirilerek dalga üretecinin motoruna gerekli sinyallerin gitmesi sağlanmaktadır. elde 
edilen piston hareketlerinin istenilen düzenli ve düzensiz dalga profillerini oluşturup 
oluşturmayacağı ön testlerle kontrol edilmiştir. Kanal içinde oluşan dalga profillerinin ölçmek 
için rezistans tipi, 60 cm uzunluğundaki dalga ölçerler kullanılmıştır. Dalga ölçerler dalga 
kanalına yerleştirilerek kalibrasyonu yapılmış ve test çalışması gerçekleştirilmiştir. Test 
çalışmaları hedeflenen dalga yükseklik ve periyotlarının elde edilebildiği, düzensiz dalgalar için 
hedef spektrumların yakalanabildiği ve dalga yüksekliği dağılımının Rayleigh dağılımına 
uyduğunu göstermektedir. Şekil 4 bu test çalışmalarından örnekler sunmaktadır. 

 

 
Şekil 4 - Düzenli ve düzensiz dalgaların kanalda hedeflendiği gibi oluşturulabildiğini gösteren 

test sonuçları 

 

3. TÜRBİN VE YÜZER PLATFORM MODELLERİ 
Rüzgar Türbini için yerli üretici NORTHEL firmasının POYRA-P36 türbini kullanılmıştır. 
POYRA-36 300 kW gücünde ve 36 m çaptadır.  Kanat modeli tasarım ve imalatı konusundaki 
tüm detaylar (5)’de verilmiştir. 300KW’lık türbinin özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Rüzgar türbini modellemesinde geometrik boyut,  çok büyük olduğu için genelde Reynolds 
boyutlandırılması yapılamaz. Çalışmada dalgaların yarattığı dinamik çok baskın olduğu için 
Froude boyutlandırılması kullanılmıştır.  Dalga kanalının genişliği (1.0m), rüzgar türbinin çapı, 
kanaldaki maksimum su derinliği (1.0m) gibi kısıtlar düşünülerek model ölçeği  =40 olarak 
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belirlenmiştir. Kanat modeli 3D yazıcı ile STH filament malzemesi ile yapılmıştır. Şekil 5’de  
kanatlarıyla imal edilen rüzgar türbini modeli gösterilmektedir.   

 

Tablo 1 - 300-kW’lık rüzgar türbininin özellikleri 

Güç 300 kW 
Rotor oryantasyonu, konfigürasyonu Rüzgara karşı, 3-kanatlı 
Rotor çapı 36 m 
Hub yüksekliği 39 m 
Minimum, Nominal, Maksimum rüzgar hızı 2.9 m/s, 9.98 m/s, 25 m/s 
Hub kütlesi 4.42 t 
Kanat kütlesi 1.77 t 
Kule kütlesi 34.90 t 

 

 
Şekil 5 - Rüzgar türbini modeli 

 

 
3.1. Spar tipi yüzer platformun tasarımı ve modeli 
Spar tipi platform, hem literatürde bilinen ve performans verileri olan bir yüzer platform olması, 
hem de dalga kanalında hidrolik model deneylerinin yapılabileceği en uygun geometriye sahip 
olması açısından tercih edilmiştir. 300kW’lık rüzgar türbinini taşıyacak yüzer spar platformun 
tasarımı için önce parametrik bir çalışma yapılmıştır. Model sayısal olarak test edilmiş, 1/40 
ölçekte modellenmiş olup fiziksel deneyleri gerçekleştirmek üzere imalatı yapılmıştır. Sayısal 
modellemede ANSYS-AQWA programı kullanılmıştır. ANSYS-AQWA; yüzer veya sabitlenmiş 
açık deniz yapıları, yüzer depolama, üretim ve boşaltım sistemleri (FPSO), yarı batık platformlar, 
gergi ayaklı platformlar (TLP), gemiler, yenilenebilir enerji sistemleri ve dalgakıran 
tasarımlarında; dalga, rüzgâr ve akıntının yapıya olan hidrodinamik etkileri ve bu etkilerden 
dolayı yapının vereceği tepkileri (hareketleri) hesaplama kabiliyeti olan bir mühendislik 
yazılımıdır (6). 3 boyutlu panel metot ve potansiyel teori tabanında geliştirilmiş olan yazılımda, 
çözüm yapılan akışkan, ideal olarak kabul edilmektedir. Platformlar ve diğer açık deniz 
yapılarında kullanılan ince6, silindirik elemanların hidrodinamik analizleri içinse Morison 
elemanları kullanılarak çözümler sunulmaktadır. 
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Tasarlanan spar tipi yüzer platform modeli 2 mm kalınlığındaki çelikten imal ettirilmiş olup, içi 
boştur ve  balast ağırlığının ayarlanabilmesi için üst tarafında kapak yapılmıştır. Şekil 6’da 
gösterildiği gibi spar platform deniz tabanına 3 tane, aralarında 120 derece açı olan zincirle 
katener olarak bağlanmaktadır.  Spar modelin dalga kanalına yerleştirilmesi yine Şekil 6’da 
verilmiştir. Dalga kanalı 1m genişliğinde olduğu için zinciri konfigürasyonunda değişiklik olması 
gerekmiştir. Dalga yönünde uzanan zincir (zincir 1) olduğu gibi modellenebilmiştir. Ancak bu 
zincire 120 derece yapan diğer iki zincirin (zincir 2 ve 3) prototipte olduğu açıda modellenmesine 
dalga kanalının boyutlarından dolayı imkan yoktur. Bu iki zincir Şekil 6’da görüldüğü gibi 
modifiye edilmiştir. Bağlantı zincirleri arasındaki açının ve kabloların geometrik ve elastik 
uyumluluğunun korunması için zincir yönünün değiştiği noktalara Şekil 6’da gösterildiği şekilde 
dikey sabit kasnak bazlı bir sistem tasarlanmıştır. Zincirler kanal tabanına güçlü mıknatıslarla 
çapalanmıştır. 

 
Şekil 6 - Tasarımı yapılan spar platform (solda) ve modelde zincirlerin kanal içine 

yerleştirilmesi (sağda) 

 

3.2. Özgün yüzer platformun tasarımı ve modeli 
Öncelikle 5MW’lık rüzgar türbinini taşıyacak bir  özgün yüzer platformun geliştirilmesi için 
çalışılmıştır. Çünkü 5MW’lık türbin referans türbin olarak  kullanılmakta ve böylece verilerini 
bulmak mümkün olmaktadır. Ayrıca günümüzde daha büyük kapasiteli (>15MW) rüzgar 
türbinlerine yönelim vardır. Özgün platformun dalga hareketlerine yeterli dayanımı göstermesinin 
yanı sıra uygulanabilir ve ekonomik olması amaçlanmıştır. Özgün platform geometrisi Spar 
platformu gibi yüksek su kesimli platformlar ile büyük su düzlemi alanına yayılan yarı batık 
platform tiplerinin arasında olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun yanında dalga  en fazla su 
seviyesinde etkili olduğu için, dalga etkilerini minimize etmek amacıyla, platformun batık olması 
düşünülmüştür. Ayrıca yeni platformun spar platformlara özgü düşük batıp çıkma tepkilerine ve 
yarı batık platformların düşük baş-kıç vurma tepkilerine sahip olması hedeflenmiştir. Özgün 
tasarıma dair kavramsal geliştirmelere başlanmış ve stabil ve ekonomik kesiti elde etmek üzere 
çok detaylı bir optimizasyon çalışması yürütülmüştür. Seçilen parametreler alt ve üst limitler 
arasında değiştirilerek 800 kadar farklı tasarım alternatifi elde edilmiş ve performans ile maliyet 
açısından en uygun olanlar Pareto cephesi uygulanarak seçilmiş ve bu alternatifler önce tabana 
bağlanma zincirleri olmadan frekans bazında temel hidrodinamik difraksiyon hesaplaması ile ve 
sonra zincirlerle birlikte zaman bazlı hidrodinamik sayısal model analizleriyle ANSYS-AQWA 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Özgün platform da spar ve yarı batık gibi katener zincirlerle 
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tabana bağlanmaktadır. Tasarım ve optimizasyon çalışmasında performans açısından hedeflenen 
kriterler şunlardır: 

1) Tüm sistem düşey kuvvetler açısından dengede olmalıdır. 

2) Metacenter > 0 (>1m,) olmalıdır (7) 

3) Rüzgar eğilme açısı  operasyonel durumda 6, hayatta kalma durumunda 12˚den küçük 
olmalıdır (6). 

4) Zincirlerdeki maksimum gerilme /zincirin taşıyabileceği maksimum yük oranı yani 
zincirin kopma emniyeti 1.27’nin üstünde olmalıdır (8). 

Maliyet açısından ise platform toplam maliyetinin (bağlanma zincirleri dahil) 9milyon $’ın 
altında olması hedeflenmiştir (9). Bu hedefler ışığında 5MW’lık rüzgar türbinini taşımak için 
geliştirilen  özgün yüzer platformun, deneyde kullanılan 300kW’lık türbini taşıyacak şekilde 
modifiye edilmesi gerekmiştir. Bunun için, model ölçeğinin 1/40 olması dikkate alınarak, önce 
40 m su derinliğinde yerleştirilecek 300 KW’lık rüzgar türbinini taşımaya uygun ve önceki özgün 
yüzer platformun karakteristik ve performans özelliklerini taşıyan prototip platform 
geliştirilmiştir. 300 KW için geliştirilen yüzer platform da 5 MW için yapılan tüm aşamalarda 
geçirilerek, birimsiz tepkileri, farklı dalgalar altındaki performansları ve zincirlere gelen yükler 
açısından değerlendirilmiştir.  5MW’lık platformda olduğu gibi boyuna ilerleme, dalıp çıkma ve 
baş-kıç vurmada performanslarının iyi olduğu ve zincirdeki gerilmelerde sorun olmadığı 
görülmüştür. Daha sonra, 40 m su derinliğine yerleştirilecek 300 kW’lık rüzgar türbinini taşımaya 
uygun olarak geliştirilen prototip özgün platform 1/40 ölçeğinde küçültülerek deneylerde 
kullanmak üzere imal ettirilmiştir. Şekil 7’de özgün platformun kanal içindeki görünümü 
verilmektedir. 

 

4. DENEYLER VE ÖLÇÜM SİSTEMİ 
Hem spar hem de özgün yüzer platform için geniş bir deney seti uygulanmış ve aşağıdaki testler 
gerçekleştirilmiştir: 

 
Şekil 6 - Özgün Platformun dalga kanalı içindeki görünümü 
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 Statik testler (ağırlık merkezi ve draft) 

 Yarı-statik testler (ötelemeye karşılık zincirde gerilme) 

 Serbest salınım testleri 

 Düzenli dalga 

 Düzenli dalga+rüzgar 

 Düzensiz dalga 

 Düzensiz dalga+ rüzgar 

Düzenli ve düzensiz dalga testlerinde üretilen dalga değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2 - Deneylerde kullanılan dalga özellikleri (prototip değerleri) 

Parametre Aralık 

Dalga yüksekliği 2-12m 
Dalga dikliği 0.02, 0.04 
Dalga periyodu 5.69s-19.6s 
Test sayısı 48 

 

Deneyler sırasında yapılan ölçümler ise Tablo 3’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 3 - Deneylerde yapılan ölçümler ve ölçüm yöntemleri 

Yapılan ölçüm Ölçüm yöntemi 
Kule Üzerine Gelen Kuvvetler  Gerinim Pulu 
Türbin ve platformun hareketi Görüntü İşleme 
Zincirlerde oluşan Gerinim Yük Sensörleri 
Rüzgar hız profilleri Sıcak-Tel Anemometresi 
Dalga profili Dalga ölçerler 

 

5. DENEY SONUÇLARI VE KARŞILAŞTIRMALAR 
Bu bölümde spar ve özgün yüzer platform için deney sonuçları karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. 
Karşılaştırmalar üç serbestlik dercesi için verilecektir. Gerçek ortamda yüzer rüzgar türbinleri 6 
serbestlik dercesinde deplasman ve dönmeye maruz kalırlar. Ancak deney ortamında dalga tek 
yönlü olarak geldiğinden yapı X yöününde deplasman (boyuna öteleme, surge), Z yönünde 
deplasman (dalıp çıkma, heave) ve Y yönünde dönme (baş-kıç vurma, pitch) hareketleri 
yapmaktadır ve dolayısıyla bu üç serbestlik derecesi etkendir. 

 

5.1. Serbest Salınım 
Serbest salınım testlerinde platform X, Z yönlerinde bir ilk deplasman ve Y yönüde bir ilk 
rotasyona maruz bırakılmakta ve sonra platform ilk denge haline gelene kadar beklenmektedir. 
Serbest salınım deneyleri yapının sönümlenmesinin ve doğal periyotlarının bulunması için 
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önemlidir. Şekil 7’de spar ve özgün platform için serbest salınım test sonuçları gösterilirken, Şekil 
8’de her iki platform için de doğal periyotlar karşılaştırılmıştır. 

 
Şekil 7 - Spar (sol) ve özgün platform (sağ) için serbest salınım test sonuçları 

 

 
Şekil 8 - Spar ve Özgün platformun üç serbestlik derecesinde doğal periyotları 

 

Şekil 7, özgün platformun spar’a göre çok daha kısa zamanda sönümlendiğini göstermektedir. 
Şekil 8’e göre ise her iki platformun da doğal periyotlarının dalga periyot aralığından (<20-25 sn) 
uzak olduğu, dolayısıyla rezonans açısından problem olmayacağı söylenebilir. 
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5.2. Yalnızca Dalga Deneyleri 
Yalnızca dalgalar altında yapılan deneylerin sonuçları dalga yüksekliğine bağlı platformda oluşan 
deplasman ve dönmelerin spar ve özgün platformun karşılaştırılması olarak Şekil 9’da 
sunulmuştur. 

 
Şekil 9 - Farklı dalga yüksekliklerinde oluşan deplasman ve dönmelerin spar ve özgün platform 

için karşılaştırılması 

 

Şekil 9, X yönündeki boyuna ötelemedeki hareketin her iki platform için benzer olduğunu, Z 
yönündeki dalıp çıkmada ise özgün platformun 10m dalgaya kadar spardan bir miktar daha iyi 
olduğunu göstermektedir. Y yönündeki dönme olan baş-kıç vurmada ise özgün platformun çok 
daha az dönme yaptığı açık olarak görülmektedir. Yüzer rüzgar türbinlerinde kararlı enerji üretme 
ve oluşan fatik yükleri açısından en kritik hareket bu dönmedir. Dönme ne kadar az ise türbin o 
kadar  stabil olur ve enerji üretimi daha kararlı olur. 

 

5.3. Dalga ve Rüzgar Deneyleri 
Dalga ve rüzgar deneylerinde dalga yüksekliği 2 ile 12m arasında değiştirilirken rüzgar hızı 
20m/sn de tutulmuştur. Karşılaştırmalı sonuçlar Şekil 10’da verilmiştir. Sonuçlar rüzgar 
verilmeye başlandıktan sonra dalgalarla oluşan hareketleri göstermektedir. 

Şekil 10, dalga ve rüzgarın birlikte yapıya etkidiği durumda da özgün plaformun deplasman ve 
dönmesinin spardan daha az olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla özgün yüzer platformun deniz 
üstü rüzgar enerjisi için kullanılmaya yönelik bir alternatif olabileceği gösterilmiştir. 
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Şekil 10 - Dalga ve rüzgarın birlikte etkidiği deney sonuçlarının karşılaştırması 

 

SONUÇLAR 
Deney sonuçları, geliştirilen yeni platformun tekniği bilinen ve uygulanan spar modele göre 
denenen geniş dalga ve ekstrem rüzgar koşulları altında daha stabil olduğunu göstermiştir. 

Özellikle rüzgar ve dalga koşulları altında kararlı enerji üretmede önemli olan baş-kıç vurma 
rotasyonu ve dalıp çıkma deplasmanları yeni platformda bir miktar daha azaltılmıştır.  

Sayısal model kullanılarak yapılan karşılaştırma çalışmalarında, geliştirilen platformun aynı 
koşullar altında yarı-batık’a göre de salınım ve dönmelerinin daha az olduğunu göstermiştir. 

Dengeleyici ağırlık spardaki gibi uzun drafta yerleştirilmemiştir. Ağırlık zincirlerle türbin 
kulesine asılmıştır. Yüzdürücülerin betondan imal edilmesi düşünülmektedir. Dolayısıyla çok 
daha ekonomik bir platform elde edilmiştir. Ancak detaylı maliyet hesabı yapılması 
gerekmektedir. 

 

Teşekkür 
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 217M451 ve 121M933 nolu projeler kapsamında 
desteklenmiştir. 
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Koruma Tabakasında Tetrapod Bloklar Kullanılan 
Dalgakıran Kesitinin Antifer Bloklar ile 
Güçlendirilmesi* 
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ÖZET 

18-19 Ocak 2018 tarihlerinde Karadeniz’de gerçekleşen güçlü bir fırtına sonucunda Batı 
Karadeniz’de bulunan ticari bir limanın dalgakıranları ağır hasar almıştır. Acil bir önlem olarak, 
dalgakıranlar hasar öncesi kesit tasarımları kullanılarak tamir edilmiştir, ancak bu 
dalgakıranların gelecekteki muhtemel fırtınalar sırasında hasar almaması için güçlendirilmesi 
ihtiyacı duyulmuştur. Dalgakıran kesitinin güçlendirilmesi için mevcut tetrapod blokların üzerine 
antifer blokların yerleştirilmesine karar verilmiş, güçlendirilen kesit ölçeklenerek ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Liman Mühendisliği Laboratuvarında yörenin dalga iklimi ve farklı 
kesit alternatifleri dikkate alınarak test edilmiştir. Güçlendirilen kesitin tasarım ve aşırı yükleme 
dalga koşulları altında hasar almadığı ve kabul edilebilir seviyelerde dalga aşmasının 
gerçekleştiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: dalgakıran, tetrapod, antifer, güçlendirme. 

 

ABSTRACT 

Reinforcement of the Breakwater Section with Antifer Blocks on Tetrapod Blocks Used in the 
Armor Layer 

A severe storm in the Black Sea occurred on 18-19 January 2018 caused significant damage 
along the breakwaters of a commercial port. As an urgent precaution, the breakwaters were 
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repaired based on pre-damage sections, but it is still required to strengthen these breakwaters to 
avoid damage during future storms. To reinforce the breakwater section, it was decided to place 
antifer blocks on top of the existing tetrapod blocks in the armor layer. The reinforced section 
was scaled and tested in the Coastal and Ocean Engineering Laboratory Wave Flume of the 
METU Civil Engineering Department, under the wave climate of the port region and considering 
different alternative sections. It was observed that the reinforced section is stable under design 
and overload wave conditions, and wave overtopping is at acceptable levels. 

Keywords: breakwater, tetrapod, antifer, reinforcement. 

 

GİRİŞ 
Denizel afetler etkisi altında oluşan kıyı yapıları hasarları ve bu hasarların onarılmasıyla ile ilgili 
olarak literatürde birçok örnek bulunmaktadır. Taş dolgu dalgakıranlarda fırtına etkisi altında 
gerçekleşen önemli hasar örneklerinden biri Portekiz’de bulunan Sines Limanı dalgakıranıdır 
(Baird et al., 1980). Ülkemizde ise etkili bir fırtına sonucu henüz imalat aşamasında iken ağır 
hasar alan Antalya Limanı dalgakıranı (Gunbak and Ergin, 1985) ve Karadeniz’de gerçekleşen 
güçlü bir fırtına sonucu hasar alan Giresun Limanı dalgakıranı (Kilicoglu et al., 2004) bu 
kapsamda önemli örnekler olarak verilebilir. Yapılan çalışmalar ile bu dalgakıranlarda hasara yol 
açan mekanizmaların anlaşılması, gelecekte bu hasarların gerçekleşmemesi için alınması gereken 
mühendislik önlemlerin ortaya çıkarılması için önem taşımaktadır. Ancak, literatürde bu tip 
hasarların giderilmesi ve dalgakıranların güçlendirilmesine yönelik fiziksel modelleme 
çalışmalarını içeren sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.  
18-19 Ocak 2018 tarihlerinde Karadeniz’de etkili olan bir fırtına sonucunda Batı Karadeniz’de 
bulunan ticari bir limanın ana ve tali dalgakıranları ağır hasar almıştır. Bu hasarı oluşturan fırtına 
ve hasarın boyutları Güler vd. (2022) tarafından detaylı olarak incelenmiştir. Bahsi geçen ticari 
limanın sürekli olarak çalışması gerekliliğiyle acil bir önlem olarak, dalgakıranlar hasar öncesi 
kesit tasarımları kullanılarak tamir edilmiş, ancak bu dalgakıranların gelecekteki muhtemel 
fırtınalar sırasında tekrar hasar almaması için güçlendirilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Bu kapsamda 
mevcut tasarımda ana dalgakıran kesitleri koruma tabakasında bulunan 24 t ağırlığındaki tetrapod 
ünitelerin üzerine Frens (2007) tarafından önerildiği şekilde 0.61 yerleştirme sıklığına sahip 
(bknz. Bölüm 2) 48 t ağırlığındaki antifer ünitelerin yerleştirilerek dalgakıran kesitlerinin 
güçlendirilmesine karar verilmiştir. Bu çalışmada ana dalgakıranın gövde kesitlerinden dalga 
kırılması açısından daha kritik olarak kabul edilen (kırılan dalgalara daha çok maruz kalan), yapı 
önü su derinliği 18 m olan Kesit 4-4 için ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı ve Liman 
Mühendisliği Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen iki boyutlu fiziksel model deneyleri 
özetlenmektedir.  

Bu kısa girişin ardından bildirinin ilerleyen bölümlerinde çalışmanın amaçları, fiziksel model 
çalışmalarının detayları, kesit revizyonları, yapı dayanımı ve dalga aşması ölçümleri ve deney 
sonuçları verilmektedir.  

 

AMAÇ 
Etkili bir fırtına sonucunda hasar alan limanın ana dalgakıranında yer alan Kesit 4-4 için 
gerçekleştirilen deneylerin temel amacı mevcut kesitin en uygun şekilde güçlendirilerek, 
gelecekteki fırtınalar karşısında yapı dayanımı yüksek ve kabul edilebilir seviyelerde dalga 
aşmasına izin verilen bir kesit tasarlamaktır. Bu ana başlık altında çalışmanın amaçları: (i) kesit 
güçlendirme çalışmaları esnasında tetrapod üzerine yerleştirilen antifer bloklarının dayanımını 
değerlendirmek, (ii) güçlendirilmiş kesitte topuk etkisini belirlemek, (iii) dalga aşması 
durumlarını değerlendirmek, (iv) dalgakıranın yapı dayanımı ve dalga aşması ile birlikte ekonomi 
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ve imalat koşullarını da göz önünde bulundurarak gerekli değişiklikleri yapmak ve dalgakıran 
kesitine son halini vermektir.  

 

FİZİKSEL MODELLEME ÇALIŞMALARI 
İki boyutlu fiziksel model deneylerinin elverişli bir şekilde yapılabilmesi için ODTÜ, İnşaat 
Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda bulunan 26 m x 
6 m boyutlarındaki deney kanalı içine 0,6 ve 0,9 m genişliklerinde 18 m uzunluğunda iki adet iç 
kanal ve kanalların içine proje alanına ait ortalama taban eğimi (1:30) inşa edilmiştir. Limanın 
ana dalgakıranında bulunan Kesit 4-4 deney kanalı içerisine ölçekli bir şekilde yerleştirilmiş, 
seçilen dalga koşulları altında yapı dayanımı ve dalga aşması ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bu 
bölümde sırasıyla model ölçeğinin belirlenmesi, dalga koşulları, deney düzeneği, ölçümler ve 
deney sonuçları sunulmaktadır. 

 

Model Ölçeği 
Deney dalga koşulları, laboratuvar altyapısı ve ekipmanları ve Froude kuramı dikkate alınarak en 
uygun model uzunluk ölçeği λL=1:60 olarak belirlenmiştir. Fiziksel model deneylerinde 
kullanılacak ağırlık ölçeği (λW) belirlenirken dinamik benzerlik durumunun sağlanması adına 
Hudson vd. (1979) tarafından önerilen yaklaşım kullanılmıştır. Su yoğunluğu ve yapay ünite 
yoğunluğu modelde 1000 kg/m3 ve 2360 kg/m3 olarak ölçülmüş, bu değerler prototipte 1018 kg/ 
m3 ve 2400 kg/m3 olarak kabul edilmiş ve ağırlık ölçeği bu değerler kullanılarak belirlenmiştir. 
Deneylerde çekirdek tabakasında kullanılan taşların boyutlarının belirlenmesinde viskoziteden 
kaynaklı ölçek etkilerinin asgariye indirilmesi için Burcharth vd. (1999) tarafından verilen 
yaklaşım kullanılmıştır. Belirlenen model ölçeğine göre kesitlerde kullanılacak taş ve yapay blok 
ağırlıkları belirlenmiş, yapay bloklar üretilmiş, taşlar sınıflandırılmış ve sınıflarına göre 
renklendirilmiştir. Deneylerde kullanılan ünite ve taş boyutları Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1 - Fiziksel model deneylerinde kullanılan yapay ünite ve taşların prototip ve model 
ölçeğinde ağırlıkları. 

Ünite ve Taş Prototip Model 
Antifer 48 (ton) 218,5 (gram) 

Tetrapod 24 (ton) 109 (gram) 
Küp 42 (ton) 190,7 (gram) 
Taş 2-4 (ton) 9-18 (gram) 
Taş 1-3 (ton) 4-13 (gram) 
Taş 0,4-2 (ton) 2-11 (gram) 
Taş 0,4-1 (ton) 2-6 (gram) 
Taş* 0-0,4 (ton) 0-8 (gram) 

*Deneylerde 0-0.4 ton aralığı taşların boyutlarının belirlenmesinde viskoziteden kaynaklı ölçek 
etkilerinin asgariye indirilmesi için Burcharth vd. (1999) tarafından verilen yaklaşım 
kullanılmıştır. 
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Dalga Koşulları 
Fiziksel model deneylerinde dalgakıranın gövde kesiti (Kesit 4-4), üzerinde birikimli hasar 
durumlarının gözlemlenebilmesi adına, prototip ve model özellikleri Tablo 2’de verilen dalga 
koşulları altında test edilmiştir. Deney dalga koşulları altı farklı dalga ve su seviyesi 
kombinasyonundan oluşmaktadır. Bu dalga ve su seviyesi özellikleri ODTÜ Kıyı ve Liman Müh. 
Lab. (2022) tarafından yapılan dalga iklimi çalışmalarının sonuçları kullanılarak seçilmiştir.  
Tablo 2’de verilen deney programı her bir farklı alternatif kesit için 2 kez uygulanmıştır. Her 
tekrar deneyinin başında kesit en baştan inşa edilmiştir. Bu yolla inşaat sırasında koruma tabakası 
ve topuk ünitelerinin dizilimlerinin farklılaşmasından kaynaklı gözlemlenebilecek hasar ve dalga 
aşması değişimlerinin de gözlemlenmesi hedeflenmiştir.  

 

Tablo 2 - Deneylerde uygulanan dalga ve su seviyesi koşulları prototip ve model değerleri. 

Dalga 
Koşulu 

Aşılma/Oluşma  
Olasılığı 

Prototipte
yapı önü 
belirgin 
dalga 

yüksekliği, 
Hm0, topuk 

(m) 

Prototipte
yapı önü 
belirgin 
dalga 

periyodu,𝑻𝒔(s) 

Modelde
yapı önü 
belirgin 
dalga 

yüksekliği, 
Hm0, topuk 

(m) 

Modelde
yapı önü 
belirgin 
dalga 

periyodu,𝑻𝒔(s) 

Prototipte 
Dalga 
Serisi 

Süresi, 
(saat) 

 
 

Prototipte 
Tasarım 

Deniz Suyu 
Seviyesi 

(m) 

D1 10 saat/yıl 5,4 9,6 0,090 1,25 6,2 OSS 
(+0,12) 

D2 5 yıl 6,9 10,3 0,115 1,33 8,1 OSS 
(+0,19) 

D3 50 yıl 8,1 11,2 0,135 1,45 10,3 OSS 
(+0,23) 

D4-1 100 yıl 8,6 11,5 0,143 1,49 10,5 DSS 
(+0,13) 

D4-2 100 yıl 8,6 11,5 0,143 1,49 10,5 YSS 
(+0,95) 

D5 
100 yıl (%90 

güvenilirlik üst 
limiti) 

9,2 12,0 0,153 1,55 10,4 YSS 
(+0,98) 

 

Deney Düzeneği ve Ölçümler 
Deneyler sırasında kesitin yerleştirildiği kanalda ve bu kanalın yanında boş bırakılan diğer iç 
kanalda su seviyesi ölçümleri yapılmıştır. Kanal içinde yapıdan ve dalga üretecinden yansıyan 
dalgaların analizlerinde belirli aralıklarla yerleştirilmiş 3 adet dalga ölçerin verisini kullanan 
Mansard ve Funke (1980) yöntemi kullanılmıştır. Deney düzeneği ve dalga ölçerlerin kanal 
içindeki konumları Şekil 1’de gösterilmiştir.  
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(a) 

 
(b) 

Şekil 1 - Dalga ölçerlerin konumları ve kesitlerin yerleşimi (Uzunluk birimleri cm cinsindendir. 
a) Yandan görünüm, b) yukarıdan görünümü göstermektedir.) 

 

Antifer Blokların Yerleştirilmesi 
Antifer blokları yerleştirilirken dikkat edilmesi gereken parametrelerden biri yerleştirme 
sıklığıdır. Antifer blokların yerleştirilmesi ve yapı dayanımı (stabilite) ile ilgili olarak literatürde 
çeşitli çalışmalar (Yağcı ve Kabdaşlı, 2003; Yağcı vd., 2004; Frens, 2007; Domingo, 2012) 
bulunmaktadır. Bu çalışmalar ile antiferlerin düzenli ya da düzensiz yerleştirildiği koşulda yapı 
dayanımı katsayılarında meydana gelen değişiklikler genel olarak incelenmiştir.  

Gerçekleştirilen deneylerde yerleştirme sıklığı, yerleştirilen blok sayısının katman başına 
ortalama yüzey birimi için en yüksek blok sayısına oranı olarak alınmıştır (Frens, 2007). Buna 
göre yerleştirme sıklığı aşağıda verilen denklem ile hesaplanmıştır:  𝜙 = ∗∗  (1) 

Yukarıda verilen denklemde belirli bir alandaki blok sayısı Nb ile, belirlenen alan genişliği B ile, 
belirlenen alan uzunluğu (eğim üzerindeki) L ile, kullanılan ünitenin nominal çapı ise  𝐷  ile 
gösterilmiştir. Mevcut çalışmada antifer blokların Frens (2007) tarafından gerçekleştirilen 5 
numaralı deneyde önerilen katmanlar halinde uygulanan düzensiz yerleştirme metoduyla ve 
yukarıda ayrıntılı bir şekilde tanımlanan yerleştirme sıklığının 0.61 olacağı şekilde 
yerleştirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Yerleştirme sıklığı her bir deney öncesinde 
her katman için eğim boyunca alınan ölçümler kullanılarak belirlenmiştir. 

Prototipte tetrapod bloklar üzerine antifer blokların yerleştirilmesinde zorluklar yaşanması 
muhtemeldir. Bu zorlukların başında tetrapod blokların yarattığı düzensiz yüzey gelmektedir. Bu 
çalışmada Frens (2007) tarafından önerilen metodun tercih edilmesinin sebebi, düzensiz 
yüzeylerin üzerine bu metot ile antiferlerin daha kolay bir şekilde yerleştirilebileceğinin ön 
görülmesidir. Bu çalışma sonucunda deneylerde yapı dayanımı ve aşma açısından uygun görülen 
kesit için antifer yerleşimi verilmiştir. Burada yapı dayanımı için en önemli parametre yerleştirme 

Dalga Ölçer 
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sıklığı olarak ortaya çıkmıştır. Ancak mevcut tetrapodların su altında görüntülenmesi zorlu olan 
bölgelerde daha fazla hasar almış olması durumunda yerleştirme yapılırken sahada uygun şekilde 
değişiklikler yapılabileceği, bu aşamada özellikle yerleştirme sıklığına dikkat edilmesi gerektiği 
belirtilmiştir.  

 

Dalga Aşması Ölçümleri 
Dalga aşması ölçümleri 25 cm genişliğinde bir adet saç oluk ve oluğun arkasına yerleştirilen bir 
adet toplama haznesi kullanılarak yapı kreti gerisinde tek bir noktada ölçülmüştür. Aşan 
dalgaların ölçülmesi için kullanılacak oluğun yerleştirileceği nokta, kret gerisi üzerinde Hata! 
Başvuru kaynağı bulunamadı.’de işaret edildiği konuma yerleştirilmiştir. Her bir düzensiz 
dalga serisi sonrasında yerleştirilen oluk yolu ile toplanan su miktarlarının tartılması ile birim 
uzunluktaki ortalama aşma miktarları (m3/s/m) belirlenmiştir. Belirlenen aşma miktarları daha 
sonra prototip ölçeğine çevrilmiştir.  

 
Şekil 2 - Kesit 4-4 Alternatif 1 kesitinin yandan görünümü. (Dalga aşması ölçümlerinde aşan 
dalgaların toplandığı olukların yerleştirildiği konum kırmızı çizgi ile gösterilmiştir. Şekilde 

verilen sarı çizgiler mevcut kesiti göstermektedir.) 

 

Yapısal Hasar Ölçümleri/Gözlemleri 
Deneyler kesite dik bakan bir açıyla video ve fotoğraf kaydına alınmıştır. Bu video ve fotoğraflar 
aracılığıyla yapılan gözlemler ile hareket eden veya yer değiştiren antifer üniteler tespit edilmiş, 
adetleri ve yer değiştirmeleri raporlanmıştır. Buna ek olarak topuk için de yer değiştiren küp 
üniteler ve doğal taşlar sayılmış ve hasar oranları belirlenmiştir. Gerçekleştirilen her deney seti 
için ölçülen hasar miktarları hem koruma tabakası için hem de topuk için ayrı ayrı aşağıda verilen 
denklemler ile hesaplanmıştır: 𝑁 = ,    ,  (2) 

𝑁 , = ,  ,  (3) 

Yukarıda verilen formülde Nod  koruma tabakası için verilen boyutsuz yer değiştiren taş 
parametresi, 𝑁 ,    bir dalga setinin sonunda koruma tabakasında yer değiştiren 
toplam antifer sayısını, 𝐷 ,  ise deneylerde kullanılan antifer bloklarının nominal ünite 
çapını, Nod,topuk topuk için verilen boyutsuz yer değiştiren taş parametresi, Ns,topuk Tablo 2’de 
verilen D1-D5 dalgalarının ardından yer değiştiren toplam topuk taşı sayısı, Dn50,topuk deneylerde 
kullanılan topuk taşlarının nominal tane çaplarını,  ve  B kesitin model ölçeğindeki genişliğini 
ifade etmektedir. Nod değeri 0,2-0,5 arasında ise başlangıç seviyesi hasarı, 0,5-1,5 ise orta seviye 
hasarı, 2 ve 2’den büyük ise tam hasar seviyesini göstermektedir (AYGM,2016). 

Oluğun konumu 48 t düzenli yerleştirilmiş 
tif
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Kesit Revizyonları, Yapı Dayanımı ve Dalga Aşması Ölçümleri 
Gerçekleştirilen fiziksel model deneylerinde mevcut tetrapod ünitelerin üzerine prototipte 48 t 
karşılık gelen antifer üniteler koruma tabakasına düzensiz bir şekilde Frens (2007) tarafından 
önerilen 0.61 yerleştirme sıklığı değeri gözetilerek yerleştirilmiştir. Dalga aşmasının azaltılması 
için yeniden kronman duvar imalatı gerektirmeyecek şekilde dalgakıran kesiti boyunca 48 t 
ağırlığındaki antifer üniteler düzenli olarak yerleştirilmiştir (Bknz. Şekil 2). Gerçekleştirilen 
deneylerde topuğun en ekonomik şekilde imal edilebilmesi için farklı topuk tasarımları içeren 
toplamda dört farklı alternatif kesit denenmiştir. Şekil 2’de verilen ve deneylerde ilk olarak 
denenen Alternatif 1 kesitinde topuk 42 ton küplerden ve alt tabakalarında kalan bir bölümü de 
2-4 ton taşlardan oluşturulmuştur. Alternatif 2’de ise Alternatif 1’de gözlenen yapı dayanımı ve 
dalga aşması miktarları göz önüne alınarak maliyeti azaltmak amacıyla Alternatif 1’deki topuğun 
alt kısmına battaniye olarak 0,4-1 ton taşlar koyulmuştur. Daha önceki alternatiflerde topukta 
kullanılan 42 ton küp ünitelerin maliyeti yükseltmesi sebebiyle, Alternatif 3’te 42 ton küplerin 
yerine 4-6 ton taşlar -14 m derinliğe, topuk genişliği 3 taş olacak şekilde yerleştirilmiştir. 
Alternatif 4’te ise dalga aşması debilerini azaltmak amacıyla topuk üst kotu -13,7 m seviyesine 
getirilmiştir ve topuk genişliği 6 taş olacak şekilde arttırılmıştır.  

 

Deney Ölçümlerinin Özeti 
Tablo 3’te tüm alternatiflerde deneylerde ölçülen dalga aşması değerleri özetlenmiştir. Tablo 3’te 
görülebileceği üzere genel itibariyle Alternatif 1 ve 2’de, Alternatif 3 ve 4’e nazaran daha düşük 
dalga aşması miktarları ölçülmüştür. Kesit 4-4 liman tarafında yük indirme işlemleri 
gerçekleştirilmekte ve indirilen yükün depolama alanlarına taşınması için taşıma bandı sistemleri 
bulunmaktadır. Tablo 3’te verilen değerler yapının ekonomik ömrü boyunca her yıl gelmesi  
 

Tablo 3 - Tüm alternatiflerde Dalga Seti 1 ve Dalga Seti 2 deneylerinde ölçülen dalga aşması 
miktarları (prototip ölçeğinde). 

Set # Dalga Seti # 1 Dalga Seti # 2 

A
lte

rn
at

if 
# 

Dalga Koşulu D1 D2 D3 D4-1 D4-2 D5 D1 D2 D3 D4-1 D4-2 D5 
Su Seviyesi SSS SSS SSS DSS YSS YSS SSS SSS SSS DSS YSS YSS

Aşılma/Oluşma 
Olasılığı 

10 
s/yıl 5 yıl 50 

yıl 
100 
yıl 

100 
yıl 

100 
yıl 

(90% 
üst 

limit)

10 
s/yıl 5 yıl 50 

yıl 
100 
yıl 

100 
yıl 

100 
yıl 

(90% 
üst 

limit)

A
lt.

 
1 Dalga Aşması, 

q (l/s/m) 0 0,3 3,5 6,8 12 23 0 0,3 4 7,8 14 22,2

A
lt.

 
2 Dalga Aşması, 

q (l/s/m) 0 2,3 11 17,7 24,3 37,4 0 1,2 5,1 10,3 15,6 27,8

A
lt.

 
3 Dalga Aşması, 

q (l/s/m) 0 4,4 16,2 25 35,5 47,5 0 3,3 16,3 31,9 43,7 60,9

A
lt.

 
4 Dalga Aşması, 

q (l/s/m) 0 1,5 9,5 17,7 23,7 30,8 0 2 10,5 28,9 43,6 48,7
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beklenen D1 dalga koşulunda tüm alternatifler için EurOtop (2018) tarafından önerilen insanlar, 
araçlar ve liman arkası yapıları için güvenli olan 1 l/s/m dalga aşma debisi değerinin altında 
kalındığını göstermektedir. Ancak diğer dalga koşullarında dalga aşmasının 1 lt/s/m üzerine 
çıkması sebebiyle, bu fırtına koşulları durumunda dalgakıran üzerinde hiçbir şekilde insan ve araç 
kullanımına izin verilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Bu dalga koşullarında Kesit 4-4’te liman 
tarafında bulunan taşıma bandı vb. yapıların da hasar alabileceği vurgulanmıştır. Dalgakıranın 
kret kotunun yükseltilmesi liman operasyonlarını etkileyeceğinden ve ekonomik 
bulunmadığından hasar riski alınmıştır.  

 

Tablo 4 - Tüm alternatiflerde Set 1 ve Set 2 dalga koşullarındaki koruma tabakasında ve 
topukta ölçülen hasar miktarları. 

Set # Dalga Seti 1 Dalga Seti 2 

A
lte

rn
at

if 
# 

Dalga Koşulu D1 D2 D3 D4-1 D4-2 D5 

K
üm

ül
at

if 

D1 D2 D3 D4-1 D4-2 D5 

K
üm

ül
at

if 

 Su
  

Se
vi

ye
si 

  

D
SS

 

O
SS

 

O
SS

 

D
SS

 

Y
SS

 

Y
SS

 

D
SS

 

O
SS

 

O
SS

 

D
SS

 

Y
SS

 

Y
SS

 

Aşılma 
/Oluşma Olasılığı 

10 
saat/yıl 5 yıl 50 

yıl 
100 
yıl 

100 
yıl 

100 
yıl 

 
(90% 
üst 

limit)

10 
saat/yıl 5 yıl 50 

yıl 
100 
yıl 

100 
yıl 

100 
yıl 

 
(90% 

üst 
limit) 

A
lt.

 1
 K

or
um

a 
 

Ta
ba

ka
sı Nod 

 
0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,06 

0,17
0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 

0,17
Küm. Nod 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,17 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,17 

To
pu

k 

Nod,t 

 
0,00 0,05 0,16 0,11 0,11 0,16 

0,60
0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,05 

0,38
Küm. Nod,t 

 
0,00 0,05 0,22 0,32 0,43 0,60 0,00 0,00 0,32 0,32 0,32 0,38 

A
lt.

 2
 K

or
um

a 
 

Ta
ba

ka
sı Nod 

 
0,00 0,06 0,00 0,00 0,34 0,00 

0,40
0,00 0,06 0,06 0,00 0,11 0,00 

0,23
Küm. Nod 0,00 0,06 0,06 0,06 0,40 0,40 0,00 0,06 0,11 0,11 0,23 0,23 

To
pu

k 

Nod,t 

 
0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,16 

0,22
0,00 0,00 0,05 0,11 0,00 0,11 

0,27
Küm. Nod,t 

 
0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,22 0,00 0,00 0,05 0,16 0,16 0,27 

A
lt.

 3
 K

or
um

a 
 

Ta
ba

ka
sı Nod 

 
0,11 0,11 0,11 0,00 0,11 0,06 

0,51
0,00 0,17 0,28 0,00 0,06 0,00 

0,51
Küm. Nod 0,11 0,23 0,34 0,34 0,45 0,51 0,00 0,17 0,45 0,45 0,51 0,51 

To
pu

k 

Nod,t 

 
0,03 0,28 0,28 0,26 0,08 0,13 

1,05
0,08 0,31 0,26 0,15 0,13 0,15 

1,07
Küm. Nod,t 0,03 0,31 0,59 0,84 0,92 1,05 0,08 0,38 0,64 0,79 0,92 1,07 
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A
lt.

 4
 K

or
um

a 
 

Ta
ba

ka
sı Nod 

 
0,00 0,23 0,06 0,11 0,11 0,00 

0,51
0,00 0,00 0,11 0,17 0,00 0,06 

0,34
Küm. Nod 0,00 0,23 0,28 0,40 0,51 0,51 0,00 0,00 0,11 0,28 0,28 0,34 

To
pu

k 

Nod,t 

 
0,03 0,20 0,20 0,28 0,10 0,23 

1,05
0,00 0,56 0,48 0,10 0,00 0,13 

1,28
Küm. Nod,t 

 
0,03 0,23 0,43 0,71 0,82 1,05 0,00 0,56 1,05 1,15 1,15 1,28 

 

Dalga Seti 1 ve Dalga Seti 2 deneyleri boyunca tüm alternatiflerde ölçülen hasar miktarları 
koruma tabakası ve topuk için Tablo 4’te özetlenmiştir. Hasar ölçümleri Nod cinsinden her bir 
dalga koşulu için ve kümülatif olarak ayrı ayrı verilmiştir. 

Tablo 4’te verilen koruma tabakası hasar miktarları incelendiğinde tüm alternatiflerde hasarın 
kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. Topuk için verilen hasar miktarları incelendiğinde 
ise Alternatif 1 ve Alternatif 2’te kabul edilebilir düzeyde hasar oluştuğu; diğer alternatiflerin 
topuklarının orta hasar düzeyinde hasar aldığı görülmüştür.  

 

SONUÇLAR 
Bu çalışmada gerçekleştirilen fiziksel model deneylerinde, daha önce hasar almış, eski kesit 
tasarımlarıyla tamir edilmiş bir dalgakıranın güçlendirme çalışmaları için gerçekleştirilen iki 
boyutlu fiziksel model deneyleri özetlenmiştir. Bu deneyler Tablo 2’de verilen dalga ve su 
seviyesi koşullarında gerçekleştirilmiş, yapı dayanımı ve dalga aşması ölçülmüş ve kesitin daha 
ekonomik ve güvenli olabilmesi için dört farklı alternatif denenmiştir. Gerçekleştirilen fiziksel 
model deneyleri neticesinde özetle aşağıda sıralanan sonuçlara ulaşılmıştır: 

 48 ton ağırlığındaki antifer yapay blok ünitelerle güçlendirilen koruma tabakasında seçilen 
dalga ve su seviyesi koşulları altında oluşan hasarların tasarım ölçütlerini karşıladığı ve 
kesitlerin dengede olduğu görülmüştür.  

 Antifer yapay blokların denge durumlarında mevcutta yer olan tetrapod yapay blokların 
üzerine yerleştirilmesinden kaynaklı bir olumsuzluk gözlenmemiştir. Deney sırasında, 
prototip ölçekte antifer yerleşimi sırasında tetrapodlarda yaşanabilecek (veya hali hazırda 
oluşmuş) hasar dikkate alınmamıştır.  

 Alternatif 4’te koruma tabakasında ölçülen hasar değerleri başlangıç hasar seviyesine yakın 
ve/veya altında kaldığı gözlenmiştir. Topuktaki hasarlar ise orta düzey hasar seviyesine 
yakın veya biraz fazla gözlemlendiğinden büyük fırtınalar sonrasında hasar tespitinin yapılıp 
bakımının kesin olarak yapılması gerektiği görülmüştür.  

 Yapılan gözlemlere göre topukta 4-6 ton ağırlığındaki taş sınıfının kullanılması (yeteri kadar 
sayıda bulunamaması durumunda 10 ton küp yapay ünitelerinin kullanılması), topuk üst 
yüksekliğinin -13,7 m kotundan daha yüksekte olmaması ve topuk üst genişliğinin 8 m’den 
az olmaması önerilmektedir. 

 Koruma tabakasında düzensiz yerleştirilen antifer yapay blokların en az kret üstündeki 
düzenli yerleştirilen antiferlerin hizasına çıkarılması gerektiği gözlemlenmiştir.  

 Kret üstüne düzenli olarak yerleştirilen 48 ton antifer bloklarda bir hareket gözlenmemiştir. 
Düzenli yerleştirilen bu antifer blokların dalga aşmasını azalttığı görülmüştür.  

 Dalga aşması değerlerinin tüm alternatifler için 10 saat/yıl aşılma olasılığına sahip dalga 
durumuna karşılık gelen D1 dalga koşulunda insanlar, araçlar ve liman arkası yapılar için 
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güvenli olan seviyede kaldığı görülmüştür. Diğer dalga koşullarında ise liman 
operasyonlarının durdurulması önerilmiş ve dalgakıran arkasındaki liman yapılarının hasar 
alabileceği belirtilmiştir.  
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ÖZET 

İzmir, uzun sahil şeridi ile ülkemizin önde gelen turizm ve ticaret şehirlerinden biridir. İzmir’in 
kıyı şeridi oldukça yoğun bir kullanıma sahiptir. Özellikle iç körfezdeki kıyı bölgesi yıllar 
içerisinde doldurularak sürekli genişletilmiş, dolgunun genişlemesiyle kıyı önündeki su derinliği 
artmış, böylece kıyı şeridi deniz etkilerine karşı daha kırılgan ve savunmasız olmuştur. Bu 
çalışmada, İzmir Körfezi’nde yaşanan ve sıklığı son yıllarda artan deniz taşkınları detaylı olarak 
incelenmiştir. Rüzgar ve dalga iklimi ile su seviyesindeki değişimler ve taşkın miktarları sayısal 
modelleme, ampirik formüller ve yerinde ölçümler kullanılarak hesaplanmıştır. Özellikle körfezde 
yer alan dikey duvar koruma yapılarının kıyı taşkınları açısından kritik olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İzmir körfezi, deniz taşkını, rüzgâr iklimi, dalga modellemesi, dalga aşması, 
deniz seviyesindeki değişim. 

 

ABSTRACT 

Investigation of Sea Floods in the Izmir Bay 

İzmir is one of our country’s leading tourism and trade cities with its long coastline. The coastline 
of İzmir has a very intensive use. Especially the coastal area in the inner bay was filled and 
expanded over the years, and the water depth in front of the coast increased with the filling. Thus 
the coastline became more fragile and vulnerable to sea effects. In this study, sea floods 
experienced in Izmir Bay, whose frequency has increased in recent years, have been examined in 
detail. Changes in wind and wave climate, water level changes, and flood amounts were 
calculated using numerical modeling, empirical formulas, and on-site measurements. It has been 
determined that the vertical wall protection structures in the bay are critical for coastal flooding. 

Keywords: Izmir Bay, Coastal flood, wind climate, wave modeling, wave overtopping, sea level 
fluctuations. 

 

 

                                                 
 
1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir - berguzarozbahceci@iyte.edu.tr 
2 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir - dogankisacik@iyte.edu.tr 
3 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir - salihak@iyte.edu.tr 



 
İzmir Körfezinde Deniz Taşkınlarının İncelenmesi 

 
- 474 - 

AMAÇ 
İzmir, uzun sahil şeridi ile ülkemizin önde gelen turizm ve ticaret şehirlerinden biri olup, 
korunaklı İzmir Körfezi'nin çevresinde yer alır.  Çiğli'deki eski Dalyan ile Balçova arasında kalan 
kısım İzmir iç körfez olarak adlandırılır. İzmir'in iç körfezi kesintisiz bir sahil yolu ile çevrilidir 
ve oldukça yoğun bir nüfusa ve kullanıma sahiptir. Hızlı kentleşme, sanayileşme ve nüfus 
yoğunluğunun artması nedeniyle yıllar içerisinde iç körfez kıyı bölgesi doldurularak sürekli 
genişletilmiştir. Kıyı dolgusunun genişlemesiyle deniz dibi topografyası da bozulmuş ve kıyı 
önündeki su derinliği artmış, böylece kıyı şeridi deniz etkilerine karşı daha kırılgan ve savunmasız 
olmuştur. 

İzmir’de rüzgâr hayati önem taşır. Yazın serinletici deniz meltemi güneşin yakıcı sıcaklığını alıp 
götürür. Ancak rüzgâr kuvvetli olduğunda, fırtına dalgaları ve deniz kabarmasıyla birlikte 
körfezdeki su seviyesi artar. Rüzgâr, dalgalar ve su seviyesindeki artışın birleşimi, dalgaların kıyı 
koruma yapılarından aşmasına ve böylece deniz taşkınlarına neden olmaktadır. Körfezde 
çevredeki yolları, binaları ve dinlenme alanlarını deniz taşkınlarından korumak için, eğimli tip 
kıyı tahkimatı ve dik deniz duvarları gibi geleneksel kıyı koruma yapıları, kıyıya paralel olarak 
inşa edilmişlerdir. Buna rağmen deniz taşkınları sırasında büyük miktarda deniz suyunun kara 
tarafına taşarak, trafik sorunlarına yol açtığı ve binalara, mağazalara, dinlenme tesislerine zarar 
verdiği görülmektedir. Şekil 1, İzmir şehir merkezinde deniz taşkını felaketi sırasında oluşan 
dalga aşması ve kıyıdaki su taşkın görüntülerine ait örnek fotoğrafları göstermektedir. 

    
Şekil 1 - İzmir şehir merkezinde deniz taşkının sonuçlarını gösteren örnek fotoğraflar 

 

Geçmişte körfezde yaşanan deniz taşkını felaketleri incelendiğinde, eskiden 2-3 yılda bir oluşan 
taşkınların artık senede iki kere yaşandığı görülmektedir. İzmir körfezinde deniz taşkını sıklığının 
artmasının nedeninin küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği olabileceği düşünülmektedir. Son 
yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesi; atmosfer ve okyanus 
koşullarının aşırılığının fark edilir hale gelmesi dikkat çekicidir. İklim değişikliğiyle hem deniz 
seviyesinin yükselmesi, hem de fırtına şiddetinde rüzgâr ve yüksek dalgalar nedeniyle, kıyı 
yapılarının zarar görmesi, kıyı erozyonu, morfolojik değişim ve deniz taşkını felaketlerinin 
artması beklenmektedir. Bu nedenle iklim değişikliğine bağlı atmosfer ve deniz koşullarının 
değişimi dikkate alınarak yapılan afet değerlendirme çalışmaları önem kazanmaktadır. 

Yapılan literatür araştırmasında İzmir körfezinde gel-git seviyesinin tahmini (Alpar ve Yuce, 
1996), taşkını önlemek için “duran dalga havuzu” önerisinin fiziksel modellemesi (Kısacık vd, 
2019) körfezin fiziksel oşinografik özelliklerine ait çeşitli çalışmalar (Beşiktepe vd. 2011) 
yapıldığı görülmüştür. Ayrıca yazarların İzmir körfezinde deniz suyu seviyesindeki değişimleri 
araştırdıkları bir çalışma bulunmaktadır (Ak vd, 2022). Ancak deniz taşkınına neden olan rüzgâr, 
dalga ve su seviyesi değişimleri bir bütün olarak incelenerek körfezdeki taşkın miktarları 
hesaplanmamıştır. Bu çalışmanın amacı körfezdeki uzun dönemli rüzgâr ikliminin ve aşırı rüzgâr 
özelliklerinin belirlenmesi, deniz suyu seviyesinde oluşan gel-git, atmosferik ve iklim değişikliği 
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kaynaklı su seviyesi değişiminin bulunması, dalganın modellenmesi ve yapı önündeki dalga 
özelliklerinin ortaya çıkarılarak taşkın miktarlarının hesaplanmasıdır. Ayrıca deniz taşkınını 
önlemeye yönelik bazı öneriler de ortaya konmuştur. 

 

KULLANILAN VERİ SETLERİ 
Bu çalışmada çeşitli rüzgâr, hava basıncı, deniz suyu seviyesi ve batimetri verileri kullanılmıştır. 

 
Rüzgar Verisi 
Rüzgar, dalga oluşumu için ana kaynaktır ve aynı zamanda su seviyesinde de artışa neden olur. 
Bu nedenle hız ve yön gibi rüzgâr özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin yıllık dağılımı ile 
ekstrem değerlerinin hesaplanması çok önemlidir. Çalışmada iki farklı veri seti kullanılmıştır: 

1) Yerinde ölçüm verisi 

2) Model verisi 

 

Yerinde Ölçüm Verisi 
İzmir körfezinde yerinde ölçüm çalışmaları 2017 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yürütülmektedir. Rüzgâr hızı ve yönü dört noktada (Foça, Güzelbahçe, Pasaport ve 
Bostanlı) 10 dakika süreyle ölçülmektedir. Bir sn aralıkla 10 dk ölçülen rüzgar verisinin ortalama, 
maksimum ve standart sapma değerleri verilmektedir. Bu proje için analizlerde kullanılmak üzere 
yaklaşık 5 yıllık rüzgâr verileri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmıştır. Ölçümler 
önce gözden geçirilerek hatalı olanlar ayıklanmıştır. 

 

Model Verisi 
Rüzgâr iklimini belirlemek için uzun zamanlı verilere ihtiyaç vardır. ECMWF tarafından, Avrupa 
Komisyonu Copernicus İklim Değişikliği Hizmetinin (C3S) bir parçası olarak üretilen ERA5 adlı 
en son modelden 1979’dan günümüze kadar elde etmek mümkündür. İzmir Körfezi girişine yakın  

 
Şekil 2 - ERA5 verileri ve Foça rüzgâr ölçüm istasyonunun konumları 
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bir noktada (38.8K 26.5 D) ERA5 saatlik rüzgâr verileri seçilmiş ve veriler ECMWF web 
sitesinden indirilmiştir. ERA5'in tutarlılık ve çözünürlük açısından iklim hesaplamaları için 
mevcut en iyi açık veri setlerinden birini temsil ettiği bilinmesine rağmen (Özbahçeci, 2020, 
Özbahçeci vd., 2020), verilerin rüzgâr iklimi analizinde kullanılmadan önce doğrulanması 
gerekmektedir. Bu çalışmada, doğrulama analizi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Foça’da 
gerçekleştirdiği yerinde ölçümler ile yapılmıştır. Foça verileri ERA5 veri noktasına en yakın 
istasyonun Foça olmasından dolayı tercih edilmiştir. Şekil 2‘de, ERA-5 rüzgâr verilerinin alındığı 
nokta ile Foça ölçüm istasyonunun yeri gösterilmiştir.  

Doğrulama çalışmalarının detayları Ak vd. (2022)’de verilmiştir. Ak vd. (2022)’ye göre aynı 
saatlere karşılık gelen tüm rüzgar verisi karşılaştırıldığında ERA5 Foça’da ölçülen rüzgâr 
verisinden daha yüksektir ve saçılım fazladır. Ancak gün içindeki maksimum rüzgar hızı 
karşılaştırıldığında iki verinin oldukça uyumlu olduğu görülmektedir. Şekil 3’te karşılaştırma 
grafikleri verilmiştir. 

    
Şekil 3 - ERA5 ve Foça rüzgar hızlarının karşılaştırılması (soldaki aynı saate denk gelen tüm 

veri, sağdaki günlük maksimum rüzgar) 

 

Deniz Suyu Seviyesi Verisi 
Bu çalışmada iki farklı deniz suyu seviyesi verisi kullanılmıştır. Bunlar: 

1) İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bostanlı ve Pasaportta yerinde ölçüm verisi 

2) Harita Genel Komutanlığı tarafından Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi 
(TUDES) programı kapsamında İzmir Menteş istasyonunda ölçülen su seviyesi verisi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen su seviyesi ölçümleri yaklaşık 5 yıllıktır. 
Bu veri gel-git ve meteorolojik etmenlerle oluşan su seviyesi değişimlerini incelemek için 
yeterlidir. Ancak su seviyesindeki uzun süreli değişim eğilimini izlemek için TUDES verilerinin 
kullanılmasına karar verilmiştir.  

 

Bostanlı ve Pasaport Deniz Suyu Seviyesi Verisi 
2017 yılından itibaren İzmir iç körfezi içindeki su seviyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Bostanlı ve Pasaport istasyonlarında ölçülmektedir. 10 dk süreli ölçümler 1 sn aralıkla 
alınmakta ve bu 10 dk’lık verinin minimum, ortalama ve maksimum değerleri kayıt edilmektedir. 
Bostanlı istasyonu Şekil 4’de verilmektedir. 
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Şekil 4 - Bostanlı deniz suyu seviyesi ölçüm istasyonu 

 

Bostanlı ve Pasaport istasyonlarında ölçülen su seviyeleri TUDKA-99’a (Türkiye Ulusal Düşey 
Kontrol Ağı) göre kalibre edilerek sonuçlar verilmektedir. 

 

Menteş Deniz Suyu Seviyesi Verisi 
Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi (TUDES) programının 20 gelgit istasyonundan 
biri Urla, Menteş’te bulunmaktadır. 2000 yılından itibaren su seviyesi ölçümleri yapılmaktadır. 
2000 ve 2001 yılında 15’er dakikada bir alınan ölçümler 2002den itibaren 10 dakikada bir 
alınmaya başlamıştır. Veriler TUDES veri sisteminden ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Ancak 
ücretsiz veriler TUDKA99’a göre referans alınarak kalibre edilmemiştir. 

 

Batimetri Verisi 
Batimetri verisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Enstitüsü'nden Dr. Gökhan Kaboğlu tarafından sağlanmıştır. Batimetri verisi X, Y, Z 
verisi olarak alınmış ve Blue Kenue (Kanada Ulusal Araştırma Kurumu tarafından geliştirilmiştir) 
isimli program kullanılarak 5mx5mlik düzenli veriye çevrilmiştir. 

 
Şekil 5 - İzmir körfezi batimetre haritası (kahverengi kısım karayı temsil etmektedir) 
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RÜZGÂR HIZI İÇİN EKSTREM DEĞER İSTATİSTİĞİ ANALİZİ 
Uzun dönemde meydana gelebilecek ekstrem rüzgar değerlerinin bulunması için 42 yıla ait 
maksimum yıllık rüzgar veriler kullanılmış ve yapılan çalışmada en iyi uyum Gumbel dağılımında 
yakalanmıştır. 

Şekil 6’da Kuzey yönü için Gumbel dağılımına uydurulan veri %95 güven aralığı eğrileri ile 
gösterilmiştir. Şekil 6’dan üstteki x-ekseninde 50,100,200 ve 500 yıllık yineleme periyoduna 
karşılık gelen rüzgâr hızlarını y eksenindeki verilerden okumak mümkündür. Buna göre Rp= 100 
yıl için kuzeyden esen rüzgârın hızı yaklaşık 20,3±2,0 m/s'ye eşittir. Ekstrem rüzgâr hızı 
analizinden sonra 100 yıllık yineleme periyoduna sahip rüzgâr hızları hesaplanmış ve Tablo 1'de 
verilmiştir. 

 
Şekil 6 - Kuzey yönü için Gumbel dağılımı ile ekstrem rüzgâr hızı analizi 

 

Tablo 1 - Yönlere Göre Yineleme periyodu 100 yıl olan rüzgâr hızları ve %95 Güven Aralığı 
Alt ve Üst Limitleri 

 Rüzgâr hızı (m/s) 

 Üst Limit TR=100 yıl ALT Limit 
K 22.08 20.33 18.58 
KKB 18.60 17.09 15.58 
KB 18.60 16.93 15.26 
BKB 19.44 17.64 15.84 
B 20.28 18.31 16.34 
BGB 20.13 18.33 16.53 
GB 20.22 18.61 16.99 
GGB 20.25 19.01 17.77 
G 21.63 20.52 19.41 
GGD 22.62 21.17 19.72 
GD 19.54 17.96 16.39 
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DENİZ SUYU SEVİYESİ DEĞİŞİMİ 
Su seviyesi değişimi yineleme periyoduna ve gerçekleşme sıklığına göre aşağıdaki gibi 
sınıflandırılabilinir (Kamphius, 2020):  

- Kısa Dönemli: Gelgitler, Fırtına Kabarması ve Barometrik Kabarma 

- Mevsimsel 

- Uzun Vadeli: İklimsel Değişim, İklim Değişikliği Nedeniyle Deniz Seviyesinin Yükselişi 

- Nadir ve Aşırı olaylar: Kasırgalar ve Tsunamiler 

Bu projede, deniz suyu seviyesindeki değişimleri belirlemek için, İzmir Belediyesi'nin Bostanlı 
ve Pasaport (Konak) lokasyonlarında ölçtüğü deniz suyu seviyesi verileri analiz edilmiştir. 
Rüzgarsız bir zaman aralığında, ortalama su seviyesi kontrol edildiğinde, astronomik gelgit 
nedeniyle su seviyesinin günde iki kez arttığı görülmüştür. Deniz suyu seviyesindeki günlük 
maksimum değişimleri hesaplamak için, bir gündeki ölçülen su seviyelerinin ortalaması alınarak 
bağıl sıfır seviyesi belirlendikten sonra bu ortalama değer minimum ve maksimum su 
seviyesinden çıkarılmıştır. Şekil 7, 2019 yılında Bostanlı ve Pasaport ölçüm noktaları için deniz 
suyu seviyesinde hesaplanan günlük maksimum değişimleri göstermektedir. Şekil 7’de görüldüğü 
gibi, astronomik gelgit nedeniyle deniz seviyesi değişimi 10-40 cm arasındadır. Su seviyesi 40 
cm’den fazla olduğunda fırtınanın varlığından bahsedilebilir. 

 
Şekil 7 - 2019 yılında Bostanlı ve Pasaport ölçüm noktaları için deniz seviyesinde hesaplanan 

günlük maksimum değişimler 

 

Fırtına kabarmasını belirlemek için yüksek rüzgârlı veriler incelenmiştir. Şekil 8, 16-20/01/2018 
tarihleri arasındaki rüzgâr hızının ve su seviyesinin değişimini Bostanlı istasyonu için 
göstermektedir. En şiddetli su seviyesi değişimi 18.02.2018 tarihinde görülmüştür. Ortalama su 
seviyesinin fırtına öncesi 0-30 cm arasında olduğunu ve rüzgârın şiddeti arttıkça su seviyesinin 
arttığını ve 60 cm'ye ulaştığını göstermektedir. Devamında rüzgâr hızının düşüşüyle, su 
seviyesinin de düştüğü görünmektedir. 5 yıllık veriler incelendiğinde 23.12.2019 tarihinde 
Bostanlı'da ortalama su seviyesinin maksimum 76 cm'ye ulaştığı görülmüştür. 

 
Şekil 8 - Bostanlı'da fırtına sırasında rüzgâr hızının ve su seviyesinin değişimi 



 
İzmir Körfezinde Deniz Taşkınlarının İncelenmesi 

 
- 480 - 

Kuvvetli rüzgârlar büyük basınç değişimlerinin sonucu olduğundan, genellikle bir fırtına 
kabarmasına barometrik bir kabarma eşlik eder ve fırtına kabarması hesaplamalarında barometrik 
koşulların da dikkate alınması gerekir. Şekil 9’da gösterildiği gibi, şiddetli bir fırtına sırasında 
ortalama su seviyesi basınçla ters orantılıdır ve aralarında güçlü bir korelasyon vardır. 

Bostanlı ve Pasaport‘ta ölçülen deniz seviyesi verilerinin analizi, İzmir Körfezi'nde gelgit 
seviyesinin 10-40 cm arasında olduğunu göstermektedir. Ayrıca, fırtına ve barometrik kabarmalar 
nedeniyle ortalama su seviyesi 80 cm'ye kadar çıkabilmektedir. 

 
Şekil 9 - Bostanlı'da şiddetli bir fırtına sırasında basınç ve ortalama deniz suyu seviyesi 

arasındaki ilişki 

 

Şekil 10, Urla Menteş’te bulunan TUDES istasyon verilerine dayanılarak yapılan regresyon 
analizi sonucunu göstermektedir. Sonuçlarda 2007-2017 yılları arasında su seviyesinde artış 
eğilimi olduğu görülmektedir. Bu artış kabaca 3mm/yıl olarak tahmin edilebilir. Buna göre 
önümüzdeki 50 yıl içinde deniz seviyesinin 15 cm yükselebileceği tahmin edilebilir. 

Su seviyesindeki değişimleri araştırmak için yapılan tüm bu analizler sonucunda, gelgit, fırtına 
kabarması, barometrik kabarma, deniz seviyesinin yükselmesi ve iklim değişikliği nedeniyle 
fırtına sırasında su seviyesinin yaklaşık 1.0 m'ye kadar yükselebileceği sonucuna varılmıştır. 

 
Şekil 10 - 2007-2017 yılları arasında su seviyesindeki artış 
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DALGA MODELLEMESİ 
Bu çalışmada, dalga modellemesi için literatürde sıklıkla kullanılan ve güvenilir olduğu 
kanıtlanan üçüncü nesil bir dalga modeli, SWAN (SimulatingWavesNearshore) kullanılmıştır. 
Modelde girdi olarak 2. Bölümde anlatılan, Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi'nin 
(ECMWF) açık deniz rüzgâr verilerinin en yenisi ve bir yeniden analiz verisi olan ERA5 rüzgâr 
verisi kullanılmıştır. Model kıyıya yakın dalgaları simüle etmek için iki boyutlu durağan olmayan 
modda çalıştırılmıştır. Model çalışmalarında şekil 5’de verilen batimetri verileri ve Tablo 1’de 
verilen yön ve rüzgâr verileri kullanılmıştır. Modelde hesaplanan maksimum dalga yükseklikleri 
Tablo 2'de verilmiştir. 

 

Tablo 2 - Kritik alanlar için SWAN modeli kullanılarak hesaplanan maksimum dalga 
yükseklikleri ve periyotları 

Konum 
Adı Hs(m) Tp(s) 

Bostanlı 1,13 3,87 
Poligon 1,46 4,16 

Karşıyaka 1,17 4,62 
Mavişehir 0,74 3,74 

Konak 1,43 4,85 
Bayraklı 1,20 4,77 

 

DALGA AŞMASI 
İzmir kıyı şeridinde bulunan gezinti alanları, eğimli tip kıyı tahkimatları veya dik kıyı duvarları 
ile denizin etkilerinden korunmaya çalışmaktadır. Yüksek kırılganlığa sahip bu bölgelerde, dalga 
aşma problemi önemli sıkıntılara yol açmaktadır. Bu nedenle, İzmir körfezi çevresinde 45 farklı 
noktada (Tablo 3) ölçülen dik kıyı duvarı kesit özelliklerini belirlenmiştir ve dalga aşma değerleri 
hesaplanmıştır.  

Aşma miktarı hesaplamaları için, dalga iklimi çalışmalarından elde edilen dalga yükseklik ve 
periyodları (Tablo 2) kullanılmıştır. Dalga verileri, aşmanın hesaplanacağı yapı önündeki en kritik 
dalga koşullarını kapsamaktadır. Tablo 3 ve belirtilen dik yapı kesitleri, bahsedilen fırtına 
koşulları altında test edilmiştir. Hesaplamalar iki farklı su seviyesi koşulu için yapılmıştır. Birinci 
koşul, körfezdeki Durgun Su Seviyesi (SWL, +0.00) koşulu, ikincisi ise yine önceki bölümlerde 
anlatılan Yüksek Su Seviyesi (HWL, +1.00) koşuludur.  

 

Tablo 3 - Dik Kıyı Duvarı Kesitleri 

Konum Adı # Kesit Su derinliği 
h (m) 

Kret yüksekliği 
Rc (m) 

ALAYBEY 

V01 K1 1.91 1.46 

V02 K2 1 1.46 

V03 K3 2.17 1.46 

V04 K4 1.91 1.46 

BAYRAKLI 2. ETAP 
V05 Kesit 1-1 2.8 1.4 

V06 Kesit 2-2 2.8 1.4 
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BAYRAKLI İNİŞ MERDİVENLERİ 
V07 Kesit 1-1 2.2 1.67 

V08 Kesit 2-2 2.2 1.67 

V09 Kesit 3-3 2.2 1.67 

KIYI PROJELER-KESİTLER 

V10 Kesit D-D 2.2 1.6 

V11 Kesit E-E 2.2 1.6 

V12 Kesit F-F 2.2 1.6 

V13 Kesit G-G 2.2 1.6 

V14 Kesit H-H 2.2 1.6 

V15 Kesit I-I 2.2 1.67 

V16 Kesit J-J 2.2 1.67 

V17 Kesit L-L 2.2 1.15 

BAYRAKLI 3. ETAP V18 Kesit 1-1 1.1 1.22 

BOSTANLI 1. ETAP- SAHİL DETAY V19 Kesit B-B 2.46 1.65 

BAYRAKLI 1. ETAP- ARAZİ KESİTLERİ V20 Kesit 2-2 3.35 1.65 

KONAK MEYDAN OTOBAN VİRAJ V21 ÖLÇÜM 3.18 1.4 

KARATAŞ 

V22 C-C Kesiti 0.63 1.46 

V23 D-D Kesiti 0.6 1.46 

V24 E-E Kesiti 0.6 1.46 

V25 F-F Kesiti 0.6 1.46 

V26 G-G Kesiti 0.6 1.46 

V27 H-H Kesiti 0.6 1.46 

GÜZELYALI V28 ÖLÇÜM 1.2 1.9 

Karşıyaka 1.Etap V29 A-A Kesiti 2.43 1.15 

DENİZ MERDİVENİ 1 DETAY V30 B-B Kesiti 2.43 1.2 

 V31 C-C Kesiti 2.42 1.2 

Karşıyaka 1.Etap V32 A-A Kesiti 2.46 1.12 
DENİZ MERDİVENİ 2 DETAY V33 B-B Kesiti 2.43 1.2 

 V34 C-C Kesiti 2.42 1.2 

1070 KARŞIYAKA ANIT ÇEVRESİ V35 KESİT 1A 2.42 1.33 

 V36 KESİT 1 2.42 1.95 
 V37 KESİT 2 2.42 1.15 

 V38 KESİT 3 2.42 1.15 

 C1  2.350 1.300 

 C2  2.100 1.300 

KORDON C3  1.850 1.250 

Pasaport iskele civarı C4  2.000 1.150 

 C5  2.300 1.200 

 C6  1.800 1.270 

 C7  1.250 1.300 

 

Dalga aşma debileri EurOtop (2018)’de verilen yöntemler doğrultusunda hesaplanmıştır. Bu 
yöntemde, dalga aşma debisi (q), duvar kret kotu (Rc), yapı önü su derinliği (h) ve yine yapı 
önüne gelen dalga parametrelerinin (𝐻 , 𝑇 , ) bir fonksiyonu olarak tanımlanır (Şekil 11). 
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Şekil 11 - Dik kıyı koruma yapılardaki dalga aşma hadisesini açıklayan taslak şekil 

 

EurOtop (2018) de dik yapılar için önerilen dalga aşım hesaplama yönergesi aşağıda 
özetlenmiştir: 

a) Yapının önünde deniz taban etkisi yok ise (derin deniz, ℎ 𝐿⁄ > 0.5). 𝐿 , ℎ su derinliğinde 𝑇 , 'a dayalı hesaplanan dalga boyudur. 

. = 0.047. 𝑒𝑥𝑝 − 2.35 .
 (1) 

b) Deniz taban etkisi var, fakat dalga kırılması yok ise (impulsif olmayan, , > 0.23). 

. = 0.05 𝑒𝑥𝑝 −2.78  (2) 

burada, 𝐿 , , 𝑇 , ’a dayalı hesaplanan derin deniz dalga boyudur (𝐿 , = 𝑔𝑇 , 2𝜋⁄ ).  

c) Kırılan dalgalar için, (impulsif, . , ≤ 0.23). 

. = 0.011 ,
. . 𝑒𝑥𝑝 −2.2 ,    0 < 𝑅 𝐻⁄ < 1.35 (3) 

. = 0.0014 ,
.

,       𝑅 𝐻⁄ 1.35 (4) 

Burada, 𝑠 , , dalga dikliğidir (2𝜋𝐻 𝑔𝑇 ,⁄ ). 
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Tablo 4 - SWL durumu için dik kıyı koruma yapılarında hesaplanan dalga aşma debileri 

     SWL HWL 

# h 
(m) 

Rc 
(m) 

Hmo 
(m) 

Tm-1,0
(s) 

q 
(l/m/s)

q 
(l/m/s) 

V01 1.910 1.460 1.2000 4.500 4.734 68.086 
V02 1.000 1.460 1.2000 4.500 6.543 82.128 
V03 2.170 1.460 1.2000 4.500 4.442 70.919 
V04 1.910 1.460 1.2000 4.500 4.734 68.086 
V05 2.800 1.400 1.2000 4.500 4.435 81.495 
V06 2.800 1.400 1.2000 4.500 4.435 81.495 
V07 2.200 1.670 1.2000 4.500 2.948 41.213 
V08 2.200 1.670 1.2000 4.500 2.948 41.213 
V09 2.200 1.670 1.2000 4.500 2.948 41.213 
V10 2.200 1.600 1.2000 4.500 3.352 51.275 
V11 2.200 1.600 1.2000 4.500 3.352 51.275 
V12 2.200 1.600 1.2000 4.500 3.352 51.275 
V13 2.200 1.600 1.2000 4.500 3.352 51.275 
V14 2.200 1.600 1.2000 4.500 3.352 51.275 
V15 2.200 1.670 1.2000 4.500 2.948 41.213 
V16 2.200 1.670 1.2000 4.500 2.948 41.213 
V17 2.200 1.150 1.2000 4.500 9.934 145.432 
V18 1.100 1.220 1.2000 4.500 10.692 124.448 
V19 2.460 1.650 1.2000 4.500 1.789 35.246 
V20 3.350 1.650 1.2000 4.500 0.875 43.937 
V21 3.180 1.400 1.2000 4.500 9.826 123.053 
V22 0.630 1.460 1.2000 4.500 18.451 137.809 
V23 0.600 1.460 1.2000 4.500 18.907 139.095 
V24 0.600 1.460 1.2000 4.500 18.907 139.095 
V25 0.600 1.460 1.2000 4.500 18.907 139.095 
V26 0.600 1.460 1.2000 4.500 18.907 139.095 
V27 0.600 1.460 1.2000 4.500 18.907 139.095 
V28 1.200 1.900 1.2000 4.500 5.713 49.564 
V29 2.430 1.150 1.2000 4.500 7.754 138.770 
V30 2.430 1.200 1.2000 4.500 6.533 123.226 
V31 2.420 1.200 1.2000 4.500 6.547 123.226 
V32 2.460 1.120 1.2000 4.500 8.810 149.023 
V33 2.430 1.200 1.2000 4.500 6.533 123.226 
V34 2.420 1.200 1.2000 4.500 6.547 123.226 
V35 2.420 1.330 1.2000 4.500 4.809 90.480 
V36 2.420 1.950 1.2000 4.500 1.526 12.331 
V37 2.420 1.150 1.2000 4.500 7.770 138.770 
V38 2.420 1.150 1.2000 4.500 7.770 138.770 
C1 2.350 1.300 1.2000 4.500 16.445 122.957 
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C2 2.100 1.300 1.2000 4.500 17.397 127.818 
C3 1.850 1.250 1.2000 4.500 21.989 143.966 
C4 2.000 1.150 1.2000 4.500 28.992 163.657 
C5 2.300 1.200 1.2000 4.500 23.187 144.488 
C6 1.800 1.270 1.2000 4.500 20.843 140.844 
C7 1.250 1.300 1.2000 4.500 22.549 150.032 

 

İzmir Körfezi’ndeki mevcut dik kıyı duvarları incelendiğinde, kronman duvarlarında denize 
doğru olan bir çıkıntı görülür. Bu çıkıntının tasarım amacı, duvar üzerinde yukarı doğru tırmanan 
dalgayı denize doğru yönlendirerek dalga aşım miktarını azaltmaktır. Bu çıkıntılar, duvarın 
tepesinde bulunan ve nispeten küçük yapılar olup küçük dalga aşması durumlarında etkin 
çalışırlar. Bu üst yapıların dalga aşım hesaplarına yansıması, aşağıdaki prosedüre dayalı olarak 
yapılır: 𝛾 = 1,                                        𝑅 𝐻⁄ ≤ 0.5 (5) 𝛾 = 1.3 − 0.6 𝑅 𝐻⁄ ,  0.5 < 𝑅 𝐻⁄ ≤ 1 𝛾 = 0.7,    𝑅 𝐻⁄ > 1 

EurOtop 2018 verilen limitlere çerçevesinde, dik kıyı duvarları için insan ve araç trafiğini 
etkilemeyecek 8,2 l/m/s' lik (Hm0=1,2 m dalga yüksekliği için) üst sınır dalga aşma debisi 
belirlenmiştir.  

Önceki bölümlerde tartışıldığı gibi, iki farklı deniz seviyesi senaryosu ele alınmıştır. Bunlar 
Durgun Su Seviyesi (SWL, +0.00) ve Yüksek Su Seviyesi koşullarıdır (HWL, +1.00). Yüksek Su 
Seviyesi koşulu, şiddetli bir fırtına sırasındaki deniz seviyesi yükselmesini ve gelecekteki olası 
deniz seviyesi yükselmelerini kapsayan koşuldur. Tablo 4 her iki su seviyesi durumu için 
hesaplanan ortalama aşma debilerini gösterir. SWL koşulunda 39 dik kıyı koruma kesitinden 
17'sinde, tolere edilebilir aşma debisini üzerinde değerler elde edilmiştir. Bu kesitler V17, 18, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 ve C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kesitleridir. Bunun yanısıra HWL koşulu için tüm 
değerler tolere edilebilir debinin (q>8.2 l/m/sn) üzerindedir. Tolere edilebilir değerlere düşmek 
için, bazı ek önlemlerin alınması gerekmektedir. 

 

SONUÇLAR 
İzmir körfezindeki kıyı taşkın afetlerine neden olan, rüzgâr iklimi, su seviyesi değişimleri, dalga  
ve dalga aşması mekanizmaları detaylıca incelenmiştir. 

ECMWF' nin en yeni saatlik yeniden analiz verisi ERA5’in, 1979 ve 2021 yılları arasındaki 
rüzgâr veri seti, İzmir Belediyesi'nin yerinde rüzgâr ölçümleri kullanılarak doğrulanmıştır. 
Doğrulamadan sonra, çeşitli rüzgâr yönleri için 100 yıllık yinelenme süresi ile ekstrem rüzgâr 
hızları elde edilmiştir. 

Su seviyesindeki değişimler incelenmiş ve gelgit, fırtına kabarması, barometrik kabarma, deniz 
seviyesinin yükselmesi ve iklim değişikliği etkileri dikkate alındığında su seviyesinin fırtına 
sırasında 1.0 m'ye kadar yükselebileceği sonucuna varılmıştır. 

ERA5’den elde edilen ekstrem rüzgâr verileri ve su seviyesindeki değişimler kullanılarak dalga, 
dünyada yaygınca kullanılan bir dalga tahmin modeli olan SWAN ile modellenmiştir. Böylece 
İzmir körfezi boyunca taşkınlar açısından kritik bölgelerin önündeki dalgalar hesaplanmıştır. 
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Hesaplanan ekstrem dalga verileri, körfez boyunca 40'dan fazla dik kıyı duvarlarından dalga aşım 
miktarlarının hesaplanmasında kullanılıp, hesaplanan dalga aşma miktarları, izin verilen limitlerle 
karşılaştırılmıştır. Dikey duvar koruma yapılarının dalga aşması ve kıyı taşkınları açısından kritik 
olduğu tespit edilmiştir. 

 

Teşekkür 
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesine destek veren ve su seviyesi, rüzgâr ölçüm verileri ve kıyı 
yapıları kesitlerini paylaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, TUDES Menteş mareograf 
istasyonu su seviyesi verilerini sağlayan Harita Genel Komutanlığı’na, ERA5 rüzgâr veri setini 
sağlayan ECMWF’e teşekkür ederiz 
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Konteyner Terminali Yanaşma Yeri Kapasite Ölçüm 
Kriterlerinin Değerlendirilmesi* 

 

 

İdil Esra ELVER1, Esin ÇEVİK2 
 
 
ÖZET 

Dünya ekonomisinin gelişmesiyle artan yük hacimleri ve ticaret yolları için verimli şekilde işleyen 
bir liman sisteminde, gerekli kapasiteyi korumak ve artan talebi karşılamak için liman altyapısına 
yatırım yapılması ihtiyacı doğmaktadır. Liman sistemi en genel anlamda üç bileşenden 
oluşmaktadır; deniz tarafı, kara tarafı ve kapıdır, bunların her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Çalışmada liman altyapısı için yatırım karar verme sürecine yardımcı olacak 
mevcut kapasiteyi bütüncül değerlendiren yöntemler tartışılacak ve liman sistemi içindeki 
darboğazlar belirlenecektir. Bu amaçla dikkate alınan bir konteyner terminali vaka çalışması ile 
limanın deniz tarafının yani rıhtımlarının teorik kapasitesi farklı yöntemlerle hesaplanacak ve 
gerçekleşen kapasite kullanımı ile karşılaştırılarak değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Konteyner terminalleri, yanaşma yeri, kapasite ölçümü. 

 

ABSTRACT 

The Evaluation of the Container Terminal Berthing Capacity Measurement Criteria 

As the world economy develops, there is a need to invest in port infrastructure in order to maintain 
the necessary capacity and meet the increasing demand in an efficient port system for increasing 
trade routes and cargo volumes. In the most general sense, the port system consists of three parts; 
sea side, land side and gate, each of which needs to be evaluated separately. In the study, methods 
that holistically evaluate the existing capacity to assist the investment decision-making process 
for port infrastructure will be discussed and bottlenecks within the port system will be identified. 
With a considered container terminal case study, the theoretical capacity of the sea side of the 
port, namely the quays, will be calculated by different methods and evaluated by comparing it 
with the actual one. 

Keywords: Container terminals, berth, capacity measurement. 
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GİRİŞ 
Günümüzde, dünyada ve ülkemizde uluslararası ticarette büyük oranda deniz yolu 
kullanılmaktadır. Bu anlamda, konteyner taşımacılığı ile limanlar büyük önem arz etmektedir.  
Dünya ticaretinin giderek artan hacmi, beraberinde konteyner terminallerinin önemini de 
arttırmaktadır. Konteyner terminalleri, konteynerlerin taşıma modlarının değiştirildiği, 
ambalajlama hizmetlerinin sunulduğu, konteynerlerin elleçlendiği ve konteynerlerin, gemiden 
demiryolu veya karayoluna akışının sağlandığı (tersi de olabilir) tesislerdir [1]. Tanımdan 
anlaşılacağı üzere, konteyner terminalleri; birçok farklı operasyonun yürütüldüğü, çok bileşenli, 
karmaşık bir yapıya sahiptir.  

Konteyner terminali toplam kapasitesi, her bir terminal bileşenine ait kapasiteden farklı ölçülerde 
etkilenmektedir. Artan ticari taleplerin karşılanıp, diğer konteyner terminalleri ile rekabet 
edilebilmesi, terminal bileşenlerinin etkili yönetilmesi ve bu sayede bileşenlere ait kapasitenin 
yüksek oranda değerlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Literatürde, limanlarda mevcut 
kapasitenin değerlendirilmesine yönelik, kapasiteyi etkileyen faktörlerin tanımlanıp, mevcut 
durumlar üzerinde ne gibi değişiklikler yapılır ise kapasite artışı sağlanabileceği ile ilgili birçok 
çalışma yapılmıştır. 

Lagoudis vd. (2011) [2], liman kapasitesinin ölçütlerini incelemişler, dinamik ve statik kapasite 
kavramlarını liman bileşenleri üzerinde tek tek tanımlayıp, hesap yöntemlerini formüle 
etmişlerdir.  

Tek bir liman bileşeni üzerinden kapasitenin değerlendirildiği çalışmalar da literatürde mevcuttur. 
Huang vd. (2009), yapmış oldukları çalışmada, deniz trafiğinin giderek artması ile daha da önemli 
bir hale gelen demirleme alanlarının kullanımını analiz etmişlerdir.  

Çolak vd. (2018) ise yapmış oldukları çalışmada, ithal konteynerlerin limanda istifleneceği en 
uygun alanın belirlenmesi üzerine araştırma yapmışlardır [4]. Mevcut operasyon süreci ile 
oluşturmuş oldukları iki senaryoyu karşılaştırarak, toplam yük boşaltma süresini kısaltan, 
gecikme zamanını azaltarak iş yükünü dengeleyen ve tıkanıklığı minimize eden bir yerleşim 
modeli meydana getirmeyi amaçlamışlardır. 

Depolama alanı kapasitesi ile ilgili bir çalışma da Gençer ve Sekin (2019) tarafından yapılmış ve 
bu çalışmada, optimum depolama kapasitesinin elde edilmesine odaklanılmış, bu kapasitenin elde 
edilmesi için etkin saha planlamasının önemi tartışılmıştır.  

Etkin saha planlamasına örnek olarak; gemiden boşaltılan yüklerin sahada yerleştirilecekleri yerin 
önceden belirlenmesi, saha içerisinde ihracat yüklerinin gidecekleri limana ve gidiş zamanlarına 
göre sınıflandırılmış bir şekilde istiflenmesi, gemi operasyonu sırasında tekrar elleçlemeye gerek 
duyulmayacak şekilde tüm yüklerin istiflenmesi verilmiştir [5].  

Güven vd. (2014), konteyner terminal sahalarında bulunan ithalat, ihracat ve transit 
konteynerlerin istiflenme şekillerine odaklanmış bir çalışma yapmışlardır. Sahada konteynerler 
birkaç sıra halinde istiflenmektedir. Elleçleme sırası gelen konteyner, eğer istifteki diğer 
konteynerlerin altında kalmış ise birçok ekstra harekete sebep olacağından ekipmanın verimini 
düşürmektedir. Konteynerler yerleştirilirken, mümkün olduğunca az yeniden yerleştirme hareketi 
yapılması sağlanmalıdır. Konteynerler yüklenecekleri geminin yakınına istiflenirse, geminin geri 
dönüş süresi kısalır ve ekipmanlar daha verimli kullanılmış olur [6]. 

Phan vd. (2015) yapmış oldukları bir çalışmada, konteyner terminallerindeki elleçleme 
ekipmanlarının verimliliklerini araştırılmışlar ve tüm elleçleme sürecini kapsayan bir istatistiksel 
model ortaya koymuşlardır. Elleçleme operasyonu sırasında, genellikle konteynerler bir 
ekipmandan diğerine aktarılmaktadırlar. Bu aktarılma esnasındaki kayıp zamanlar ekipman 
verimliliğine olumsuz etki etmektedir. Bu çalışmada, elleçleme ekipmanlarının üretkenliklerinin, 
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bir sonraki aşamada kullanılacak ekipman ile birlikte değerlendirilmesi ile gerçeğe yakın bir 
şekilde elde edilebileceği görülmüştür. 

 

AMAÇ 
Bu çalışmanın amacı; konteyner terminallerinde yanaşma yeri kapasitesini mevcut teorik 
yöntemlerle belirlemek ve mevcut durumu statik/dinamik analiz yöntemini kullanarak 
değerlendirmek, varsa darboğazların giderilmesi için önerilerde bulunmak ve yatırımların ne 
yönde yapılması gerektiğine katkı sunmaktır. 

 

YANAŞMA YERİ İÇİN ALTERNATİF KAPASİTE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  
Yanaşma yeri kapasitesi; yıl içerisinde her bir yanaşma yerinden hizmet alan gemi sayısı ile 
ölçülmekte olup yanaşan geminin tipi ve boyutlarına, limanın yıl içerisinde hizmet verebildiği 
gün sayısına, yanaşma yeri uzunluğu ve derinliğine, demirleme alanına, limanda bulunan 
elleçleme ekipmanlarına ve liman sahasına bağlı olarak değişmektedir [8]. 

Soberón (2012) tarafından, Valenciaport Vakfı adına 2012 yılında yapılmış olan bir çalışmada, 
bir terminalin yanaşma yerinde bir yılda elleçlenen toplam konteyner miktarı hesaplanmıştır. 
Yıllık yanaşma yeri kapasitesi (Ky) için Denklem 1 verilmiştir [9]. K = n × ϕ × t × P (1) 

Burada; 

Ky  : Terminalin veya yanaşma yerinin yıllık elleçleme kapasitesi (TEU/yıl) 

n  : Yanaşma yeri sayısı 

ϕ  : Kabul edilebilir yanaşma yeri doluluk oranı 

tyıl  : Terminalin bir yıl içerisindeki çalışma süresi (saat) 

P  : Yıllık ortalama gemi üretkenliği (TEU/saat) olarak tanımlanmıştır. 

Yanaşma yeri doluluk oranları, seçilmiş olan kuyruk sistemine (M/M/n, M/Ek/n veya Ek/Ek/n) ve 
yanaşma yeri sayısına göre aynı bekleme süresi için elde edilmektedir. Soberón (2012), ortak 
kullanıcılı ve kamuya ait terminallerde, M/E/n formunda, gelişlerin iyi planlandığı terminallerde 
ise Ek/Ek/n formunda kuyruk modellerinin kullanılmasını tavsiye etmiştir [9].  

Yapılan çalışma sonucu elde edilmiş olan, farklı bekleme süreleri ve kuyruk modelleri için 
yanaşma yeri sayısına göre doluluk oranları Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de verilen, izafi 
bekleme süresi (ε), bekleme süresinin servis süresine oranı olup, Denklem 2’de verilmiştir. ε =   (2) 

Tb : Bekleme süresi 

Ts : Servis süresi 
Yıllık ortalama gemi üretkenliği (P), yükleme ve boşaltma olmak üzere tüm hinterlant ve transit 
yük miktarının (Q), yanaşma yerinde harcanan brüt süreye (Ts) oranı ile Denklem 3’teki gibi elde 
edilmektedir [9].  P =     (3) 
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Tablo 1 - Yanaşma yeri doluluk oranları [9] 

 
n 

ϕ 
ε=Tb/Ts=0.05 ε=Tb/Ts=0.10 ε=Tb/Ts=0.20 

M/E2/n M/E4/n E2/E4/n M/E2/n M/E4/n E2/E4/n M/E2/n M/E4/n E2/E4/n 
1 0.05 0.07 0.22 0.12 0.14 0.31 0.21 0.24 0.43 
2 0.25 0.27 0.43 0.33 0.36 0.53 0.47 0.49 0.63 
3 0.38 0.39 0.53 0.49 0.49 0.63 0.60 0.61 0.72 
4 0.47 0.47 0.61 0.56 0.57 0.70 0.66 0.68 0.78 
5 0.53 0.54 0.66 0.62 0.63 0.73 0.71 0.73 0.81 

>6 0.57 0.58 0.69 0.66 0.67 0.77 0.74 0.76 0.84 
 

Soberón (2012) tarafından yapılmış olan bu çalışmaya göre, terminal kapasite hesapları için 
geçerli olan bir diğer yaklaşım ise servis düzeyinin tanımlanması ile mümkün olabilmektedir. 
Tablo 2’de görüldüğü üzere, buradaki iki temel değişken izafi bekleme süresi ve yıllık ortalama 
gemi üretkenliğidir (P) [9]. Servis düzeyleri; A en iyi, D ise en kötü şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bu durumda izafi bekleme süresinin minimum olduğu, yıllık ortalama gemi üretkenliğinin ise 
maksimum olduğu durum en iyi servis düzeyini vermekte ve AA ile tanımlanmaktadır. 

 

Tablo 2 - Servis düzeyleri [9] 

Servis Düzeyi İzafi Bekleme Süresi, ε Servis Düzeyi 
D >0.20 - - - - 
C 0.10-0.20 - CC BC AC 
B 0.05-0.10 - CB BB AB 
A <0.05 - CA BA AA 

Yıllık ortalama gemi üretkenliği 
(konteyner/saat) 

P 
 

<35 35-50 50-65 >65 
D C B A 

Servis düzeyi 

 

Yanaşma yeri kapasitesinin teorik hesaplanması ile ilgili diğer bir çalışma ise Ligteringen (1999) 
tarafından, yanaşma yeri kullanım oranına bağlı olarak yapılmıştır [10]. Her bir yanaşma yerinde, 
bir yıldaki elleçleme miktarı TEU cinsinden, Denklem 4 ile edilebilmektedir. c = p × f × N × t × m  (4) 

Burada; 

cb : Her bir yanaşma yerinde bir yılda elleçlenen ortalama TEU sayısı (TEU/yıl) 

p : Her bir vince ait brüt verim (tur veya TEU/saat) 

f : TEU faktörü, limanda bulunan 20 ft ve 40 ft boyutlarına sahip konteynerlerin oranı 

Nb : Yanaşma yeri başına vinç sayısı  
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tn : Yıllık çalışma saati (saat/yıl) 

mb : Yanaşma yeri kullanım oranı 

 

Thoresen (2003), yanaşma yeri kapasitesi ile ilgili olarak, haftada elleçlenen konteyner sayısını 
tanımlamış (CBOX) ve gemi gelişlerinin rastgele olması nedeniyle bir pik faktör kullanılmasını 
tavsiye etmiştir [11]. Yanaşma yeri kapasitesi, CBOX (konteyner/hafta) Denklem 5’teki gibi 
tanımlanmaktadır.  C = ××  (5) 

Burada; 

CBOX : Bir haftada elleçlenen konteyner sayısı (konteyner/hafta) 

CTEU : Bir yılda her bir yanaşma yerinde hareket eden konteyner sayısı (TEU/yıl) 

P : Pik faktör (1.1-1.3 arasında değişmektedir.) 

thy : Bir yıldaki çalışma süresi (tavsiye edilen 50 hafta/yıl) 

f : TEU faktörü 

Thoresen (2003) ayrıca bir yanaşma yerine yanaşacak konteyner gemilerinin adedini 
(yanaşma/hafta) pik faktör dikkate alınarak, aşağıdaki gibi vermiştir [11]: S =   (6) 

Burada; 

SCS : Konteyner gemilerinin adedi (gemi/hafta) 

CBOX : Bir haftada elleçlenen konteyner sayısı (konteyner/hafta) 

SBCS : Bir konteyner gemisi için elleçlenecek konteyner sayısıdır (konteyner/gemi). 

Thoresen (2003), bir konteyner gemisine ait yükleme ve boşaltma için geçen zamanı yani 
elleçleme (servis) süresini, saat olarak Denklem 7’deki gibi vermiştir [11]. T = × × ×   (7) 

Burada; 

TWTC : Konteyner gemisinin bağlanmasından ayrılmasına kadar geçen, toplam çalışma zamanı 
(saat/gemi) 

Nb : Her bir konteyner gemisi için çalışan vinçlerin toplam adedi 

P : Bir vincin bir saatte elleçleyebileceği konteyner adedi, brüt verim (konteyner/saat) 

LSC : Elleçleme operasyonlarının başlaması ve bitirilmesi için gerekli olan çalışma zamanının 
yüzdesi (normal olarak 0.8 - 0.95 arasında değişmektedir.) 

WCT : Geminin toplam çalışma zamanı içerisinde, vinç çalışma zamanının yüzdesi olarak 
verilmektedir. Bu değer normal olarak 0.7 - 0.9 arasında değişmektedir. 

Thoresen (2003) tarafından, rıhtım sayısına ve gemi varışlarının iyi kontrol edilip edilmediğine 
bağlı olarak yanaşma yeri kullanım oranları (mb), Tablo 3’te verilmiştir ve Denklem 8’deki gibi 
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hesaplanabilmektedir [11]. Yanaşma yeri kullanım oranı ayrıca, rıhtım tipine, gemi tipi ve 
boyutuna, elleçleme ekipmanlarına ve çevresel koşullara da bağlıdır. 𝑚 = ×× ×  (8) 

Burada; 

tgh; bir haftadaki çalışma günleri (gün/hafta) 

tsg; bir gündeki çalışma saatleridir (saat/gün) 

N: yanaşma yeri sayısı 

 
Tablo 3 - Yanaşma yeri kullanım oranları (mb) 

Rıhtım sayısı 
Gemi varışlarının kontrol koşullarına göre 

yanaşma yeri kullanım oranı, mb (%) 
Yok Orta Yüksek 

1 25 35 45 
2 40 45 50 
3 45 50 55 
4 55 60 65 
5 60 65 70 

6 veya daha fazla 65 70 75 
 

Kapasite değerlendirmesi için diğer bir yöntem ise Statik ve Dinamik boyutların analizidir. Bu 
analiz yöntemi, liman bileşenlerinin her biri için ayrı ayrı uygulanabilmektedir. Burada yine 
yanaşma yeri kapasitesini değerlendirmek için uygulanacaktır. Statik kapasite bir liman 
bileşeninin belli bir zamanda elleçleyebileceği yük miktarının alansal kullanılabilirliği ile 
ilişkilidir, dinamik kapasite ise bir liman bileşeninin belli bir zamanda elleçleyebileceği yük 
miktarının ekipman ve işgücü açısından değerlendirilmesidir. Tablo 4, Statik ve Dinamik analiz 
boyutlarını göstermektedir. 

 

Tablo 4 - Statik/Dinamik analiz boyutları 

D
in

am
ik

 K
ap

as
ite

 

Y
ük

se
k  İş gücü ve teknoloji tatmin 

edici seviyelerde çalışmaktadır. 
 Statik kapasite kullanımı 

arttırılabilir. 

 Tüm kaynakların kullanılması 
durumu 

D
üş

ük
  İş gücü ve teknoloji 
geliştirilebilir. 

 Statik kapasite arttırılabilir. 

 İş gücü ve teknoloji 
geliştirilebilir. 

 Statik kapasite arttırılamaz. 
 

Düşük Yüksek 

Statik Kapasite 
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Statik rıhtım kapasitesi (STQ), rıhtım uzunluğunun (IQ) ortalama gemi boyu (sW) ve gemiler arası 
güvenlik mesafesinin (zQ) toplamına bölünmesi ile elde edilmektedir. Dinamik kapasite (DTQ), 
rıhtım uzunluğunun ortalama gemi boyu ve servis süresine bölünmesi ile elde edilmektedir. ST =   (9) 

DT = ( )×  (10) 

 

YANAŞMA YERİ KAPASİTESİ: “X” TERMİNALİ VAKA ANALİZİ 
Çalışmada Marmara Bölgesinde bulunan bir konteyner terminali dikkate alınmıştır ve X terminali 
olarak adlandırılacaktır. X konteyner terminalinde, liman yetkilileriyle yapılan görüşmeler 
sonucunda, 2020 yılında limandan hizmet alan gemilere ait bilgileri içeren bir yıllık veriler, liman 
veri tabanı sisteminden elde edilmiştir. Elde edilen veriler, gemilerin rıhtıma yanaşma ve ayrılma 
süreleri, gemilerin boyları, dolu/boş tahliye edilen ve yüklenen konteyner miktarları bilgilerini 
içermektedir.  

Limanda bulunan iki adet rıhtımın toplam uzunluğu ise 1073 metredir. Şekil 1’de görüleceği 
üzere, birinci rıhtım 4 yanaşma yerli toplam 600 m uzunluğunda, ikinci rıhtım ise 3 yanaşma yerli 
473 m uzunluğundadır. 

 
Şekil 1 - X konteyner limanı rıhtımları 

 

X konteyner limanından sağlanan veriler 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasını 
içermektedir. Bu süre içinde limandan toplam 525 adet gemi hizmet almıştır. Limanı kullanan en 
büyük gemi boyu 223 metre, en küçük gemi boyu 56.4 metre, ortalama gemi boyu ise 127 metre 
olarak belirlenmiştir. 

Bu dönemde hizmet alan 525 adet geminin, dolu ve boş olmak üzere, yükleme ve tahliye türünden 
toplam elleçleme miktarı ile limanda kalış süresi arasındaki ilişki incelenmiş ve Şekil 2’de 
gösterilmiştir. Gemilerin limanda kalış sürelerinin, toplam elleçleme miktarı ile değişimine 
bakıldığında iki ayrı grup oluştuğu gözlemlenmiştir. Kalış süreleri, 15 saatten az veya 25-45 
saatleri aralığında gruplaşmaktadır. Gemilerin kalış sürelerinin elleçlenen yük miktarı ile pek de 
ilişkisi olmadığı görülmüştür. Yıllık ortalama kalış süresi ise 24.5 saat olarak gerçekleşmiştir.  

Toplam elleçleme miktarının gemi boyu ile değişimini gösteren Şekil 3’e bakıldığında, elleçleme 
miktarı ve gemi boyu arasında lineer bir değişim olmadığı sonucuna varılmaktadır. En fazla 
toplam elleçleme olan 2061 TEU değerindeki yük, 100 metre ve 160 metre boylarındaki iki 

600 m
127 m

RIHTIM 2

15

473 m

15

RIHTIM 1
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gemide gerçekleşmiştir. 2020 yılında limandan hizmet alan en büyük gemi olan 223 metrelik 
gemide elleçlenen toplam yük ise 350 TEU olarak gerçekleşmiştir.  

 
Şekil 2 - Gemilerin Limanda Kalış Sürelerinin Toplam Elleçleme Miktarı ile Değişimi 

 

 
Şekil 3 - Toplam Elleçleme Miktarının Gemi Boyu ile Değişimi 
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Dikkate alınan dönemde yanaşma yerlerinin doluluğunun incelenmesi için tüm gemilerin limana 
geliş ve limanda kalış sürelerini gösteren grafikler hazırlanmış ve en yoğun olan Eylül ile en az 
yoğun olan Nisan ayları örnek olarak alınmış ve Şekil 4’te gösterilmiştir. Limanda bulunan tüm 
yanaşma yerlerinin dolu olması durumu Şekil 4’ten görülebileceği üzere, yıl boyunca yalnızca bir 
kez, 6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Yanaşma yeri kullanımları değerlendirme yılı için 
incelendiğinde, 4 adet yanaşma yerinin aynı anda dolu olması durumunun sıklıkla gerçekleştiği 
görülmüştür.  

       
Şekil 4 - 2020 yılı Nisan ve Eylül aylarında limandan hizmet alan gemilerin kalış süresi 

 

 
Şekil 5 - 2020 yılında limandan hizmet alan gemi sayısının aylık değişimi 

N=
N=
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Ocak 2020 yılında, limanın hizmet verdiği gemi sayısı 51 adet, ülkemizde ilk Covid-19 vakasının 
görüldüğü Mart 2020’de ise 46 adettir. Mart 2020’den sonra nisan ve mayıs aylarında limana 
varış yapan gemi sayısında bir miktar düşüş olmuştur. Ancak gemi sayısında meydana gelen bu 
azalmanın haziran ayında normale döndüğü görülmektedir. Ortalama olarak, ayda 44 gemi 
limandan hizmet almıştır. Şekil 5’te aylık görünümler şeklinde, 2020 yılı boyunca limandan 
hizmet alan gemi sayısının değişimi verilmiştir. 2020 yılı boyunca en az sayıda geminin geldiği 
ay 28 adet ile Nisan olup, bir ayda en fazla 54 adet gemi, Kasım ve Aralık aylarında gelmiştir. 

Şekil 6’da ise 2020 yılında; yükleme, tahliye ve toplam elleçlenen TEU sayılarının aylara göre 
dağılımları görülmektedir. 2020 yılında, en fazla elleçlemenin 25 488 TEU ile ocak ayında, en az 
elleçlemenin ise 9 072 TEU ile mayıs ayında gerçekleştiği gözlemlenmiştir. İncelenen yılda, aylık 
elleçleme çoğunlukla 10 000 TEU değerinin üzerinde gerçekleşmiştir. 

Nisan ve Mayıs aylarındaki elleçleme miktarındaki belirgin miktarda azalma, pandemi döneminin 
etkisi olarak yorumlanmıştır. 

 
Şekil 6 - 2020 yılı aylık elleçleme kapasitesi 

 

Liman veri tabanı üzerinden elde edilen yük bilgilerinden, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri 
arasında, dolu ve boş olmak üzere, tahliye ve yükleme miktarları bilinmektedir. Tablo 6, 2020 
yılı için toplam elleçleme kapasitesine ait bilgileri göstermektedir.  

 
Tablo 5 - 2020 yılına ait toplam elleçleme miktarları (TEU) 

Tahliye edilen dolu konteyner 84 026  
Tahliye edilen boş konteyner 40 632 
Yüklenen dolu konteyner 80 421
Yüklenen boş konteyner 227  
Toplam elleçlenen konteyner 205 306
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2020 yılına ait tüm gemilerin yük miktarları dikkate alınarak hesaplanan, toplam yüklenen dolu 
konteyner sayısı 80 421 TEU, toplam tahliye edilen dolu konteyner sayısı ise 84 026 TEU 
değerindedir. Yüklenen ve tahliye edilen dolu konteyner sayıları birbirlerine yakın olmakla 
birlikte tahliye edilen dolu konteyner sayısı yaklaşık 4 000 tane daha fazladır (Tablo 5).  Toplam 
yüklenen boş konteyner sayısı 227 TEU, tahliye edilen boş konteyner sayısı     40 632 TEU 
şeklindedir. Yüklenen boş konteyner sayısı çok az iken tahliye edilen boş konteyner sayısı bir 
hayli fazladır.  

Tahliye edilen boş konteyner ve yüklenen dolu konteyner miktarları toplam ihracat konusunda 
bilgi sahibi olunmasına olanak sağlamaktadır. Tahliye edilen boş konteynerler, herhangi bir 
limana götürülen yüklerin hedef limanda boşaltılıp, boş konteynerlerin geri getirilmesi anlamına 
gelebilmektedir. Bu anlamda; bu iki türden konteyner hareketinin toplamı olan 121 053 TEU, 
ihracat miktarı şeklinde yorumlanabilir. Tahliye edilen toplam dolu konteyner ve yüklenen toplam 
boş konteyner adedi olan 84 253 TEU ise toplam ithalat miktarı olarak yorumlanabilmektedir. 
Limandaki yük türlerine ait bilgilerin yorumlanması sonucunda, bu limanda ithalat miktarının 
ihracat miktarına oranla daha az olduğu çıkarımı yapılabilir.  

X limanına ait; yıllık elleçleme kapasitesi, bir yılda limandan hizmet alan gemi sayısı, servis 
süresi, rıhtımda kullanılan elleçleme ekipmanı türü, adedi ve ekipmanın brüt verimi, her bir yük 
türü için TEU sayıları gibi veriler, liman yönetimi tarafından sağlanmıştır. Bu veriler Tablo 7’de 
özetlenmiştir ve bir sonraki bölümde teoriden elde edilen veriler ile karşılaştırılarak, 
değerlendirilecektir. 

 

Tablo 6 - X terminaline ait veriler 

Yıllık TEU Elleçleme Kapasitesi 205 306 TEU 
Haftalık TEU Elleçleme Kapasitesi 205 306 TEU/52 hafta=3948 TEU/hafta 
Yılda Limandan Hizmet Alan Gemi Sayısı 525 adet 
Haftada Limandan Hizmet Alan Gemi Sayısı 525 adet/52 hafta=10 gemi/hafta 
Geminin Limana Yanaşmasından 
Ayrılmasına Kadar Geçen Süre 24.5 saat (ortalama) 

Yanaşma Yeri Başına Rıhtım Kullanım Oranı 
(7 adet yanaşma yeri için) 12 885 saat/8760 saat/7=0.21 

20 ft’lik Konteynerlerin Sayısı 53 820 adet 
40 ft’lik Konteynerlerin Sayısı 75 743 adet 

TEU faktörü,  𝑓 =  𝑓 = 53820 + 2 × 75743129563 = 1.585 

Rıhtımda Bulunan Elleçleme Ekipmanı Mobil vinç, 9 adet 
Mobil Vincin Brüt Verimi 40 TEU/saat 

 

DEĞERLENDİRME 
Çalışmada kapasite analizi iki farklı yöntemle gerçekleştirilecektir. Birincisi farklı araştırmacılar 
tarafından verilmiş teorik denklemler ile kapasitenin belirlenmesidir. Bir diğeri ise bütüncül bir 
yaklaşım olan statik ve dinamik analiz ile kullanımın değerlendirilmesidir.  İlk olarak teorik 
denklemlerden, Ligteringen (1999) tarafından verilen Denklem 4 ile yıllık elleçleme miktarı yani 
kapasitesi elde edilecektir.  
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Bu ifadede kullanılan TEU faktörü (f) literatürde 1.4-1.7 arasında değişmektedir. Her iki 
konteyner türünden eşit sayıda olması durumunda TEU faktörü 1.5 olarak elde edilmektedir. 
Örnek çalışmanın yapıldığı liman için TEU faktörü (f), liman yönetiminden alınan verilerden, 
1.585 olarak bulunmuştur. TEU faktörünün 1.5 değerinden büyük çıkması da 40 ft’lik 
konteynerlerin oranının daha fazla olduğunu göstermektedir. Hesaplanacak teorik kapasite için 
bu değer 1.5 olarak seçilmiştir. 

Gerçekleştirilecek operasyon türüne, gemi boyutuna ve operatör tecrübesine bağlı olarak mobil 
liman vinçlerinin hızının saatte ortalama 15-20 hareket olduğu bilinmektedir.  Mobil vince ait 
brüt verim teorik olarak 25 hareket/saat olarak hesaplanacaktır. Her bir vince ait brüt verim ise 
40 TEU/saat olarak liman yetkilileri tarafından verilmiş olan bir değerdir. Limanın 365 gün 24 
saat çalıştığı bilgisi yetkililerden alınmıştır. 

Yanaşma yeri kullanım oranı (mb), gemilerin limanda kaldıkları saat olarak toplam sürenin, bir 
yıla bölünmesi ile bulunur. Önerilen yanaşma yeri kullanım oranları Thoresen (2003) tarafından 
Tablo 3’te, rıhtım sayısına bağlı olarak verilmiştir. Tabloya göre, 6 veya daha fazla rıhtıma sahip 
limanlar için, gemi varışlarının kontrol koşullarına göre en düşükten yükseğe yanaşma yeri 
kullanım oranı %65-75 aralığında değişim göstermelidir. Bu limanda, gemi varışlarının yüksek 
ölçüde kontrollü olduğu düşünülür ise, yanaşma yeri kullanım oranı (mb), %70 olarak kabul 
edilebilmektedir. Ancak gerçek verilerden 0.21 olarak hesaplanmıştır. 

İncelenen terminalde, yanaşma yeri başına vinç sayısı (Nb), 9 adet vincin 7 yanaşma yerine 
bölünmesi ile 1.29 olarak elde edilmiştir. Teorik olarak yapılan tüm kabuller sonucunda, yıllık 
yanaşma yeri kapasitesi, Ligteringen (1999) tarafından verilmiş Denklem 4 ile aşağıdaki gibi 
hesaplanmıştır. Bir yıldaki çalışma süresi 52 hafta olarak kabul edilmiştir. c = 25 × 1.5 × 1.29 × 24 saat × 365 gün × 0.70 = 296 635 TEU/yıl (Bir yanaşma 
yerindeki yıllık elleçleme miktarı) 

7 adet yanaşma yeri için yıllık elleçleme kapasitesi ise aşağıdaki gibidir: 296 635  TEU × 7 =  2 076 445 TEU 

Yıllık elleçleme kapasitesi ayrıca Thoresen (2003) tarafından verilmiş olan Denklem 5’teki ifade 
ile de bulunabilmektedir. Burada rıhtıma ait kapasite hesaplanacağı için öncelikle, rıhtım 
kullanım oranı (mb) ve rıhtım sayısı (N) bilgilerinden yola çıkılarak, Denklem 6 yardımıyla bir 
haftada limanı ziyaret eden gemi sayısı (SCS) bulunacaktır.   Gemi gelişlerinin kontrol koşullarına 
göre, 7 adet yanaşma yerine sahip bir rıhtımın kullanım oranı 0.65-0.75 arasında değişmektedir.  

Ortalama gemi boyu olan, 127 metrelik bir geminin kapasitesi yaklaşık 500-800 TEU arasındadır. 
Bir geminin limana yüklü gelip yüklü ayrıldığı düşünüldüğünde, minimum 1000 TEU yük taşıdığı 
kabulü yapılabilir. Bir konteyner gemisinin taşıdığı yük miktarı (SBCS), TEU faktörü (f) ile 
çarpılarak, konteyner cinsinden ifade edilebilir.  

𝑆 = 1000 𝑇𝐸𝑈1.5 = 667 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑦𝑛𝑒𝑟/𝑔𝑒𝑚𝑖 
Bir konteyner gemisine ait yükleme ve boşaltma için geçen zaman yani elleçleme süresi (TWTC), 
teorik olarak (LSC =0.95, WCT = 0.9 seçilerek) Denklem 7’de verilen ifade ile elde edilmiştir. 

T = SN × p × L × W = 667 konteyner/gemi1.29 × 25 konteynersaat × 0.95 × 0.9 ≈  24.2 saat    
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𝑚 = ×× ×     

Rıhtım kullanım oranı 70 ve 75 değerleri için SCS yani bir haftada limandan hizmet alan gemi 
sayısı Denklem 8 ile aşağıdaki gibi bulunmuştur.  70 = . ×× ×      ise   SCS = 34 gemi/hafta 

75 = . ×× ×      ise   SCS =36.4 gemi/hafta 

Rıhtım kullanım oranı %70 için; 

SCS = 34 gemi/hafta x 1.2=41 gemi/hafta = 2132 gemi/yıl  

Yıldaki gemi sayısı (SCS), Thoresen (2003) tarafından pik faktör dahil olarak formüle edilmiştir. 
Bu nedenle, 1.1-1.3 değerleri arasında değişen pik faktör (P) 1.2 olarak kabul edilerek bir haftada 
limandan hizmet alan gemi sayısı bulunmuştur.  SCS ve SBCS değerleri konteyner cinsinden 
Denklem 5’te yerlerine yazarak, haftalık elleçlenen konteyner sayısı CBOX hesaplanmıştır. S × S = C      
𝐶  = 41 gemihafta  × 667 konteynergemi = 27 350 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑦𝑛𝑒𝑟/ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎  
C = C × t  × fP =  27 347 konteynerhafta × 52 hafta × 1.51.2 =  1 777 750 TEU 

Teorik kapasite Soberón (2012) tarafından verilen yıllık yanaşma yeri kapasitesi denklemine göre 
de hesaplanmıştır. İncelenen terminalde, liman yönetimi tarafından, gelişlerin iyi planlandığı 
bilgisi verilmiştir. Buna göre Ek/Ek/n formunda bir kuyruk modeli kullanılabilir. Bekleme süresi 
hakkında ise, yine liman yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda bu sürenin en fazla 1 saat ve 
en az 30 dakika olmak üzere, planlamaya bağlı olduğu söylenmiştir. Edinilen bilgiler ışığında, 
bekleme süresinin servis süresine oranının oldukça düşük olduğu çıkarımı yapılabilmektedir. 
E2/E4/n formunda bir kuyruk modeline sahip, yanaşma yeri sayısının 6’dan fazla ve izafi bekleme 
süresinin 0.05 olduğu bir limanda yanaşma yeri doluluk oranı Tablo 2’den 0.69 olarak 
okunmuştur.  

X Limanı için servis düzeyinin AA seviyesinde olduğu, yönetim tarafından belirtilmiştir. Buna 
göre yıllık ortalama gemi üretkenlik değeri (P) 70 TEU/saat seçilmiş ve Denklem 1’den yıllık 
yanaşma yeri kapasitesi elde edilmiştir.  

K = n × ϕ × t × P = 7 × 0.69 × 365 × 24 saat × 70 TEUsaat =  2 961 756 TEU 

Tablo 8, X terminalinin mevcut rıhtım uzunluğu ve mevcut rıhtım elleçleme ekipmanları ile teorik 
kapasitesi farklı kapasite hesaplama kriterlerinden yararlanılarak hesaplanmış değerlerini ve 
terminalde gerçekleşen yanaşma yeri elleçleme miktarlarını birlikte göstermektedir.  

Terminalde, yıllık gerçekleşen elleçleme miktarı, 205 306 TEU, literatürde verilen üç farklı teorik 
ifadeden elde edilen elleçleme miktarlarının çok altında kalmıştır.  Gerçekleşen yanaşma yeri 
kullanım oranının (%21), teoriden 7 yanaşma yeri için hesaplanan yanaşma yeri kullanım 
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oranlarına (%69-%70) göre oldukça düşük olduğu görülmüştür. İncelenen yılda terminalden 
hizmet alan gemi sayısı ise teoriden bulunan gemi sayısının yaklaşık olarak üçte birinden daha az 
gerçekleşmiştir. Rıhtımda gerçekleşen ortalama elleçleme süresi 24.5 saat, teorik ortalama 
elleçleme süresi 24.2 saat değerine oldukça yakındır. 

 

Tablo 8 - Teorik ve gerçek yanaşma yeri kapasitesinin değerlendirilmesi 

Kapasite bileşeni Ligteringen, 
 cb 

Soberón,  
Ky 

Thoresen, 
cTEU 

X 
terminali 

Yıllık Elleçleme 
Kapasitesi (TEU) 2 076 445 2 961 756 1 777 750 205 306 

Limandan hizmet 
alan gemi sayısı 
(gemi/yıl) 

- - 2132 525 

Ortalama elleçleme 
süresi (saat) - - 24.2 24.5 

Yanaşma yeri 
kullanım oranı (%) - 69 70 21 

 

Terminal kapasitesinin kullanımının değerlendirilmesi için bir diğer yaklaşım ise Statik ve 
Dinamik analiz yöntemidir. İncelenen limanda, ortalama gemi boyu 127 metre olarak alındığında, 
statik kapasite Rıhtım 1 ve Rıhtım 2 için ayrı ayrı Denklem 9 ile elde edilmiştir. 

ST = ISw + z = 600(127 + 15) = 4.22 gemi 
ST = ISw + z = 473(127 + 15) = 3.33 gemi 
Rıhtımdaki toplam yanaşma yeri sayısı; 

STQ1+STQ2=4.22+3.33=7.55 gemi olarak elde edilmektedir. 

Dinamik kapasite açısından değerlendirildiğinde (tQ=24.5 saat ortalama hizmet süresi) rıhtımı 
aynı anda en fazla 7 gemi kullanabilmektedir. Bu durumda yılda 2701 gemi hizmet alabilmelidir. 

DT = I(s + z ) × t = 1073(127 + 15) × 24.524 saat = 7.4 gemi/gün 

DT = I(s + z ) × t = 1073(127 + 15) × 24.524 saat × 7 = 51.82 gemi/hafta 

DT = I(s + z ) × t = 1073(127 + 15) × 24.524 saat × 365 = 2701 gemi/yıl 
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Statik teorik kapasite 7.55 gemi yani gerçek kapasiteden yaklaşık %8 fazla olarak bulunmuştur. 
Statik kapasite %93 oranında kullanılabilmektedir. Limandan elde edilen verilerde; haftada 10 
geminin, yılda ise 525 geminin limandan hizmet aldığı görülmektedir.  

Yılda 2701 gemi olarak elde edilen dinamik teorik kapasite ise %20 oranında kullanılmaktadır. 
Şekil 7’de yatay eksen düşük ve yüksek olmak üzere statik kapasitenin kullanım oranını, dikey 
eksen ise aynı şekilde dinamik kapasitenin kullanım oranını göstermektedir. Statik kapasite 
yüksek oranda değerlendirilirken, dinamik kapasitenin geliştirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu 
değerlendirme limanın farklı bileşenlerinin iki boyutlu fotoğrafını sunmaktadır. Böylece 
darboğazın konumdan mı yoksa teçhizattan mı yoksa her ikisinden birlikte mi kaynaklanmakta 
olduğu görülmektedir. Bu yapılan kapasite değerlendirme yöntemi ile yatırımın hangi yönde 
yapılması gerektiği kararlarının alınması önerilebilmektedir. 

 
Şekil 7 - Yanaşma yerinin statik ve dinamik analizi 

 
SONUÇ 
X konteyner terminalinin kapasitesi literatürde mevcut teorik denklemler ile elde edilmiş, 2020 
yılına ait gerçekleşen değerler ile karşılaştırılmış ve ayrıca statik/dinamik analiz yöntemi ile de 
bir değerlendirme yapılmıştır.  

 Üç farklı ifadeden elde edilen teorik kapasiteler arasında da belirgin farklılıklar vardır. 
Teorik olarak, çeşitli araştırmacıların vermiş olduğu formüller ile elde edilen elleçleme 
kapasitesinin, gerçekleşen elleçleme miktarının çok üzerinde olduğu görülmüştür.  

 İnceleme konusu olan terminalinde, yanaşma yeri adedinin 7 bulunması, yanaşma yeri 
kullanım oranının teorik olarak yüksek olmasını gerektirmektedir. Ancak gerçek 
verilerden tüm yanaşma yerlerinin sürekli olarak dolu olmadığı görülmüş ve yanaşma 
yeri kullanım oranı %20’lerde kalmış olup olması gerekenin çok altındadır.  

 Liman trafiği ve yük elleçleme verilerinin analizinden, dikkate alınan yılda limanı büyük 
gemilerin kullanmadığı ve gemilerin %76’sının 150 metreden kısa olduğu tespit 
edilmiştir. Benzer şekilde, terminalden hizmet alan gemilerden 88 adedinde (%16) 
yapılan elleçleme miktarı 50 TEU’dan az olduğu görülmüştür. Bu analizden X 
terminalinin, bir ana liman değil, uğrak limanı olarak hizmet verdiği değerlendirmesi 
yapılabilir. 
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 Limanda, gerçekleşen ortalama elleçleme süresi 24.5 saat, mevcut ekipmanlarla teoriden 
24.2 saat olarak hesaplanan ortalama elleçleme süresine oldukça yakındır. 

 Statik/Dinamik analiz ile yapılan değerlendirmeden, statik kapasite olarak iyi bir değere 
sahip olan X terminali, dinamik analiz ile değerlendirildiğinde yetersiz olduğu tespiti 
yapılabilmektedir. Bunun sebebi ise analizin gerçekleştirildiği yılda, limana uğrayan 
gemi sayısının az oluşudur. Limandan hizmet alması gereken gemi sayısı, teoriden yılda 
yaklaşık 2132 adet, dinamik analizden ise 2701 adet olarak öngörülmektedir. Gerçek 
verilerden dikkate alınan yılda 525 adet geminin limandan hizmet aldığı bilinmektedir.  

Çalışmanın bu aşamasında X terminalinin yanaşma yeri kapasitesi farklı yöntemlerle 
değerlendirilmiş ve terminal apronunun kapasitesinin altında çalıştığı görülmüştür.  
Terminalin yük hacminin artması ile daha verimli çalışacağı sonucu elde edilmiştir. Mevcut 
durumda terminal apronunun herhangi bir şekilde kapasite artırma ihtiyacı mevcut değildir. 
Bununla birlikte terminalin depolama alanının da ayrıca değerlendirilerek bütüncül bir 
değerlendirme yapılması ile daha doğru çözüm önerileri getirilebilir. 
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Küresel İklim Değişikliğinin Rüzgar ve Dalga İklimi 
Üzerindeki Olası Etkileri* 
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ÖZET 

Küresel iklim değişikliğinin rüzgar/dalga karakteristikleri üzerindeki olası etki/etkileri RCP4.5 
ve RCP8.5 (Representative Concentration Pathway) senaryolarına göre yakın gelecek 
20212060 ve orta gelecek 20612100 dönemleri için araştırılmıştır. Rüzgar iklimi 
değerlendirmelerinde, SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute) tarafından 
geliştirilen RCA’nın (Rossby Centre Regional Climate Model) dördüncü versiyonu olan RCA4 
iklim verileri kullanılmıştır. Dalga iklimi üzerindeki etkilerini araştırmak için gerekli olan dalga 
karakteristikleri, SMHI RCA4 iklim verilerinin girdi olarak kullanılmasıyla üçüncü nesil spektral 
dalga modelinden elde edilmiştir. Rüzgar/dalga parametrelerinin iki gelecek dönemdeki değişim 
eğilimleri değerlendirilmiş ve onların istatistiksel olarak anlamlı eğilimleri irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Bölgesel İklim Modeli, Rüzgar Projeksiyonu, Dalga 
Projeksiyonu. 

 

ABSTRACT 

Possible Impact(s) of Global Climate Change on the Wind and Wave Climate 

The possible impact(s) of global climate change on the wind/wave characteristics were 
investigated for near future 20212060 and middle future 20612100 periods under RCP4.5 and 
RCP8.5 (Representative Concentration Pathway) scenarios. RCA4 climate data, which is the 
fourth version of RCA (Rossby Center Regional Climate Model) developed by SMHI (Swedish 
Meteorological and Hydrological Institute), were used in wind climate assessments. To detect the 
possible impact(s) on the wave climate, the wave data were generated from a third-generation 
wave model forced with SMHI RCA4 climate data. The long-term future trends of wind/wave 
characteristics were evaluated, and their statistical significance were examined. 

Keywords: Climate change, Regional climate model, Wind projection, Wave projection. 
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GİRİŞ 
İklim sistemini anlamak, küresel iklim değişikliği bilgisini geliştirmek ve belirsizlikleri hakkında 
tahminler sağlayabilmek için CMIP (Coupled Model Intercomparison Project), Dünya İklim 
Araştırma Programının (World Climate Research Program, WCRP) Eşleştirilmiş Modelleme 
Çalışma Grubu (Working Group on Coupled Modelling, WGCM) tarafından 1995 yılında 
kurulmuştur. CMIP’nin beşinci aşaması (CMIP5) tamamlanmış bir projedir (20102014) ve 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Beşinci Değerlendirme Raporu (IPCC AR5), CMIP5 
deneylerinin sonuçlarını özetlemiştir (Giorgetta vd., 2013). CMIP5 arşivleri, 28 farklı uluslararası 
modelleme grubunun (Hemer ve Trenham, 2016) katkıda bulunduğu yaklaşık 60 farklı küresel 
iklim modellerinden (General Climate Models, GCMs) iklim senaryosunu içermekte ve bu 
arşivler, birçok ulusal merkez için ESGF (Earth System Grid Federation) aracılığıyla 
dağıtılmaktadır (https://esgf-node.llnl.gov/search/cmip5/). 

IPCC AR5’te gelecekteki iklim değişikliği değerlendirmeleri için Temsili Konsantrasyon Rotaları 
(Representative Concentration Pathways, RCPs) için senaryo setleri tanımlanmıştır. RCP’ler, 
başlangıçta dört temel senaryo seti için oluşturulmuştur. Radyasyon kuvvetinin 2.6 W/m2 ila 8.5 
W/m2 arasında değişen değerlere göre tanımlanan bu temsili konsantrasyon rotaları; RCP2.6, 
RCP4.5, RCP6.0 ve RCP8.5’tir (Meinshausen vd., 2011). IPCC AR5 kapsamında RCP4.5 ve 
RCP8.5 senaryoları en fazla tercih edilen senaryolar olmuştur (MGM, 2021). 

Dünyanın farklı yerlerinde, GCM’lerin çıktılarını kullanarak iklim değişikliği etkilerini 
araştırmak için bazı çalışmalar yapılmıştır (Erikson vd., 2015; Aarnes vd., 2017; Zhang vd., 2018; 
Chowdhury vd., 2019). GCM’lerin kaba çözünürlüğü (100300 km) nedeniyle (Strandberg vd., 
2014), ekstrem olayları gerçekçi bir şekilde yakalayamadığı ve bu modellerin bölgesel ve yerel 
ölçekte iklim değişkenliğini ve değişimini değerlendirmede yetersiz kaldığı belirlenmiştir (Wilby 
ve Fowler, 2010; Worku vd., 2018; Rana vd., 2020). 

Bölgesel ve yerel ölçeklerde güvenilir iklim bilgisini sağlamak amacıyla, CMIP5 GCM 
projeksiyonları, WCRP aracılığıyla CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling 
Experiment) Programı kapsamında ölçeği küçültülmüştür. Bu aşamada, yüksek çözünürlüklü 
geçmiş, günümüz ve gelecek iklim verilerine sahip CORDEX bölgesel iklim modelleri (Regional 
Climate Models, RCMs) dünya çapında on dört farklı alan için üretilmiştir 
(https://cordex.org/domains/cordex-domain-description/). CORDEX RCM benzeşimleri, Avrupa 
alanı için EURO-CORDEX projesi kapsamında yürütülmektedir (http://www.euro-cordex.net). 
Bu çalışmada, çalışma alanının Karadeniz olması sebebiyle iklim verileri için EURO-CORDEX 
projesinden sağlanmıştır. 

Küresel iklim değişikliğinin kapsamında, Karadeniz çalışma alanında farklı iklim senaryolarına 
göre gelecekteki rüzgar ve dalga ikliminin değerlendirilmesi üzerine kısıtlı sayıda çalışma 
yapılmıştır. İklim değişikliğinin Karadeniz rüzgar gücü potansiyeli üzerindeki etkileri Koletsis 
vd. (2016), Davy vd. (2018), tarafından, rüzgar karakteristikleri Rusu (2018), Islek vd. (2022) 
tarafından, dalga gücü Rusu (2019c) ve (2020) tarafından araştırılmıştır.  

Koletsis vd. (2016), Akdeniz ve Karadeniz rüzgar karakteristiklerini ve rüzgar gücünü tarihsel 
olarak 19611990 yılları için, gelecek dönem olarak 20212050 ve 20612090 olmak üzere iki 
gelecek dönem için araştırmışlardır. Karadeniz ortalama rüzgar gücünün gelecek dönemlerde 50 
W/m2’ye ulaşan küçük değişimler göstereceğini belirlemişlerdir. 

Davy vd. (2018), küresel iklim değişikliğinin rüzgar gücü üzerindeki etkisini iki iklim (RCP4.5 
ve RCP8.5) senaryosuna göre iki gelecek (20212050 ve 20612090) dönem için incelemişlerdir. 
İki gelecek dönem, tarihsel dönem ile karşılaştırılmış ve Karadeniz rüzgar gücü üzerindeki 
belirgin bir negatif etkinin olmayacağını tespit etmişlerdir. Diğer taraftan, Rusu (2018) rüzgar 
hızının RCP8.5 senaryosuna göre yakın gelecekte (20212050) artacağını ve rüzgar yönünün 
büyük değişkenlik göstereceğini belirtmiştir. 
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Islek vd. (2022), Karadeniz rüzgar karakteristiklerinin RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına göre 
yakın gelecek (20212060) ve orta gelecek (20612100) dönemlerindeki değişim eğilimlerini 
incelemişlerdir. Araştırmacılar, iklim senaryolarının ekstrem rüzgar karakteristikleri üzerinde 
daha belirgin bir etkisinin olduğunu rapor etmişlerdir. 

Rusu (2019c) ve (2020), RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına göre yakın gelecek (20212050) ve 
uzak gelecek (20712100) dönemleri için Karadeniz dalga gücü potansiyelini analiz etmiştir. 
Hem RCP4.5 hem de RCP8.5 senaryosuna göre yakın gelecekte (20212050) dalga gücü 
potansiyelinin batı ve kuzeydoğu Karadeniz’de artacağını (Rusu, 2019c), iki iklim senaryosuna 
göre uzak gelecekte (20712100) ise dalga gücü potansiyelinin nerdeyse tüm havza üzerinde 
azalacağını (Rusu, 2020) belirlemiştir. 

 

AMAÇ 

Bu çalışmanın temel amacı, gelecekteki (20212100) Karadeniz rüzgar/dalga iklimini anlamak 
ve küresel iklim değişikliğinin rüzgar/dalga iklimi üzerindeki olası etki/etkilerini ortaya 
çıkarmaktır. Analizler, 19702005 yıllarını kapsayan tarihsel, 2021–2060 yıllarını kapsayan 
yakın gelecek ve 2061–2100 yıllarını kapsayan orta gelecek olmak üzere üç dönem için 
gerçekleştirilmiştir. Gelecek dönemler için yapılan rüzgar ve dalga iklim analizleri, hem RCP4.5 
hem de RCP8.5 senaryoları için yapılmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Rüzgar İklim Projeksiyon Modeli 
Bu çalışmada, bölgesel iklim modelinin (RCM), SMHI (Swedish Meteorological and 
Hydrological Institute) tarafından geliştirilen RCA4 (Rossby Centre Regional Climate Model 
version4) iklim verileri kullanılmıştır. Bu iklim verileri Avrupa alanı için EURO-CORDEX 
(Cordinated Regional Climate Downscaling Experiment) çerçevesinde ESGF (Earth System Grid 
Federation) aracılığıyla yayınlanmaktadır (https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/search/cordex-ipsl/). 

 

Tablo 1 - RCA4 tarafından dinamik olarak ölçek küçültme için kullanılan on GCM (Strandberg 
vd., 2014). 

 GCM Adı Kısaltma EUR-0.44 EUR-0.11 

1 Canadian Centre for Climate Modeling and 
Analysis, Canada CanESM2 4.5, 8.5 – 

2 Centre National de Recherches Météorologiques, 
France CNRM-CM5 4.5, 8.5 4.5, 8.5 

3 Consortium of European Research Institution and 
Researchers, Europe EC-EARTH 2.6, 4.5, 8.5 2.6, 4.5, 8.5 

4 NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, 
USA GFDL-ESM2M 4.5, 8.5 – 

5 Met Office Hadley Centre, UK HadGEM2-ES 2.6, 4.5, 8.5 2.6, 4.5, 8.5 
6 Institut Pierre-Simon Laplace, France IPSL-CM5A-MR 4.5, 8.5 4.5, 8.5 

7 
National Institute for Environmental Studies, and 

Japan Agency for Marine-Earth Science and 
Technology (MIROC), Japan 

MIROC5 2.6, 4.5, 8.5 – 

8 Max Planck Institute for Meteorology, Germany MPI-ESM-LR 2.6, 4.5, 8.5 2.6, 4.5, 8.5 
9 Norwegian Climate Centre, Norway NorESM1-M 2.6, 4.5, 8.5 2.6, 8.5 

10 Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation, Australia CSIRO-Mk3-6.0 4.5, 8.5 – 
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Tablo 1, EURO-CORDEX kapsamında RCA4 tarafından dinamik olarak ölçeklendirilmiş küresel 
iklim modelinin (GCM) listesini göstermektedir. Islek vd. (2022), bu tabloda sunulan on iklim 
verisinden, hem RCP4.5 hem de RCP8.5 senaryoları için çıktı sağlayan, beş iklim verisi ile 
(CNRM-CM5, EC-EARTH, HadGEM2-ES, IPSL-CM5A-MR, MPI-ESM-LR) detaylı olarak 
yerel ve alansal analizler yapmıştır. Yapılan karşılaştırmalı analizler sonucunda, Karadeniz 
çalışma alanı için EC-EARTH iklim verilerinin diğer dört iklim verisinden (i) Karaburun ölçüm 
istasyonunda ölçülen rüzgar verileri ile daha az sapma gösterdiği, (ii) alansal olarak referans 
rüzgar verileriyle (CFSR, Climate Forecast System Reanalysis) daha uyumlu olduğu 
belirlenmiştir (Islek vd., 2022). Bu çalışmada, 0.11°x0.11° uzamsal ve 6 saat zamansal 
çözünürlüklü EC-EARTH iklim verileri dikkate alınmış ve analizler hem RCP4.5 hem de RCP8.5 
iklim senaryoları için gerçekleştirilmiştir. 

 

Dalga İklim Projeksiyonu İçin Model Kurulumu 
Karadeniz dalga iklim projeksiyonunun belirlenmesi için gerekli olan dalga parametreleri esnek 
ve yapılandırılmamış ağlara dayanan üçüncü nesil spektral dalga modeli olan MIKE 21 SW 
(Spectral Wave) kullanılarak elde edilmiştir. MIKE 21 SW, derin deniz ve kıyı bölgelerinde 
rüzgar ve soluğan dalgalarının, gelişimini, sönümlenmesini ve dönüşümlerini benzeştirmektedir 
(DHI, 2007).  

İlk olarak, her MIKE 21 SW benzeşiminde kullanılacak olan model hesap ağı tanımlanmıştır. 
Model alanı, tüm Karadeniz’i temsil edecek şekilde 40°47°N ve 26°42°E arasını 
kapsamaktadır. Esnek ve yapılandırılmamış ağ tekniğinin kullanılmasıyla kıyılara doğru artan 
çözünürlükte hesap ağı oluşturulmuştur. Karadeniz çalışma alanı için modelde dikkate alınan ağ 
yapısı 4755 düğüm noktası ve 8213 üçgen elemandan oluşmuştur. Daha sonra, Karadeniz’in 
batimetri verileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) 
başkanlığının ürettiği haritaların hesaplama ağı üzerine enterpole yapılmasıyla elde edilmiştir. 
Şekil 1, Karadeniz çalışma alanı için dikkate alınan model hesap ağını ve batimetrisini 
göstermektedir. Bu çalışmada rüzgar girdisi olarak 0.11°x0.11° uzamsal ve 6 saat zamansal 
çözünürlüklü EC-EARTH iklim verileri kullanılmıştır. 

 
Şekil 1 - Çalışma alanı için model hesap ağı ve batimetri. 

 

Bu çalışmada referans verisi olarak CFSR verisi dikkate alınmış ve model, referans verisi için 
kurulan fiziksel özelliklere göre koşturulmuştur. Bu çalışmada fiziksel süreçler için dikkate alınan 
parametreler: köpüklenme için Cds=1.5 ve =0.8, derinlik kaynaklı dalga kırılması için =1, 
=0.8, taban sürtünmesi için kn=0.04 m’dir. Fiziksel süreçler ile ilgili detaylar için Islek vd. 
(2020)’ye bakınız. Referans verisi olarak CFSR verilerinin kullanılmasının sebebi, tüm Karadeniz 
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çalışma alanı üzerinde EC-EARTH iklim verisi ile oldukça iyi uyum göstermiş olmasıdır (Islek 
vd., 2022). 

 

RÜZGAR VE DALGA İKLİM PROJEKSİYONU İLE İLGİLİ BULGULAR 
İklim değişikliğinin, Karadeniz rüzgar ve dalga projeksiyonları üzerindeki etkisi RCP4.5 ve 
RCP8.5 senaryolarına göre EC-EARTH iklim verileri kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Değerlendirmeler bir tarihsel, iki gelecek dönem olmak üzere üç farklı dönem için 
gerçekleştirilmiştir. Bunlar; 19702005 tarihsel, 20212060 yakın gelecek ve 20612100 orta 
gelecek dönemleridir. Bu çalışmada önce Karadeniz rüzgar iklim projeksiyonu ile ilgili bulgular, 
daha Karadeniz dalga iklim projeksiyonu için elde edilen sonuçlar yer almaktadır. 

 

Rüzgar İklim Projeksiyonu ile İlgili Bulgular  

Şekil 2, ortalama rüzgar hızının tarihsel (19702005), yakın gelecek (20212060) ve orta gelecek 
(20612100) dönemleri için Karadeniz çalışma alanındaki uzamsal dağılımlarını göstermektedir. 
Ortalama rüzgar hızının temel istatistik değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Tarihsel ve iki gelecek 
döneme ait ortalama rüzgar hızlarının uzamsal dağılımları benzerdir. Diğer bir ifadeyle gelecekte 
batı ve kuzeydoğu Karadeniz, doğu Karadeniz’e kıyasla daha şiddetli rüzgar hızlarına maruz 
kalmaya devam edecektir. 

Tarihsel dönem için ortalama rüzgar hızı 5.13 m/s iken, yakın gelecek RCP4.5 ve RCP8.5 
senaryolarına göre ortalama rüzgar hızı, tarihsel dönemden biraz daha yüksek olarak, 5.15 m/s 
olarak bulunmuştur. Diğer taraftan orta gelecek RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına göre ortalama 
rüzgar hızı, tarihsel dönemden biraz düşük olarak, sırasıyla 5.12 m/s ve 5.08 m/s olarak 
belirlenmiştir (Şekil 2, Tablo 2). 

 
Şekil 2 - Ortalama rüzgar hızının Karadeniz üzerindeki uzamsal dağılımları, (a) tarihsel; (b, c) 

yakın gelecek (b) RCP4.5, (c) RCP8.5; (d, e) orta gelecek (d) RCP4.5, (e) RCP8.5. 
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Tablo 2 - Ortala rüzgar hızının istatistik değerleri. 

Vm (m/s) Tarihsel 
Yakın Gelecek Orta Gelecek 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 
Min. 2.32 2.31 2.35 2.31 2.24 
Ort. 5.13 5.16 5.15 5.12 5.08 

Maks. 6.14 6.18 6.15 6.12 6.13 
 

Karadeniz rüzgar hız projeksiyonlarının (20212100), tarihsel döneme (19702005) göre 
değişiminin belirlenmesi için RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına göre iki gelecek dönem için 
hesaplanan ortalama rüzgar hızı, tarihsel dönem için hesaplananlardan çıkarılmıştır (𝑉 −𝑉 ). İstatistiksel olarak belirgin değişimlerin Karadeniz üzerinde yerlerinin tespit edilmesi 
için Student’s t-testi (Scheer, 1986) uygulanmıştır. 

 
Şekil 3 - İki RCP senaryosuna göre gelecek dönemler için ortalama rüzgar hızında öngörülen 
değişimler, (a, b) yakın gelecek, (c, d) orta gelecek. Farklı güven seviyeleri için Student’s t-

testine göre farkların istatistiksel anlamlılığı (e, f) yakın gelecek, (g, h) orta gelecek. Sol ve sağ 
paneller sırasıyla RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarını göstermektedir (Islek vd., 2022a). 
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Yakın gelecek RCP4.5 senaryosunda, tarihsel döneme göre, ortalama rüzgar hızında öngörülen 
değişimler, kuzeydoğu ve güneybatı Karadeniz hariç, neredeyse tüm havzada artış eğilimindedir 
(Şekil 3a ve e). Bu artışlar, yakın gelecek RCP8.5 senaryosu için doğu Karadeniz’de, özellikle 
güneydoğu Karadeniz’de, daha belirgin artışlar olarak ortaya çıkarken, batı Karadeniz’de belirgin 
bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Yakın gelecekte RCP8.5 senaryosuna göre sadece doğu 
Karadeniz’de ortaya çıkan artışlar, RCP4.5 senaryosuna kıyasla daha belirgin olarak tahmin 
edilmiştir (Şekil 3b ve f). 

Orta gelecek RCP4.5 senaryosunda tarihsel döneme göre ortalama rüzgar hızı, güneydoğu 
Karadeniz’de bazı küçük bölgeler hariç, nerdeyse tüm havzada stabil kalmaktadır (Şekil 3c ve g). 
Orta gelecek RCP8.5 senaryosuna göre, kuzeydoğu Karadeniz’in ortalama rüzgar hızında oldukça 
önemli bir düşüş olacağı öngörülmüştür. Buna karşın güney ve güneydoğu Karadeniz’de bazı 
küçük bölgelerde artış olacağı tahmin edilmiştir. Orta gelecek RCP8.5 senaryosuna göre 
kuzeydoğu Karadeniz’de öngörülen düşüşler, RCP4.5 senaryosuna göre daha belirgin düşüler 
olarak ortaya çıkmıştır (Şekil 3d ve h). 

 
Dalga İklim Projeksiyonu ile İlgili Bulgular  
Şekil 4, maksimum dalga yüksekliği (Hmaks) parametresinin uzun dönemli ortalamalarının 
Karadeniz çalışma alanındaki uzamsal dağılımlarını göstermektedir. Hem tarihsel hem de iki 
gelecek dönem için de maksimum dalga yüksekliğinin en büyük değerleri batı ve orta 
Karadeniz’de ortaya çıkarken, daha küçük dalga yüksekliklerinin doğu Karadeniz’de ortaya 
çıktığı saptanmıştır. Tarihsel döneme göre ortalama Hmaks 1.82 m değerine ulaşırken, yakın 
gelecek RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarında tarihsel döneme göre biraz daha büyük olarak 1.84 m 
değerine, orta gelecek RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarında tarihsel döneme göre biraz daha düşük 
olarak 1.81 m değerine ulaştığı belirlenmiştir. 

 
Şekil 4 - Hmaks, ort parametresinin Karadeniz üzerindeki uzamsal dağılımları; (a) tarihsel; (b, c) 
yakın gelecek (b) RCP4.5, (c) RCP8.5; (d, e) orta gelecek (d) RCP4.5, (e) RCP8.5 (Islek vd., 

2022b). 
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SONUÇ 
RCP4.5 ve RCP8.5 senaryosu, Karadeniz rüzgar iklim projeksiyonunun yakın gelecekte 
(20212060) artacağını öngörmektedir. Bu artış eğilimlerinin RCP8.5 senaryosu altında, RCP4.5 
senaryosuna kıyasla, doğu Karadeniz’de daha belirgin olarak ortaya çıkacağı belirlenmiştir. 

RCP4.5 ve RCP8.5 senaryosuna göre, Karadeniz rüzgar iklim projeksiyonu orta gelecekte 
(20612100) farklı özellik (artma/azalma eğilimi) göstermektedir. Rüzgar hız projeksiyonlarının 
RCP4.5 senaryosuna göre batı ve orta Karadeniz’de belirgin bir değişim eğiliminin 
belirlenememesine karşın, RCP8.5 senaryosuna göre tüm havza üzerinde rüzgar hız 
projeksiyonlarının belirgin bir şekilde azalma eğilimi göstereceği saptanmıştır. Bu azalma 
eğilimlerinin özellikle kuzeydoğu Karadeniz’de en belirgin şekilde ortaya çıkacağı tespit 
edilmiştir. 

Yakın gelecekte (20212060), RCP4.5 senaryosuna göre Karadeniz dalga iklim projeksiyonunun, 
rüzgar iklim projeksiyonuna benzer şekilde, artış eğiliminde olacağı belirlenmiştir. 

Orta gelecekte (20612100) ise RCP8.5 senaryosuna göre Karadeniz dalga iklim 
projeksiyonunun, rüzgar iklim projeksiyonuna benzer şekilde, belirgin bir azalma eğiliminde 
olacağı saptanmıştır. 

RCP4.5 ve RRCP8.5 senaryoları için belirlenen farklı (artma/azalma) eğilimler, iki farklı iklim 
senaryosunun tanımından (RCP4.5 senaryosu, radyasyon kuvvetinin 2040 yılı civarında 4.5 
W/m2 ile pike ulaşacağını ve daha sonra stabil olacağını varsayarken, RCP8.5 senaryosu 2100 
yılına kadar radyasyon kuvvetinin 8.5 W/m2’ye ulaşacağı yüksek emisyon senaryonu 
varsaymaktadır (Moss vd., 2010; Van Vuuren vd., 2011)), bu çalışmada dikkate alınan gelecek 
dönemlerin kapsadığı  sürelerin (yakın gelecek 20212060 ve orta gelecek 20612100) 
farklılığından kaynaklanabilmektedir. 

 

Semboller 

  Köpüklenme parametresi 

   Kırılma parametresi 

  Kırılma parametresi 

Cds  Köpüklenme parametresi 

Hmaks, ort  Ortalama maksimum dalga yüksekliği 

kn  Nikuradse pürüzlülüğü 

Vm  Ortalama rüzgar hızı 

VRCP  Gelecekteki ortalama rüzgar hızı 

VTarih  Tarihsel ortalama rüzgar hızı 
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Kurupelit Yat Limanında Meydana Gelen Kıyı Şeridi 
Değişiminin Sayısal Modellenmesi* 
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ÖZET 

Ülkemizde İlkadım/Samsun yöresinde bulunan Kurupelit Yat Limanı’nın dalgakıran yapısı inşaatı 
sonrasında kıyı boyunca belirgin ölçüde kıyı erozyonu gözlemlenmiştir. Ayrıca, dalgakıran 
yapısının çevresinde ise birikmeler gözlemlenmiştir. Kıyı şeridinde meydana gelen değişikliklerin 
ilerleyen dönemlerde de benzer şekilde devam edeceği öngörülerek liman içinin tamamen dolgu 
malzemesi ile doldurulması ve dalgakıran yapısının 500 metre uzatılması yerel otoriteler 
tarafından çözüm önerisi olarak sunulmuştur.Bu çalışmada, bahsi geçen çözüm önerisinin 
uygulanması durumunda meydana gelecek olası sonuçlar iki farklı kum taşınım sayısal modeli 
yardımı ile araştırılmıştır. Çalışmada iki farklı kum taşınım modeli kullanılmıştır. Sayısal 
modelleme çalışmaları sonucunda her iki model de bahsi geçen çözüm önerisinin mevcut 
sorunları çözemeyeceğini ve kıyı şeridinde meydana gelen değişimlerin devam edeceğini 
göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: kıyı şeridi değişimi, kum taşınımı, sayısal modelleme, Kurupelit Yat Limanı 

 

ABSTRACT 

Numerical Modelling of Shoreline Change in Kurupelit Marina 

In Kurupelit Marina, located in İlkadim/Samsun region in Turkey, severe erosion is observed in 
the longshore direction due to the construction of the breakwater. Therefore, a heavy shoreline 
change is observed. In addition, serious deposition is observed around the breakwater. It is 
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understood by the local authorities that the condition would get even worse. Then, filling the 
marina with fill material and extending the breakwater by 500 meters are considered solution 
proposals. In this study, the possible results that will occur in the case of the implementation of 
the aforementioned solution proposals are investigated using numerical models. Two different 
sediment transport models are used. As a result, both models show that the proposed solutions 
will not solve the existing problems; on the contrary, the present situation will be even worse in 
the case of the implementation of the proposed solutions. 

Keywords: shoreline change, sediment transport, numerical modeling, Kurupelit Marina 

 

GİRİŞ 
Kıyı şeridinde meydana gelen yüksek erozyon ve birikme, kum taşınımından kaynaklanan ve kıyı 
mühendisleri tarafından sıklıkla karşılaşılan bir sorundur (Kökpınar vd., 2000; Ergin vd., 2006). 
Kıyı şeridinde meydana gelen bu olaylar, doğal kökenli sebeplerle ilişkilendirilebileceği gibi, 
deniz alanlarından yer kazanmak, ulaşımı kolaylaştırmak ya da  ekonomik amaçlarla inşa edilen 
kıyı yapıları da kıyı şeridindeki değişimde büyük rol oynayan insan kaynaklı etkenlerdendir 
(Uzun, 2015). Bu bağlamda, ülkemizde ve dünyada, kıyı yapılarının tasarımı sırasında bu 
yapıların kıyı şeridine olası etkileri fiziksel ve sayısal modellemeler yardımı ile incelenmektedir 
(Ari, 2004 ve Sesli, 2006). 

 

AMAÇ 
Ülkemizde İlkadım/Samsun yöresinde bulunan Kurupelit Yat Limanı’nın dalgakıranı (Şekil 1), 
yukarıda bahsi geçen beşeri etken kaynaklı kıyı şeridi değişimine bir örnek oluşturmuştur. 

 
Şekil 1 - Kurupelit Yat Limanının (41,367K, 36,232D) 2020 Yılına Ait Görüntüsü (kahverengi 

çizgi 2009, kırmızı çizgi 2020 yıllarına ait kıyı şeritlerini temsil etmektedir.) 
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Çeşitli navigasyon araçları kullanımı sonucu, yapılan bu dalgakıranın, 2009-2022 yılları arasında 
kıyı boyunca 50 metreyi aşan erozyona yol açtığı, dalgakıranın kuzey-batı bölgesindeki birikme 
değerlerinde ise ciddi bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun daha da kötüye giderek 
devam edeceği, kıyı mühendisleri tarafından öngörülmüş ve sorunun çözümü için sunulan 
önerilerin sayısal benzetim çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmada, bahsi geçen yat limanının 
içinin tamamen dolgu ile kaplandığı ve dalgakıran yapısının 500 metre uzatıldığı durumda (Şekil 
2) olası kum taşınımının ve kıyı şeridi değişiminin nasıl etkileneceği sayısal modeller aracılığı ile 
araştırılmıştır. 

 
Şekil 2 - Kurupelit Yat Limanı doldurma alanı ve yeni dalgakıran yapısı (kırmızı çizgi 

doldurma alanını, mavi çizgi yeni dalgakıran yapısının tahmini konumunu göstermektedir.) 

 

Sayısal benzetim çalışmalarında Artagan (2006), Baykal (2006), Şafak (2006) ve Esen (2007) 
tarafından geliştirilen CSIM Tek Çizgi kum taşınımı modeli ve Elghandour (2018) tarafından 
geliştirilen ShorelineS isimli kum taşınımı modeli kullanılmıştır. Çalışma genel anlamda şu 
araştırma sorularına cevap aramaktadır: (i) Kum taşınımı sayısal modellerinde kullanılan 
kalibrasyon parametrelerinin değeri bahsi geçen bölge için nedir? (ii) Liman içini doldurmak ve 
dalgakıran uzunluğunu 500 metre arttırmak, kıyı şeridinde nasıl bir değişime yol açacak, mevcut 
sorunları çözebilecek midir? (iii) Kullanılan modeller arasında kıyı şeridi değişiminin tahmini 
açısından nasıl bir farklılık vardır? 

Bu bildiri şu şekilde tasarlanmıştır: YÖNTEM kısmında kullanılan sayısal modeller tanıtılmış, 
kalibrasyon parametrelerinin belirlenmesi için izlenen yol açıklanmıştır. Sonrasında SAYISAL 
MODELLEME ÇALIŞMALARI kısmında kalibrasyon parametresinin değeri, olası yapısal 
değişikliğin kıyı şeridine olan etkisi ve iki model arasındaki farklılıklar anlatılmıştır. Son olarak 
SONUÇ kısmında model çıktıları ve mevcut çözüm önerisinin yeterliliği tartışılmış ve sonraki 
çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. 
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YÖNTEM 
Bu çalışmada, Artagan (2006), Baykal (2006), Şafak (2006) ve Esen (2007) tarafından geliştirilen 
kum taşınımı modeli ile Elghandour (2018) tarafından geliştirilen ShorelineS isimli kum taşınımı 
modeli kullanılmıştır. Bu kısımda öncelikle kullanılan sayısal modellerin çözdüğü kum taşınımı 
denklemleri verilmiştir. Ardından kalibrasyon parametresini belirlemekte kullanılan yöntem 
açıklanmıştır. 

 

CSIM Tek-Çizgi Kum Taşınım Modeli 
CSIM Tek-Çizgi Kum Taşınım Modeli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Kıyı 
ve Liman Mühendisliği Laboratuvarında geliştirilmiş olup, Pelnard-Considere (1956) tarafından 
sunulan “tek-çizgi” teorisine dayalı bir boyutlu kıyı şeridi değişim tahmininde kullanılan bir 
modeldir. Teorideki ana varsayım, kumsal denge profili üzerine kurulmuştur. Kumsal denge 
profiline göre su derinliği ve kıyı şeridinden olan uzaklık Denklem (1) ile ifade edilmektedir 
(Bruun, 1954). 𝑑 = 𝐴 · 𝑦  (1) 

Burada, 𝑑 su derinliğini, 𝑦 ise kıyıdan olan uzaklığı vermektedir. 𝐴  ise Dean (1983) tarafından 
Denklem (2) ile ifade edilmiştir.  𝐴 = 1,04 + 0,086 · ln 𝐷  (2) 

Denklem (2), 0,0001≤𝐷 ≤ 0,001 metre koşulunda geçerli olup 𝐷  parçacık boyutunu ifade 
etmektedir.  

“tek-çizgi” teorisinin bir sonucu olarak kıyı şeridi değişimi, kütlenin korunumu (Denklem 3) ve 
kum taşınımı denklemi (Denklem 5) ile ifade edilebilir. = − · + 𝑞  (3) 

Burada, 𝑦 kıyı şeridinin konumunu, 𝑡 zamanı, 𝑥 kıyı boyu konumu, 𝑄 uzun dönem kıyı boyu katı 
madde (kum) taşınımını, 𝑞 kum kaynağı ya da kum kaybını, B basamak genişliğini ve D  kapama 
derinliğini temsil etmektedir. Kapama derinliği, Hallermeier (1978) tarafından Denklem (4)’te 
verildiği şekilde hesaplanabilmektedir. 𝐷 = 2,28 · 𝐻 , − 68,5 · ,  (4) 

Burada, 𝐻 ,  yılda 12 saat aşılan belirgin dalga yüksekliğini ve 𝑇 ise buna karşılık gelen dalga 
periyodunu temsil etmektedir. Belirgin dalga yüksekliğini ve karşılık gelen dalga periyodunu 
belirleyebilmek için Copernicus Marine Service veri sisteminden 41.854K, 36.125D koordinatına 
ait 01.01.2010 - 31.12.2020 tarihleri arasında saatlik rüzgar dalgası verisi alınmıştır. 𝑄 değerini 
hesaplamak için ise birçok matematiksel ifade bulunmaktadır. Bu çalışmada, Denklem (5)’te 
verilen CERC formülü (SPM, 1984) kullanılmıştır. 

𝑄 = · · · · 𝐻 · sin 2𝛼  (5) 
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Burada, 𝐾 değişkeni ileride kalibre edilecek olan boyutsuz parametredir. 𝜌  ve 𝜌 ise sırasıyla 
kumun ve suyun yoğunluklarıdır ve sırasıyla 2650 kg/m3 ve 1025 kg/m3 olarak alınmıştır. 𝑔 
yerçekimi ivmesini, 𝑝 ise gözenekliliği temsil etmektedir ve 𝑝 =0,4 olarak alınmıştır. Ayrıca, 𝛾  
dalga kırılma indeksidir ve düz zeminlerde 0,78 olarak kabul edilmiştir. Son olarak 𝐻  ve 𝛼  
sırasıyla belirgin dalga kırılma yüksekliği ve kırılma açısıdır. 

 

ShorelineS Modeli 
Bu sayısal model, Elghandour (2018) tarafından geliştirilmiş olup kıyı şeridinin değişiminin 
tahmininde kullanılmaktadır. Model, “tek-çizgi” teorisini temel almaktadır ve kütlenin korunumu 
(Denklem 6) ve kum taşınımı (Denklem 7) denklemlerini çözmektedir. = − · + 𝑞  (6) 

Burada, 𝑦 kıyı şeridinin konumunu, 𝑡 zamanı, 𝑥 kıyı boyu konumu, 𝑄 uzun dönem kıyı boyu katı 
madde (kum) taşınımı, 𝑞 kum kaynağı ya da kum kaybını ve D aktif profil yüksekliğini temsil 
etmektedir. uzun dönem kıyı boyu katı madde (kum) taşınımının (𝑄) hesabında SPM (1984) 
tarafından verilen CERC1 formülü (Denklem 7) çözülmektedir. 

𝑄 = 𝑏𝐻 𝑠𝑖𝑛2 𝜙  (7) 

Burada, 𝑏 değişkeni ileride kalibre edilecek olan parametredir. Ayrıca, 𝐻  belirgin dalga 
yüksekliği, 𝜙  ise derin deniz geliş açısı ile kıyı şeridi oryantasyonunun arasında kalan açı 
olarak verilmiştir. 

 

Kalibrasyon Parametresinin Belirlenmesi 
Denklem 5 ve Denklem 7’den görülebileceği üzere, uzun dönem kıyı boyu katı madde (kum) 
taşınımı hesabında 𝐾 ve 𝑏 olarak belirtilen kalibrasyon parametreleri kullanılmıştır. Bu 
parametrelerin belirlenebilmesi için öncelikle 2021 yıllına ait kıyı şeridi Google Earth’ten alınan 
ve 5 metre çözünürlülüğü olan resimlerin her metrede sayısallaştırılması yöntemi ile saptanmıştır. 
Sonrasında ise sayısal modeller yardımı ile ilgili yıllara ait dalga parametreleri kullanılarak 2009-
2021 yılları arasındaki kıyı şeridi değişimi bulunmuştur. Modellerin kullanımı sırasında 
kalibrasyon parametreleri ilk olarak varsayılan değerler olarak alınmıştır. Ardından, model 
sonuçları 2021 yılındaki kıyı şeridi ile kıyaslanmış, ve kalibrasyon parametrelerinde gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu kıyaslamalar, ilgili bölgedeki en kritik (en yüksek erozyona 
uğrayan) alanlar göz önüne alınarak yapılmıştır. Son olarak model sonuçları ile 2021 yılındaki 
kıyı şeridi arasındaki kritik bölgelerdeki uygunluk yeterli bulunana kadar (Bağıl Karesel Ortalama 
Hata değeri %2’den küçük olana kadar) kalibrasyon parametreleri değiştirilmiştir. 
 

SAYISAL MODELLEME ÇALIŞMALARI 
Bu kısımda sayısal modelleme çalışmalarının sonuçları iki alt başlık altında verilmiştir. Öncelikle 
kalibrasyon parametrelerini belirlemek amacı ile 2009-2021 yılları arasında sayısal modelleme 
sonuçları ve bu sonuçlar ışığında elde edilen kalibrasyon parametreleri açıklanmıştır. Sonrasında 
ise Kurupelit Yat Limanı’nın içi doldurulmuş ve dalgakıran yapısının 500 metre uzatılmış hali 
sayısal modeller aracılığı ile 2021-2040 yılları arasında çalışılmış, olası kıyı şeridi değişimleri 
tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, kıyı şeridi değişiminin bölgeye olası etkileri açısından 



 
Kurupelit Yat Limanında Meydana Gelen Kıyı Şeridi Değişiminin Sayısal Modellenmesi 

 
- 518 - 

değerlendirilmiştir. Ayrıca kullanılan modeller, elde ettikleri sonuçlar bazında kıyaslanmış ve kıyı 
şeridini tahmin etme performansları tartışılmıştır. 

 

Kalibrasyon Parametresi Sonuçları 
Mevcut çalışmanın ilk adımı olarak Denklem 5 ve Denklem 7’de verilen 𝐾 ve 𝑏 parametreleri, 
YÖNTEM kısmında anlatıldığı üzere bölgenin 2009-2021 yılları arasındaki kıyı şeridi değişimi 
baz alınarak kalibre edilmiş ve en uygun değerler belirlenmiştir. Kalibrasyon işlemleri sırasında 
Şekil 3’te belirtilen kritik bölge baz alınmış, bu bölgedeki erozyonun doğru tahmini öncelikli 
kıstas olarak belirlenmiştir. 

 
Şekil 3 - 2011 ve 2021 yıllarına ait kıyı şeritleri ve modelleme sonuçları 

 

Yukarıdaki şekilden de görüleceği üzere kritik alandaki erozyon değerleri sayısal modelleme 
sonuçları ile oldukça uyumludur. Kalibrasyon çalışmaları sonucunda Bağıl Karesel Ortalama 
Hata değeri %1.8 olarak belirlenmiştir. Bu uygunluğu sağlayan kalibrasyon parametreleri ise şu 
şekilde bulunmuştur: CSIM kum taşınım modelinde bahsi geçen ve Denklem 5’te kullanılan 𝐾 
parametresi 𝐾 = 1,0 olarak belirlenmiştir. ShorelineS modelinde bahsi geçen ve Denklem 7’de 
kullanılan 𝑏 parametresi ise 𝑏 = 8,5 ∙ 10  olarak belirlenmiştir.  

 

Kıyı Şeridi Değişimi Sonuçları 
Kalibrasyon parametrelerinin iki sayısal model için de belirlenmesinin ardından 2021-2040 yılları 
arasında Kurupelit Yat Limanı’nın iç kısmı tamamen dolgu ile doldurulmuş ve 500 metre 
uzunluğuna sahip yeni bir dalgakıran inşa edildiği varsayılmıştır. Yeni şartlar altında kıyı 
şeridinde meydana gelecek olası değişimlerin tahmini için benzetim çalışmaları yapılmıştır. İlk 
olarak CSIM kum taşınım modeli kullanılmış ve sonuçlar Şekil 4’te verilmiştir. Sonrasında ise 
ShorelineS modeli kullanılarak yapılan benzetim çalışmaları sonuçları Şekil 5’te verilmiştir. 
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Şekil 4 - CSIM kum taşınım modelinin kıyı şeridi değişimi sonuçları 

 

 
Şekil 5 - ShorelineS modelinin kıyı şeridi değişimi sonuçları 

 
Şekil 4 ve Şekil 5’ten de anlaşılacağı üzere her iki benzetim çalışmasının sonucunda da 2040 
yılının sonunda erozyona uğrayan kritik bölgedeki erozyon miktarlarının daha da artacağı 
gözlemlenmiştir. Ayrıca, yeni yapılan 500 metre uzatılmış dalgakıran yapısının ardında oluşan 
birikme miktarlarında da ciddi artışlar olabileceği anlaşılmıştır. Ek olarak, CSIM kum taşınım 
modeli kritik bölgedeki en yüksek erozyon miktarını 62 metre bulurken, ShorelineS modeli aynı 
bölgede bu değeri 63 metre bulmuştur. Bu da iki modelin de birbiriyle uyumlu sonuçlar verdiğini 
ve benzer performanslarda çalıştıklarını göstermiştir. 

Şekil 4 ve Şekil 5’te sunulan grafiklerden de anlaşılacağı üzere bahsi geçen yat limanının içini 
tamamen dolgu malzemesi ile kaplamak ve dalgakıran yapısını 500 metre uzatmak, 
İlkadım/Samsun yöresinde bulunan Kurupelit Yat Limanı’ndaki kum taşınımı sonrası meydana 
gelen kıyı şeridi değişimi sorunlarını çözmeyecektir. Aksine, durum daha da vahim bir vaziyet 
alarak erozyonun yüksek olduğu kritik bölgelerde bulunan yapılara zarar verecektir. Ek olarak, 
dalgakıran yapısının arkasında oluşan birikme kaynaklı su seviyesinde düşüş, kıyı boyunda oluşan 
erozyon kaynaklı su seviyesinde artış meydana gelecektir. Bu da doğal habitata zarar verecek, bu 
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bölgelerde yaşayan deniz canlılarının hayatlarını riske girecektir. Sonuç olarak, büyük masraflarla 
yapılması düşünülen bu çalışmanın mevcut durumu daha da bozarak büyük felaketlere yol açması 
olası bir senaryodur. 

 

SONUÇ 
Bu çalışmada, İlkadım/Samsun yöresinde bulunan Kurupelit Yat Limanı’ndaki mevcut dalgakıran 
yapısından kaynaklanan kıyı şeridi değişimini engellemek için düşünülen liman içini dolgu 
malzemesi ile kaplama ve dalgakıran yapısını 500 metre uzatma önerisinin kıyı şeridine olası 
etkileri incelenmiştir. Çalışmada CSIM kum taşınım modeli ve ShorelineS kum taşınımı modeli 
kullanılmıştır. Öncelikle sayısal modellerin çözdüğü denklemlerde bulunan kalibrasyon 
parametrelerini (𝐾, 𝑏) saptamak amacıyla 2009-2021 yılları arasında oluşan kıyı şeridi değişimi 
belirlenmiş, sonrasında ise sayısal modeller bu kıyı şeridi değişimine benzer sonuçlar verene 
kadar kalibrasyon parametreleri değiştirilmiştir. Sonuç olarak bu parametrelerin değerleri 𝐾 =1,0 ve 𝑏 = 8,5 ∙ 10  olarak bulunmuştur. Sonrasında ise liman içindeki alanın dolgu malzemesi 
ile kaplandığı ve mevcut dalgakıranın 500 metre uzatıldığı varsayılarak 2021-2040 yılları 
arasında kıyı şeridi değişimi sayısal modellenmiştir. Yapılan benzetim çalışmaları sonucunda iki 
model de benzer sonuçlar vermiş, dalgakıranın arka kısmında büyük miktarlarda birikme, kıyı 
boyunda ise ciddi erozyonlar gözlemlenmiştir. Ayrıca iki sayısal model de kritik bölgedeki 
erozyon miktarlarını benzer bulmuştur. Bu da iki modelin de benzer performansta çalıştığını, ve 
uyumlu sonuç verdiğini göstermiştir. 

Bu çalışmada Kurupelit Yat Limanı’ndaki kıyı şeridi değişimi sorunu için sunulan çözüm 
önerisinin, durumu düzeltmekten ziyade daha da kötü sonuçlara yol açacağı öngörülmüştür. 
Önerilen çözümün imalat maliyeti ve olası kötü senaryoların doğaya ve kıyı kenarındaki yapılara 
verdiği zarar düşünüldüğünde alternatif çözümlerin araştırılması, daha detaylı sayısal modelleme 
çalışmalarının yapılması gereklidir. 
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Akarsularda Tsunami Dalgası İlerlemesinin Deneysel 
İncelenmesi* 
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Merve AYAZ10 
 
 
ÖZET 

Tsunami dalgalarının en çok etkili olduğu kritik yerlerden biri akarsu ağızları ve akarsu 
yollarıdır. Bu nedenle tsunami dalgasının akarsularda ilerlemesinin fiziksel model yardımıyla 
araştırılması tsunami etkilerinin akarsular ve çevresine etkilerini anlamakta önemli faydalar 
sağlayacaktır. Bu konuda araştırma yapmak üzere, YTÜ Hidrolik ve Kıyı-Liman Mühendisliği 
Laboratuvarında bulunan kıvrımlı kanal kullanılmıştır. Kanal, doğrusal ve bunu takip eden iki 
farklı kıvrım geometrisine sahiptir. Dikdörtgen kesit alanına sahip olan kanalın yüksekliği 60 cm, 
genişliği ise 90 cm'dir. Tabanı alüminyum, yan duvarları ise pleksiglas malzemeden 
oluşturulmuştur. Kanalın mansabına yerleştirilmiş olan bir tsunami üreteci akımın menbasına 
doğru ilerleyecek şekilde tsunami dalgaları üretmektedir. Bu dalganın kanal boyunca ilerlemesi, 
kıvrım yapan bölümlerde değişimi farklı hidrolojik koşullarda incelenecektir. Bu çalışma ile 
deney sistemine ait bilgiler verilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Tsunami, Akarsu, Kıvrımlı Kanal, Tsunami Üreteci, Fiziksel modelleme. 

 

ABSTRACT 

Experimental Investigation of the Tsunami Wave Propagation in Rivers 

One of the critical locations, where tsunami waves are most effective is river mouths and river 
beds. For this reason, investigating the propagation of the tsunami wave along the rivers by using 
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physical modeling provides important benefits in understanding the effects of tsunami 
propagation in streams and their surroundings. To do research on this subject, the propagation 
of a tsunami wave in a curved channel will be studied in the Hydraulic and Coastal Engineering 
Laboratory at YTU to stimulate the behavior of tsunami waves. The waves are generated by a 
tsunami-generator located at the downstream of the channel. The channel made of plexiglass 
sidewalls and aluminum bottom, and the height and width of the channel are 60 cm and 90 cm, 
respectively. The propagation of tsunami waves along the meandering channel will be 
investigated under different hydraulic conditions. In this study, the informations concerning the 
experimental set-up are given. 

Keywords: Tsunami, River, Meandering Channel, Tsunami generator, Physical modelling. 

 

GİRİŞ 
Tsunami dalgaları, kıyılara ulaştıklarında, sığ sularda şiddetli akıntılar ve su düzeyi 
yükselmelerine neden olmalarının yanında, düşük kotlu kıyı yerleşimleri ve tarım alanlarında su 
baskınları oluşturarak da hasarlara neden olmaktadır. Bu etkilerden başka, denizlere dökülen 
akarsular boyunca akarsu akımına ters yönde ilerleyerek akarsu havzalarında taşkınlara ve 
çevredeki yerleşimler ve tarım alanlarında da hasara neden olmaktadırlar. Tsunaminin nehir 
boyunca karşı akıntıyla etkileşmesi ve akarsuların kıvrım yapan su yatakları ve bunların akarsu 
yatağı boyunca değişen kesit alanları ve geometrileri nedeniyle, tsunami dalgalarının davranışı ve 
taşkın oluşumu karmaşık bir hidrodinamik yapı ortaya çıkarmaktadır. Bu karmaşık probleme 
yönelik literatürde göreceli olarak az bilgi yer almaktadır.  

Denize doğru taban eğimleri azalan ve akım hızları düşen akarsular, taşıdıkları katı maddeleri bu 
bölgelere yığarak verimli düzlükler oluştururlar. Drenaj alanına bağlı olarak bütün akarsular 
denize değişik boyutlara sahip birer delta oluşturarak bağlanmaktadır. Mısır’daki Nil Deltası, 
ABD’deki Mississippi Deltası, Türkiye’deki Gediz, Menderes ve Seyhan Deltaları büyük 
deltalara örnek verilebilir. Mevsimsel olarak yağışlar sonucu akarsulardan kaynaklı tatlı su 
taşkınları yerleşim yerleri için tehdit olmakla beraber daha geniş tarım alanlarını su altında 
bırakması nedeniyle yerleşik halk tarafından tercih edilebilir olmuşlardır. Yıllık olarak dönemleri 
çok iyi bilinen bu taşkınlardan yerleşik uygarlıklar tarımsal üretimlerini artırmada büyük faydalar 
sağlamışlardır (örneğin Fırat ve Dicle boyunca yerleşen kadim Sümer ve Nil boyunca yerleşen 
kadim Mısır uygarlıkları). Hakkında neredeyse çok az şey bilinen ve oluşumundan ancak kısa bir 
zaman önce haberdar olunabilen tsunami gibi deniz kaynaklı taşkınlar ise akarsu akışının tersine 
doğru ilerleyerek akarsular boyunca mevcut olan hem yerleşim alanları hem de tarım alanları 
üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olmaktadırlar. 

Ağırlık dalgası sınıfına giren tsunami dalgaları uzun dalgalar (diğeri ise gel-git dalgalarıdır) olup 
deniz/okyanus tabanındaki tektonik hareketler, volkanik patlamalar veya heyelanlar sonucu 
meydana gelen ve kıyı içlerine doğru uzun mesafeler boyunca ilerleyen oldukça yıkıcı etkiye 
sahip olan büyük su kütlesi hareketleridir. Bu anlamda tektonik olarak oldukça aktif olan 
denizlerimizde –özellikle Ege Denizi ve Marmara Denizi’nde- meydana gelecek tsunamiler 
ülkemiz kıyılarında deniz kaynaklı potansiyel yıkıcı etkilere sahiptirler. Hatta uzun dalga sınıfına 
giren tsunami dalgaları, meydana geldiği noktadan binlerce kilometre uzağa ulaşabilmeleri 
nedeniyle Akdeniz’in kuzey doğusundaki kıyılarımız için de risk oluşturmaktadırlar. Uzun 
dalgalar– rüzgar dalgası gibi kısa dalgalardan farklı olarak- etkileri deniz tabanı tarafından da 
hissedilen dalga ilerleme doğrultusunda kütle taşınımının olduğu dalgalardır. Tsunamilerin 
kıyılardaki yerleşim yerleri üzerindeki yıkıcı etkileri özellikle 90’lı yıllardan itibaren yoğun 
olarak çalışılmış ve bu konuda oldukça iyi bir bilgi birikimi oluşmuştur ([1]; [2]; [3]; [4]). 
Çalışmaların büyük bölümü kıyı boyunca meydana gelen tsunami dalgası-kıyı etkileşimi ve bu 
doğa olayının kıyı yerleşimleri üzerindeki katastrofik etkileri üzerine odaklanmaktadır. Ancak 
tsunamiler akarsu ağızlarından içeri girerek akarsu membasına doğru da uzun mesafeler 
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katedebilir ve akarsu boyunca var olan yerleşim alanları, tarım alanları ve ekolojik yaşam 
üzerinde de kıyı alanlarındakine benzer yıkıcı etkiler yaratabilmektedir ([5]; [6]; [7]; [8]).  

Tsunami dalgasının açık denizdeki davranışı ile akarsu ağzından girdikten sonraki davranışı 
önemli farklılıklar göstermektedir. Tsunami dalgası akarsu ağzından girdikten sonra ilerleyen 
dalga ön cephesindeki akım çizgileri eğrisel bir form almakta ve dalga dışbükey (konveks) bir 
forma kavuşmaktadır. Diğer bir deyişle derinlik boyunca akım çizgilerinin paralleliği bozulmakta 
ve düşey yönde ivmelenme önem kazanmaktadır. Bunun sonucunda hidrostatik basınç etkisini 
kaybetmekte, hidrostatik olmayan etki belirleyici olmakta ve tsunami dalgası yeni bir forma 
bürünmektedir. Bu durum dalganın akarsu ortamındaki hidrodinamik davranışının analizinde açık 
denizdekinden farklı kabul ve yaklaşımları zorunlu kılmaktadır ([9]; [6]; [10]; [11]). 

Tsunami dalgalarının akarsulardaki temel karakteristikleri (su seviyesi artışı, dalga ilerleme 
mesafesi) ve özel koşullardaki davranışının (iç ve dış kıvrımlardaki davranışı gibi) niceliksel ve 
–özellikle de- niteliksel olarak belirlenmesinde koşulları kullanıcı tarafından belirlenen deneysel 
çalışmalar çok sayıda senaryonun çalışılmasına imkan vermektedir. Ayrıca deneysel çalışmalar 
bu konuda sayısal modellerin geliştirilmesinde, modellerin kalibrasyonu ve doğrulanmasında 
gerekli güvenilir bilginin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.  

 

Amaç 
Bu çalışmanın amacı akarsu ağzından giren tsunami dalgalarının akarsuyun hidrolojik 
koşullarından ve geometrisinden nasıl etkilenerek ilerlediğinin belirlenmesidir. Böylece 
akarsularda ilerleyen tsunami dalgalarının hidrodinamik parametreleri (kat ettiği mesafe, dalga 
hızı, yüksekliği/su seviyesi değişimleri gibi) deneysel olarak belirlenecektir. Bu doğrultuda bu 
amaçları karşılayacak en uygun deney sisteminin nasıl seçildiği ve kurulduğu anlatılmıştır.  

 

Yöntem 
Menderesler yaparak mansaba ulaşan bir akarsu boyunca ilerleyen tsunami dalgasının akarsu 
kanalı boyunca hidrodinamik koşullarında meydana gelecek değişimi incelenecektir. Literatür 
incelemelerine göre bu konuda yeterli sayıda deneysel çalışma olmadığı gözlenmiştir. Çalışmada 
Yıldız Teknik Üniversitesi Hidrolik ve Kıyı-Liman Mühendisliği Laboratuvarında kurulu 
bulunan 13.7 m uzunluğunda doğrusal kanalın ardından 180° ve 120°’lik kıvrımlı kesitlerden 
oluşan 0.90 m genişliğinde 0.60 m yüksekliğindeki alüminyum tabanlı yan duvarları 
pleksiglasdan imal edilmiş kanal kullanılacaktır (Şekil 1). Tsunami dalgasının oluşturulması 
amacıyla kanalın mansabına farklı tsunami dalgalarını oluşturacak bir tsunami üreteci 
yerleştirilmiştir (Şekil 2).  

Çalışma aşağıdaki deney koşullarında yapılacaktır; 

1-Çalışmanın ilk aşamasında deprem büyüklüğüne bağlı olarak tsunami dalgasının büyüklüğü 
belirlenecektir. Oluşturulan senaryolara göre belirlenecek tsunami dalgası kanal boyutlarına bağlı 
olarak model ölçeği seçilecektir. Bu aşamada öncelikli olarak Güney Ege Denizi ve Marmara 
Denizi fay karakteristikleri dikkate alınacaktır. Farklı fay zonları için seçilecek farklı deprem 
moment büyüklüklerine göre ve fayların bulunduğu bölgelerdeki jeolojik yapılar dikkate alınarak 
fay hareketleri tanımlanacaktır. Seçilecek farklı yineleme dönemine (72 yıl, 475 yıl ve 2475 yıl) 
sahip depremlerden moment büyüklükleri ve bunlara bağlı tsunami dalga yükseklikleri 
belirlenecektir [12]. 
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Şekil 1 - Mevcut kıvrımlı kanalın görünümü 

 

2-Akarsuyun kurak hava koşullarını temsilen, kurak hava koşullarında kanal boyunca tsunami 
dalgasının ilerlemesi. Bu durum Bodrum-Kos ve İzmir depremleri ile oluşan tsunamilerin bu 
bölgelerdeki derelerde kurak hava koşullarındaki ilerlemesinin benzeridir. Bu koşullarda kanalda 
su derinliği;  

i) h=10 cm  

ii) h=20 cm  

olarak dikkate alınacaktır. Ancak kanalda akış oluşturulmayacak ve statik halde doğrusal ve 
kıvrımlı (menderesli) kanal boyunca tsunami dalgasının ilerlemesi modellenecektir.  

3-Akarsuyun yağışlı hava koşullarını temsil eden kanal akışına sahip olması halinde, mansaptan 
giren tsunami dalgasının doğrusal ve kıvrımlı kanal kısımlarında nasıl değiştiği deneysel olarak 
belirlenecektir. Bu aşamada akarsuyun farklı hidrodinamik koşullarının farklı tsunami 
dalgalarıyla nasıl etkileştiği detaylı olarak gözlemlenecektir.  

i) 10 cm derinlikte kararlı akım koşulunda 

ii) 20 cm derinlikte kararlı akım koşulunda 

doğrusal ve kıvrımlı (menderesli) kanal boyunca ilerleyen tsunami dalgasının değişimi yine 
laboratuvarda mevcut dalga probları yardımıyla ölçülebilecektir.  
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Deney Sistemi  
Literatürde uzun dalgaların fiziksel olarak modellenmesiyle ilgili birçok kaynak bulunmaktadır. 
Üretim kaynağına göre (Heyalan, deprem, meteor ve volkanik patlamalar gibi) bu dalga türleri 
laboratuar ölçeğinde farklı şekilllerde üretilebilmektedir [13]. Fiziksel modellemede uzunluk ve 
zaman ölçeği seçimi oldukça önemlidir. Tsunamilerin küresel etkileri sebebiyle de bu seçim o 
kadar kolay olmamaktadır.  

[14], [15] ve [16] çalışmalarında detaylı olarak fiziksel uzun dalga modellemesini derlemişlerdir. 
Uzun dalga üretimi üzerine farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bunlar ana başlıklar altında aşağıdaki 
gibi verilebilmektedir [17]; 

 Piston tipi dalga üretimi 
 Baraj yıkılması analojisi 
 Düşeyde hareket eden dalga pedalı ile dalga üretimi 
 Hacime dayalı dalga üretimi 

Bu yaklaşımlara ek olarak heyelan sebepli uzun dalga üretim teknikleri de mevcuttur. 

Piston tipi dalga üreteçleri uzun yıllardır kullanılmaktadır. Dolayısıyla kullanımları ve limitleri 
üzerinde oldukça fazla tecrübe ve birikim mevcuttur. Üretebilecekleri dalga karakteristikleri 
derinlik ve piston hareket aralığı ile sınırlı olmaktadır. Gerçek tsunami dalgasının üretilebilmesi 
sırasında yaşanan zorluk ise bu dalgaların ekstrem boyutlarda dalga uzunluğuna sahip 
olmalarından kaynaklanmaktadır (~500 km). Hiç bir geleneksel dalga pedalı bu dalga boyunu 
üretecek hareket aralığına sahip değildir [18]. [19] çalışmasında 1/100 ölçeğinde piston tipi dalga 
üreteci ile başarılı sayılacak uzun dalga üretilmiş fakat dalga çukurlarının üretimi tepeleri kadar 
iyi gerçekleşmemiştir. Bu sebeple dalga çukurlarının stabil olamayabileceğini belirtmişlerdir. Bu 
sebeple piston tipi dalga üreteçlerinin tsunami dalgasından daha çok soliter dalga üretebildiğini 
söylemek mümkündür. [20] ve [21] çalışmalarında “soliter dalga paradigma”sının artık tsunami 
dalga yaklaşımında benzersiz şekilde uygulanamayacağını ve tsunami dalgasının laboratuar 
ortamında ölçeklendirilmesi istenildiğinde jeofiziksel ölçeklerle uyuşmazlık gösterdiğini 
belirtmişlerdir. Soliter dalga uygulandığında zamansal ve uzamsal boyutta hatalar meydana 
gelmekte ve bu etki dalga kıyı ile etkileşim halinde ise daha da büyük oranlarda oluşmaktadır. Bu 
sebeple laboratuar çalışmalarında daha uzun periyotlu veya uzun dalga boyuna sahip bir dalga 
formu gerekmektedir [17]. 

Öte yandan baraj yıkılması analojisi yaparak oluşturulan dalga üretimi sinüzoidal formda dalga 
üretmektedir ve sadece bu bağlamda pozitif (dalga tepesi yaklaşımlı) dalga üretilebilmektedir. 
Buna ek olarak dalga limitli olarak kontrol edilebilmektedir çünkü dalga yayılması sadece ağırlık 
kuvveti tarafından kontrol edilmektedir.  

Düşeyde hareket eden dalga pedalı ile dalga üretimi ise genellikle teknotonik kaynaklı tsunami 
dalgasının kaynak bölgesinde daha çok uygulanmaktadır. Aynı zamanda düşey kütle hareketinin 
olduğu bölgede vorteksler, türbülans ve yönsüz akılar oluşabilmektedir.  

Tsunami dalgası üretimi yaklaşımında hacim odaklı dalga üretim tekniğinin ilk aşamaları [22] ve 
[23] tarafından rapor edilmiştir. Pnömatik dalga üreteci gelişmeye başladığı aşamalarda başarılı 
ve farklı amaç ve ölçekler için çok yönlü bir ekipman olarak adledilmiştir. İlk olarak gel-git 
dalgası üretimi için kullanılmıştır [24]. 2008 yılında HR Wallingford tarafından (London’s Global 
University (UCL) desteğiyle) yeni bir pnömatik tsunami üreteci geliştirilmiştir. [25], [26], [27], 
[28], [18], [29] ve [19] çalışmalarında yeni dalga üretecenin çalışma prensiplerini ve kalibrasyon 
ve doğrulama testlerini açıklamışlardır. Yeni tsunami üretecinin soliter, N-dalga ve 2004 Hint 
Okyanusu tsunamisinin (Mercator trace) kısa simülasyonunu büyük dalga uzunlukları ile yeniden 
üretmişlerdir. Bu cihaz ilk defa ekstrem uzunluktaki tsunami dalgalarının (hem tepe hem çukur 
gelişli) stabil benzeşimini gerçekleştirmiştir.  
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Şekil 2 - Tsunami Üreteci 

 
Şekil 3 - Tsunami Dalgasının Kıvrımlı Kanalda İlerlemesi 
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Bu bilgiler ışığında, YTÜ Hidrolik ve Kıyı-Liman Mühendisliği Laboratuvarında pnömatik tipte 
tsunami üreteci kurulmuştur (Şekil 2). Üretecin çalışma prensibi şu şekildedir: 

Ters çevrilmiş bir tank uzun bir kanalın sonunda, suya batmış ağzı kanal çıkışına dönük olacak 
şekilde konumlandırılmaktadır. Vakum pompası vasıtasıyla tankın üstündeki havayı çekerek aynı 
zamanda kanaldaki suyun da tsunami üretecine çekilmesini sağlamaktadır. Çekilen su daha sonra 
kontrollü bir şekilde dalga üretecek şekilde salınmaktadır. Tankın üstünde yer alan dört farklı 
çapa sahip hava vanaları vasıtası ile bilgisayar üzerinden kontrol edilerek istenilen dalga şekli 
üretilebilmektedir. Deney sistemin kurulmasının ardından “Yöntem” kısmında anlatılan deneysel 
çalışmalar gerçekleştirilecektir. Şekil 3’te ön deneylerde elde edilen tsunami dalgasının kıvrımlı 
kanal boyunca ilerlemesi görülmektedir.  

 
SONUÇLAR 
Pnömatik tsunami üreteç sistemi ile farklı büyüklüklere sahip tsunami dalgası deney kanalında 
oluşturulan farklı (yağışlı ve kurak) hava hidrolojik koşullarında çalışılabilmektedir. Kurak hava 
koşullarında bir akarsu havzasını benzeştirilmesi durumunda kanalda su akışı bulunmamaktadır. 
Bu durumda istenilen tsunami dalgası için senkronize çalışan bir yedek depodan su 
çekebilmektedir. İkinci koşul akarsu yatağında suyun statik halde bulunması temsil 
edilebilmektedir. Üçüncü koşulda ise kanalda farklı derinlik ve hızlarda akışın olması durumunda 
kanal ağzından giren tsunami dalgaları modellenerek üretilebilmektedir. Kurulan deney 
sisteminde yapılan ön testlerden her üç koşulunda gerçekleştirilebildiği görülmüştür. Tsunami 
dalgasının farklı hidrolojik koşullarda kırılmadan ya da kırılarak ilerlediği 
gözlemlenebilmektedir. Böylece tsunami dalgasını bir kanal boyunca ilerlemesi sırasında 
değişimi modellenerek belirlenebilecektir. Bu çalışmanın sonuçları yardımıyla geliştirilecek 
sayısal modellerin doğrulaması sağlanabilecektir. Doğrulanan modeller yardımıyla gerçek havza 
modelleri de kurulabilecektir. 

Kıvrımlı ve doğrusal kısımları içeren yapıda planlanan kanal bu yapısıyla kıvrımlarda ilerleyen 
tsunami dalgasına etkiyen merkezkaç kuvveti ile çarpılan dalga profili ölçülebilmekte ve 
taşmalara neden olan parametreler belirlenebilmektedir.   
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ÖZET 

Su seviyesi değişimlerine uyumları, imalat kolaylıkları, mobiliteleri ve estetik beklentileri 
karşılayabilmeleri sebebiyle yüzer tipteki iskelelere olan talep ülkemizde artmaktadır. Yüzer 
iskeleler hizmet konumunda tutulabilmesi için ya tonoza zincir sistemi ile ya da bir kılavuz kazık 
yardımıyla bağlanmaktadır. Kılavuz kazık, zemin ve yüzer yapının çevresel koşullar altındaki 
ilişkisi son derece karmaşık bir etkileşim problemidir. Bu karmaşık hesaplama sürecinde sayısal 
modelleme yönteminin kullanılması problemin tüm detaylarının araştırılabilmesine ve imalat 
sonrasında olası hasarların önceden öngörülerek hasar riskinin azaltılmasına imkan 
sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında, bir kıyı bölgesinde kılavuz kazıklı bağlama sistemi ile 
tutturulmuş yüzer betonarme iskele yapısının dalga ve rüzgar yükleri altında hareketinin ve bu 
hareket sonucunda kazık ve yapı üzerinde meydana gelen kuvvetler sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yüzer iskele, dalga, rüzgar, nümerik modelleme. 

 

ABSTRACT 

Investigation of the Reactions of a T-Type Floating Pier Fixed with Guide Piles Under the 
Impact of Wave Load by Numerical Analysis Methods 

Due to its capacity to respond to changes in water levels, ease of production, mobility, and ability 
to fulfill aesthetic standards, floating type piers are getting more applicable in our country. In 
order to keep the floating docks in service position, they are either connected to the vault with a 
chain system or with the help of a guide stake. The relationship of the guide pile, soil and floating 
structure under environmental conditions is an extremely complex interaction problem. The use 
of numerical modeling method in this complex calculation process allows to investigate all the 
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details of the problem and to reduce the risk of damage by predicting possible damages after 
manufacturing. Within the scope of this study, the movement of the floating reinforced concrete 
pier structure attached with the guide pile mooring system in a coastal region under wave and 
wind loads and the forces on the pile and structure as a result of this movement are presented. 

Keywords: Floating dock, wave, wind, numerical modeling. 

 

GİRİŞ 
Yüzer İskeleler ve Kullanım Alanları 
İskeleler, tekne, bot, gemi gibi deniz taşıtlarının yanaştığı tahtadan, betondan veya çelikten imal 
edilen su yüzeyinin üzerinde kalan deniz yapılarıdır. İskeleler kazıklı, kılavuz kazıklı veya 
zincirle tonozlara bağlanarak imal edilebilir. Yüzer iskelelerde kılavuz kazıklı sistemler yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Yüzer iskeleler aldıkları yükler ve bulunduğu koşullar itibari ile dinamik 
bir etki altındadır. Yüzer iskeleler, belirli işletme prosedürleri altında sürekli değişen özellikler 
için hidrodinamik ve mekanik etkileşimlerin karmaşık olduğu çok gövdeli sistemleri içerir. Yüzer 
iskelelerin yapısal sistemi kılavuz kazıklar tarafından yanal olarak sabit tutulan duba (ponton) adı 
verilen bir veya birkaç yüzer gövdeden oluşur  

Dubalar genellikle çelik veya içi EPS köpük dolgulu betonarme malzemeden yapılan ve rijit bir 
yapı oluşturmak için kiriş ve takviyeler ile güçlendirilmiş dikdörtgen prizma formunda yapılardır. 
Dubalardan oluşan iskele grubu su üzerinde maruz kalabilecekleri dalga, rüzgar yükleri ve 
değişen su seviyelerine tepki verebilmesi için esnek bir yapıya sahip olacak şekilde imal edilirler. 
Esnek tepki gösterebilmesi için iki duba arasında öteleme veya dönme serbestlik derecelerini 
kısıtlayan ve enine şekilde etrafında dönmeye imkan sağlayan menteşeler veya konnektörler 
bulunmaktadır. Dubalar ve kazıklar arasındaki bağlantılar dubaya sabitlenmiş ve yanlarında ufak 
tekerlek bulunan kılavuz çerçeve ile sağlanır. Kılavuz çerçeveler, dubaların su seviyesi değişimi 
ve dalgaların etkisi ile oluşan dikey hareketini kazıkların sabitlendiği eksende gerçekleştirir. Bu 
yapıların çevresel koşullar altındaki davranışı son derece komplekstir. Bu yapıların çevresel 
koşullar altındaki davranışlarını ve çevresel koşulların yapılara etkilerini inceleyen çalışmalar 
mevcuttur. 

Lee, H. H. (v.d.) 2007 yılında kazık kolonları ile dikdörtgen geçirimsiz dubadan oluşan iki boyutlu 
yüzer bir iskele ve bu iskeleye etkiyen dalgaları incelenmiştir [1]. Bir başka çalışmada gemi 
yanaşması sırasında yüzer iskelelerin davranışını değerlendirmek için bir dizi farklı analiz 
yapılmıştır [2]. 2021 yılında farklı konfigürasyonlara sahip bir dizi geçirimli ve geçirimsiz 
dalgakıranın, rijit yüzer bir iskele tarafından yerçekimi dalgalarının saçılması, doğrusal potansiyel 
akış teorisi çerçevesinde analizi yapılmıştır [3]. Başka çalışmada yüzer köprülerin dubaları rüzgar 
ve dalga yükünün dinamik hareketlerine verdiği tepkileri ve bu yüzer cisimlerin hidrodinamik 
etkileşimi nedeniyle dubalara etkiyen kuvvetleri, seçilen bir duba üzerindeki dalga kuvvetleri ve 
akışkan ile diğer etkileşimlerinin küresel köprü dinamik tepkileri üzerindeki etkisi incelenmiştir 
[4]. 2022 yılında dikdörtgen bir hendek üzerinde yüzen bir rıhtım tarafından su dalgalarının 
saçılması ve radyasyonu üzerine bir çalışma yapılmıştır [5]. Li, v.d. (2021) eğimli bir kumsalda, 
kazık etrafında dalga kaynaklı oyulmanın üç boyutlu (3B) sayısal simülasyonu açık kaynak kodlu 
bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) programı olan OpenFOAM'da modellemiştir [6]. 
Bir başka çalışmada WEC (dalga enerjisi cihazları) ağında her bir alt yapı arasındaki mekanik 
etkileşimin yanı sıra dalga-yapı etkileşimi ile de başa çıkabilen tam eşleştirilmiş bir sayısal 
modelleme aracı geliştirilmeye çalışılmıştır [7]. Yine dalga enerjisinin kullanılması ve 
hidroelastik tepkinin azaltılması için duba tipi çok büyük yüzer yapıların açık deniz tarafına (dalga 
geliş yönüne) iki modlu dalga enerjisi dönüştürücü tipi bir bağlantı konumlandırarak bu alanda 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir [8]. 2014 yılında yapılmış bir çalışmada yüzer dalgakıranın yapısal 
tepkisini (bağlantı elemanlarının iç kuvvetleri ve bağlama halatlarının gerilimleri) araştırmak ve 
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değerlendirmek için 3B deneyler uygulanmıştır [9]. Yine 2017 yılında yazılmış bir makalede 
esnek bir şekilde bağlanmış, zincirlerle demirlenmiş modüllerden oluşan duba tipi modüler bir 
yüzer dalgakıranın hidroelastik ve yapısal tepkisinin birleşik araştırılmasını amaçlayan 3 boyutlu 
deneyler yapılmıştır [10]. 2011 yılında yapılan bir araştırmada dalgalarla etkileşime giren birden 
fazla bağımsız blok içeren yüzer iskelenin hidrodinamik analizi gerçekleştirilmiştir [11]. Başka 
bir çalışmada bağlama kazıkları etrafında yerel oyulma ile açık deniz yapılarının stabilitesi 
zayıflayabileceği ve bu tür yapıların tasarımı için oyulma sürecinin ve karakteristik oyulma 
konisinin daha hassas hesaplanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda sabit 
akım koşulu ve düzenli dalga koşulu olmak üzere iki farklı sınır koşulu için bir iskele etrafındaki 
oyulma ve birikme modelini hesaplamak için üç boyutlu bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
(CFD) modeli kullanılmıştır [12].  Baykal, v.d. (2015) akıntıya maruz kalan dikey bir silindir 
etrafındaki akım ve oyulma, sıkıştırılamaz akışkan kabulüyle Reynolds ortalamalı Navier-Stokes 
denklemlerine dayanan üç boyutlu bir sayısal model kullanılarak incelenmiştir [13]. 2014 yılında 
yapılmış bir çalışmada zincirlerle bağlanmış yüzer yapının gelen dalgalara tepkisinin birleşik 
sayısal/teorik araştırması dinamik dalga tepkisi, düzenli ve düzensiz dalgalarda sayısal 
simülasyonlarla araştırılmıştır [14]. Benzer bir çalışma 2011’de menteşelerle ve kablo tipi 
zincirler ile bağlanmış bir yüzer dalgakıranın genel performansı, frekans alanındaki 
monokromatik doğrusal dalgaların etkisi altında incelenmiştir [15]. 1995 yılında yapılmış bir 
çalışmada dalgaların serbestçe yüzen uzun yapılarla etkileşiminden kaynaklanan 
kırınım/radyasyon sınır değeri problemi, sonlu elemanlar tekniği kullanılarak incelenmiştir [16].  
Bir başka çalışmada yarı-batık ve hibrit tip çok büyük yüzer yapıların hidroelastik analizini ve 
deneysel doğrulaması yapılmıştır [17]. 2015’te yazılmış bir konferans bildirisinde ponton tipi 
yüzer yapının performansı 3 boyutlu sayısal modellemesi ve deneysel araştırması yapılmıştır [18]. 
Bir başka çalışmada esnek ve rijit bağlantı elemanlar ile birbirine bağlanan birkaç dubadan oluşan 
yüzer bir iskelenin hareketlerini analiz etmek için bir prosedür geliştirilmiştir [19]. Son olarak 
2015’te yapılmış bir çalışmada Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analiz programı olan Abaqus 
paket yazılımı kullanılarak geminin yüzer iskeleler üzerindeki etkisine ilişkin bir araştırma 
yapılmıştır [20]. 

 

AMAÇ 
Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 
Zemin, kılavuz kazık, kılavuz çerçeve ve dubaların çevresel koşullar ile ilişkisi hem teorik hem 
pratik mühendislik bilgisi gerektirir. Fiziğin temel kanunlarının geçerli olduğu, mekaniğin bir at 
konu başlığı olan akışkanlar mekaniğinde, deneysel çalışma ve teorik yaklaşımların birlikte 
kullanılır. Teorik yaklaşımlar bazı durumlarda gerçeğe uygun sonuçlar vermeyebilir. Bunun 
nedeni, teorinin uygulanması esnasında yapılan kabullerin uygulamadaki olaylar için tam geçerli 
olmaması olabilir. Karmaşık bir geometri ve akışkanın viskozitesi, teorinin doğrudan 
uygulanmasına engel oluşturan en önemli etkenlerden ikisidir. Karmaşık hesaplama sürecinde 
sayısal modelleme yönteminin kullanılması problemin tüm detaylarının araştırılabilmesine ve 
imalat sonrasında olası hasarların önceden öngörülerek hasar riskinin azaltılmasına imkan 
sağlamaktadır. Hesaplama sürecinde nümerik modelleme yönteminin kullanılması problemin tüm 
detaylarının araştırılabilmesine ve imalat sonrasında olası hasarların önceden öngörülerek hasar 
riskinin azaltılmasına imkan sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında bir kıyı bölgesinde kılavuz 
kazıklı bağlama sistemi ile tutturulmuş yüzer betonarme iskele yapısının dalga ve rüzgar yükleri 
altında hareketinin ve bu hareket sonucunda yapı üzerinde meydana gelen deplasmanlar, tabanda 
oluşan kayma gerilmeleri ve zincirleme iplerinde oluşan gerilme kuvvetleri hesaplanmıştır 
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YÖNTEM 
Modelleme ve Simülasyon Kurulumu 
Bu çalışmada zemine rijit olarak sabitlenmiş kılavuz kazıklarla iki eksende limitlenmiş yüzer tip 
T kesitli betonarme iskele sisteminin düzenli dalga sınır koşulu altında zamansal olarak 3B 
davranışı incelenmiştir.  

 

Modelleme Programı ve Yapılan Çalışmalar 
Dalga ilerlemesi ve yapı-dalga etkileşimi analizi Flow-3D çözücüsünde gerçekleştirilmiştir. Daha 
önce bu çalışma kapsamına benzer analizler için kullanılan Flow-3D paket programı ile yapılan 
çalışmalar aşağıda sunulmaktadır. 

2016 yılında yapılmış bir çalışmada iki özdeş yüzen duba arasındaki akışkan rezonansı 
incelenmiştir [21]. Bir diğer çalışmada, gemi gövdelerinin etrafındaki serbest yüzey akışını 
modellemek için FLOW-3D'den yararlanılmıştır [22]. Başka bir çalışmada, FLOW-3D 
kullanılarak Hazar Denizi'nin çevre koşulları ile 0, 45 ve 90 derecelik dalgaya maruz kalan yarı-
batık bir platformun dalgalanma ve sallanma hareketleri hesaplanmıştır [23].  

 

Modelin Kurulumu ve Çözümlenmesi 
Flow-3D modelleme yazılımında üç boyutlu hidrodinamik modelleme yöntemi kullanılarak yüzer 
yapıların dalga etkisi altındaki 3 boyutlu deplasmanları, ara bağlantı kablolarında meydana gelen 
gerilmeler, deniz tabanında ve özellikle kazıklar etrafında meydana gelen dalga kaynaklı taban 
kayma gerilmeleri hesaplanmıştır. Modelleme çalışmasında akım ortamının sürekli olduğu, taban 
eğiminin olmadığı (batimetrik koşullar ihmal edilmiştir), tabanın hareketsiz olduğu (sediment 
hareketinin ihmal edildiği) ve dalga koşulunun düzenli olduğu kabulleri yapılmıştır. Hareketli 
taban durumu için daha uzun süreli analiz yapılması ve başlangıç batimetrik durumunun belirli 
olması gerekmektedir. Bu çalışmada taban hareketi (oyulma/birikme) süreci yok sayılmış ancak 
sadece hareket başlangıcına neden olacak taban kayma gerilmesi dağılımı hesaplanmıştır. 

 
Şekil 1 - Model Elemanlarının3 Boyutlu Şematik Gösterimi 
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Şekil 1’de model geometrisi, Şekil 2’de model ağ yapısı ve Şekil 3’te ise modelin sınır koşulları 
gösterilmektedir. Özellikleri sunulan model, 32 GB kurulu RAM kapasiteli, 20 çekirdekli, Intel 
Xeon İşlemcili iş bilgisayarında çözümlenmiştir. Çözüm süresi için limit değer belirlenmesinde 
model sonuçlarının kararlı hale ulaşması çözüm hacmindeki kinetik enerji değerinin sabitlenmesi 
(mass-averaged mean kinetic energy) beklenmiştir ve bu süre bu model koşulları için 300 sn’dir. 
Çözümleme süresi belirtilen bilgisayar ortamında gerçek zamanda yaklaşık 13 saat sürmüştür.  

 
Şekil 2 - Modelin Ağ Yapısı 

 
Şekil 3 - Modelin Sınır Koşulları 
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Şekil 3’te sunulan model çözüm hacminin genişliği 27 metre, uzunluğu 26 metre, yüksekliği 8.15 
metredir. Modelde 3 metre genişlik ve 10 metre uzunlukta 4 adet duba T-plan formunda 
birbirlerine ikişer adet noktadan zincirleme ipi ile bağlanmıştır. Modelin ağ yapısı Şekil 2’de 
işaretlenmiştir. Model hücre boyutu 0,2 m olan 719.550 adet hücreden oluşmaktadır. Modelin 
sınır koşulları Şekil 3’te harflerle belirtilmiştir. Dalganın geldiği yön dalga sınır koşulu olarak 
tanımlanmıştır (W). Periyodu (T) 8s, dalga yüksekliği (H) 0.5m olan dalga tanımlanmıştır. Sağ, 
sol ve ön yüzeyler olan açık deniz koşulu sınırlar simetri (S) olarak tanımlanmıştır. Zeminin 
olduğu geçirimsiz taban kısmı duvar (W) olarak modellenmiştir. Hareketsiz taban kabulüyle 
sadece rijit sınır uygulanmıştır. Üst yüzey (P) ise atmosfere açık sınır olarak seçilmiş ve rölatif 
basınç durumu gözetilerek basınç değeri 0 Pa olarak modellenmiştir. 

 
Şekil 4 - Taban Kayma Gerilmeleri Dağılımı 

 

Simülasyon Sonuçları 
Şekil 4’te deniz tabanındaki taban kayma gerilmesinin dağılımı dalga periyoduna bağlı olarak 
tabandan ve boy kesitten görünüşü zamansal enstantanede sunulmuştur. Dalga geçişinde dalga 
periyodunun 1/5’lik zamanına eşdeğer anda (Şekil 4b) dalga geçiş süresinde en fazla taban kayma 
gerilmesi meydana geldiği hesaplanmıştır. Bir tam periyodun 3/5’li zaman diliminde (Şekil 4d) 
tabanda minimum kayma gerilmesi olduğu görülmektedir. Şekil 4’te bir dalga geçiş periyodu 
boyunca periyot 5 adıma bölünerek her bir adıma ait su yüzeyi değişimi ve yapıların tepkisi 
görülmektedir. Şekil 4a durumunda yapının dalga ilk geldiği andaki konumu verilmektedir, dalga 
ilerledikçe yapının da dalga doğrultusunda yükseldiği gözlemlenmektedir. Şekil 5’da yüzer 
iskelenin 3 Boyutlu görünümü periyoda bağlı değişen her bir dalga adımı için verilmektedir. 
Dubaların 140 saniye ile 300 saniye aralığındaki dalga etkisinde yaptıkları deplasmanlar Şekil 6 
ve Şekil 7’de sunulmaktadır. 

a) b) c) 

d) e) f) 
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Şekil 5 - Dalga Yönü ve Dalganın İlerleyişi (Şekildeki kırmızı ok dalganın yönünü temsil 

etmektedir.) 

 

 
Şekil 6 - Dalga etkisindeki dubaların düşey deplasmanları 

 

Şekil 7’da Duba-3 ve Duba-4’ün benzer düzen ile devam ettiği ve diğer dubalara göre daha fazla 
düşey eksende deplasman yaptıkları görülmektedir. Şekil 8’de tüm dubaların y ekseninde yaptığı 
deplasman düzeni birbirinden farklı olduğu gözlenmektedir. Şekil 9’da Duba-1 ve Duba-2’nin 
Duba-3 ve Duba-4’e kıyasla x ekseninde daha düşük bir deplasman yaptığı görülmektedir. Şekil 
7’da Zincirleme iplerine gelen gerilme kuvvetleri kıyas grafiği verilmektedir. Burada 1 ve 2 
numaralı zincirleme iplerine gelen gerilme kuvvetinin diğer zincirleme iplerine gelen gerilme 
kuvvetlerinden önemli ölçüde düşük olduğu hesaplanmıştır. 
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Şekil 7 - Zincirleme İplerine gelen gerilme kuvvetlerinin kıyas grafiği 

 

 
Şekil 8 - Duba-1'e ait yunuslama, dönme ve sapma değerleri 
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Şekil 9 - Duba-2'ye ait yunuslama, dönme ve sapma değerleri 

 
Şekil 10 - Duba-3'e ait yunuslama, dönme ve sapma değerleri 

 
Şekil 11 - Duba-4'e ait yunuslama, dönme ve sapma değerleri 
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SONUÇ 
Flow-3D paket yazılımı üç boyutlu hareketli bir objenin (pontonların) altı serbestlikte hareketini 
dalga etkisi altında modelleyebilmektedir. Yapılan modelleme çalışması sonucunda elde edilen 
bulgular aşağıda özetlenmektedir. 

- Bir dalga geçiş süresinin beş eşit ana ayrıştırılarak görselleştirilmiş Şekil 4’te 
görülebileceği üzere dalga tepesi geçişinde tabanda en yüksek değerde kayma gerilmesi 
hesaplanmıştır.  

- Taban kayma gerilmesinin dalga tepesi geçişi sırasında kazık etrafında da dalga tepesinin 
geçiş noktasında aldığı değere yakın değerlerde olduğu görülmektedir (Şekil 4). 

- Düşey kılavuz kazıkları sayesinde dönme (roll) ve sapma (yaw) hareketleri limitli 
kalmaktadır (Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10). Bu değerler (dönme ve sapma) yunuslama 
eksenindeki açısal hız değerinin %10 kadardır. 

- T formatındaki iskele yerleşimde dalgaya uzun kenarları dik gelecek şekilde 
konumlanmış 1 ve 2 numaralı pontonlar ile T geçişindeki dalga doğrultusu ile aynı yönde 
uzun kenarı konumlanmış 3 numaralı ponton arasındaki bağlantı elemanlarında diğer 
bağlantı elemanlarına göre 3 kat fazla gerilme hesaplanmıştır. 

- Bağlantı elemanlarında yüksek gerilme kuvveti hesaplanan noktalar için önlem olarak 
bağlantı elemanının kesiti büyültülebilir ve/veya kullanılan malzeme daha yüksek 
mukavemete sahip elemanla değiştirilebilir 

- Ayrıca model sonuçlarından da görülebileceği üzere kılavuz kazık sistemlerinde düşey 
yönlü deplasmanın ve yunuslama hareketinin limitlendirilmesi ve kullanım konforunun 
iyileştirilmesi adına mutlaka tonoz ile bağlantı da yapılması gereklidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Karadeniz üzerinde deniz dalgalarının sahip olduğu spektral pik enerjilerinin uzun 
dönemli eğilimleri araştırılmıştır. Bu hedef doğrultusunda, ERA5 yeniden analiz verilerine ait 
1979-2020 yıllarını kapsayan dalga spektrumlarından elde edilen yıllık ve mevsimlik ortalama 
spektral pik enerji değerleri üzerine Mann-Kendall testi ve Geliştirilmiş Görselleştirme ile 
Yenilikçi Eğilim Analizi uygulanmıştır. Mann-Kendall ile bütüncül bir şekilde ve yenilikçi yöntem 
ile alt kategorilerde (düşük ve yüksek değerler) sınıflandırılan spektral pik enerjiler için 
çıkarımlar yapılmıştır. Sonuç olarak yıllık ortalama spektral pik enerjinin Mann-Kendall testine 
göre belirgin bir eğilime sahip değilken yenilikçi yönteme göre yüksek ve düşük kategorilerinde 
özellikle Doğu Karadeniz’de artmaya eğilimli olduğu ancak değişim oranının %10’u geçmediği 
belirlenmiştir. Ayrıca, ortalama spektral pik enerjinin Karadeniz genelinde ilkbahar ve yaz 
mevsimlerinde artan, kış ve sonbahar mevsimlerinde ise azalan eğilimde olduğu da tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Spektral pik enerji, Yenilikçi Eğilim Analizi, Mann-Kendall, ERA5, 
Karadeniz 

 

ABSTRACT 

Trend Analysis of Spectral Peak Energy on the Black Sea 

In this study, the long-term trends of the spectral peak energies of sea waves over the Black Sea 
were investigated. In line with this goal, Mann-Kendall test and Improved Visualization of 
Innovative Trend Analysis were applied on the annual and seasonal mean spectral peak energy 
values obtained from the wave spectra of the ERA5 re-analysis covering the years 1979-2020. It 
was possible to make inferences for spectral peak energies, which were classified in sub-
categories (low and high values) with innovative approach, and also determined holistically with 
Mann-Kendall. As a result, it was determined that while the annual mean spectral peak energy 
did not have a significant trend according to the Mann-Kendall test, it tended to increase in the 
high and low categories according to the innovative method, especially in the Eastern Black Sea 
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region, and the rate of change did not exceed 10%. In addition, it has been determined that the 
mean spectral peak energy tends to increase in the spring and summer and decrease in the winter 
and autumn seasons throughout the Black Sea. 

Keywords: Spectral Peak Energy, Innovative Trend Analysis, Mann-Kendall, ERA5, Black Sea 

 
GİRİŞ 
Deniz durumunun anlaşılmasında, deniz yapılarının tasarımı ve planlanmasında en önemli 
faktörlerden biri dalga iklimidir. Deniz dalgalarının rastgele olması dalga iklim parametrelerinin 
tanımlanması istatistiksel veya spektral analiz ile mümkün olmaktadır [1]. Dalga spektrumu, 
rüzgar nedeniyle oluşan rastgele dalgaları dolayısıyla da deniz durumunu tanımlamakta ve belirli 
frekans aralığında dalga enerjisinin dağılımını göstermektedir. Dalga spektrumunun maksimum 
yüksekliğe ulaştığı tepe noktası spektral pik enerji değerini (Emaks) ve bu noktaya denk gelen 
frekans ise pik periyodu (Tp) tanımlamaktadır. Spektral pik enerjiye karşılık gelen pik frekansta 
ya dalga yüksekliği çok büyüktür ya da çok dalga vardır [2]. Deniz durumu esas olarak dalga 
enerji spektrumundan tahmin edilmektedir ve doğrudan spektrumun şekline bağlıdır. Güçlü 
rüzgar olayları sırasında, dalga spektrumu maksimum dalga enerjisinin görüldüğü spektral pik 
noktasında sivri bir şekle sahip olma eğilimindedir [3]. Spektral pik enerji, özellikle yapının 
rezonans frekansında meydana geldiğinde, kıyı ve deniz yapılarına oldukça büyük hasar 
verebilmektedir [4].  

Araştırmacılar küresel ve bölgesel ölçekte iklim değişikliğinin dalga iklimi parametrelerine 
doğrudan veya dolaylı etkilerini çeşitli eğilim analizi yöntemleri kullanılarak incelemişlerdir [5-
10]. Mevcut ve gelecekteki deniz/kıyı yapılarının durumunun değerlendirilmesi yönünden, iklim 
değişikliğinin dalga iklimi üzerindeki etkilerinin irdelenmesi önemli bir konudur. Bunun yanı 
sıra, son zamanlarda ortaya çıkan Yenilikçi Eğilim Analizi (YEA) ile dalga iklimi üzerine yapılan 
çalışmalar kısıtlıdır. Verileri hem görsel olarak yorumlamaya elverişli olması hem de verilerin 
düşük ve yüksek değerlerinden oluşan alt kategorilerine ayrılarak detaylı bilgiler sağlaması 
yenilikçi yöntemlerin [11-16] kullanımını ön plana çıkarmaktadır.  

 
Şekil 1 - ERA5 yeniden analiz modeline ait sayısal ağ noktaları 
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Çalışma alanı olarak seçilen Karadeniz, yarı-kapalı bir havza olmasından kaynaklı feç mesafesi 
açık denizlere göre sınırlı kalırken çevresindeki kara bölgelerinin iklim ve atmosferik 
koşullarından da etkilenmektedir [7, 17]. Karadeniz üzerindeki ERA5 yeniden analiz verilerine 
ait 1979-2020 periyodunu kapsayan 42 yıllık dalga spektrum verileri Copernicus Climate Change 
Service (C3S) İklim Veri Deposu’ndan (https://cds.climate.copernicus.eu/) temin edilmiştir. 
Dalga spektrumları 0,03453 Hz – 0,54775 Hz aralığında değişen 30 frekans aralığı, 24 yön, 
0,25°x0,25° mekansal ve 1 saatlik zamansal çözünürlüğe sahiptir. Şekil 1’de ERA5 yeniden 
analiz verilerinin sayısal ağ noktaları sunulmuştur. ERA5 dalga spektrumundan ortalama pik 
enerjiler elde edilerek Mann-Kendall testi ve Geliştirilmiş Görselleştirme ile YEA (GG-YEA) 
uygulanmıştır.  

 
AMAÇ 
Spektral pik dalga enerjisinin uzun dönemli eğiliminin incelenmesi kıyılara, mevcut ve gelecek 
kıyı/açık deniz yapılarına etkisini anlamak açısından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda 
çalışmanın amacı, spektral pik enerjinin uzun dönemdeki eğilimlerinin bütüncül olarak ve alt sınıf 
(düşük ve yüksek) değerleri için klasik ve yenilikçi eğilim yöntemleri ile yıllık ve mevsimsel 
ölçekte incelenmesidir.  

 
YÖNTEM 
Mann-Kendall Testi 
Mann [18] ve Kendall [19] tarafından geliştirilen parametrik olmayan Mann-Kendall yönteminde 
bir zaman serisinde artan ya da azalan yönde eğilim olup olmadığına sıfır hipotezi; “H0: eğilim 
yok” ile bakılmaktadır. Yöntemin uygulanacağı zaman serisinde (𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , … … , 𝑥 ) xi ve xj veri 
çiftleri iki guruba ayrılmaktadır. n veri uzunluğunu, 𝑥  ve 𝑥  ise sırasıyla i ve j zamanlarındaki 
veri değerlerini gösterecek şekilde signum fonksiyonu (sgn) kullanılarak Mann-Kendall test 
istatistiği S aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmaktadır: S =  ∑ ∑ sgn(x − x ) (1) 

n ≥ 10 için 𝑡  i uzunluğundaki bir seride bağlı gözlemlerin sayısı ve 𝑝 serideki bağlı grupların 
sayıları olmak üzere S değerinin varyansı aşağıda verilen şekilde bulunmaktadır: 𝑉𝑎𝑟(𝑆) = 𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) − ∑ 𝑡 (𝑡 − 1)(2𝑡 + 5) /18 (2) 

Serinin standart sapması belirlendikten sonra standart normal Z değeri şu şekilde bulunmaktadır: 

𝑍 =
⎩⎪⎪⎨
⎪⎪⎧ ( )       ,        𝑖𝑓 𝑆 > 0 

    0               ,            𝑖𝑓 0      
( )      ,          𝑖𝑓 𝑆 < 0 

 (3) 

Hesaplanan Z değeri, anlamlılık düzeyleri ile standart normal dağılımla karşılaştırılmaktadır. 
Mutlak hesaplanan Z değeri standart Z değerinden büyükse, sıfır hipotezi (H0) reddedilmekte ve 
eğilim istatistiksel olarak anlamlı denilmektedir. Aksi takdirde H0 kabul edilmekte bu da önemli 
bir eğilimin olmadığını göstermektedir. Bu çalışmada %50 ila %99,9 arasındaki güven aralıkları 
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için hesaplamalar yapılmış ve %50'nin altındaki güven seviyeleri önemli bir eğilim olarak kabul 
edilmemiştir. Düşük güven aralıklarına kadar inceleme yapılmasının sebebi hem eğilimin yönü 
hem de şiddeti ile ilgili bilgi edinebilmek içindir. 

 

Geliştirilmiş Görselleştirme ile Yenilikçi Eğilim Analizi (GG-YEA) 
Şen [11] tarafından önerilen YEA’nın yeni bir yaklaşımı olarak Güçlü [16] tarafından ortaya 
atılan GG-YEA yönteminde Pettitt değişim noktası testi uygulanarak veriler "Düşük Değerler" ve 
"Yüksek Değerler" olarak sınıflandırılmaktadır. 

 YEA tekniğinde olduğu gibi, yöntemin ilk uygulama aşamaları, n adet veri içeren {𝑎 , 𝑎 , … , 𝑎 }  
serisinin 𝑏 ,  ile 𝑏 ,  olmak üzere iki eşit bölüme ayrılmasıyla başlar ve {s1} ile {s2} olarak 
artan şekilde sıralanması ile devam eder. Yönteme ait süreçlerde kullanılan eşitlikler aşağıda 
gösterildiği gibidir: 𝑏 , = 𝑎 , 𝑎 , … , 𝑎  (4) 

𝑏 , = 𝑎 , 𝑎 , … , 𝑎  (5) 

{𝑠 } = min (𝑏 , ), … 𝑏 , … , maks (𝑏 , )   (1 <  i <  n/2)  (6) 

{𝑠 } = min (𝑏 , ), … 𝑏 , … , maks (𝑏 , )  (7) 

{s1}, {s2} ve {{s2}-{s1}} serileri yatay eksende {1, 2, 3, .. , n/2} değerlerine karşı işaretlenir. Artan 
düzende sıralanmış {s1} ve {s2} serilerinin fark değerleri bulunduktan sonra, bu yeni {{s2}-
{s1}} serisine Pettitt [20] tarafından önerilen Pettitt testi uygulanır ve değişim noktası bulunur. 
Değişim noktasının solundaki kısım "Düşük değerler kategorisi", sağ tarafı "Yüksek değerler 
kategorisi" olarak sınıflandırılır. Eğilimi tespit etmek için y=0 çizgisi çizilir ve bu çizginin altında 
(üstünde) fark değerleri varsa azalan (artan) bir eğilim vardır. YEA yaklaşımında kullanılan 1:1 
çizgisi yerine y=0 çizgisi kullanılır. Eğilimin büyüklüğünü ifade eden yüzdelikler, Yüksek ve 
Düşük değerler kategorisi için sırasıyla 100×(Sol tarafın fark ortalaması)/(Sol tarafın ilk yarı 
ortalaması) ve 100×(Sağ tarafın fark ortalaması)/(Sağ tarafın ilk yarı ortalaması) olarak 
hesaplanır. 

 
SONUÇ 
ERA-5 yeniden analiz dalga spektrumu veri setinden alınan ortalama spektral pik enerjiye yıllık 
ve mevsimlik Mann-Kendall ve GG-YEA testleri uygulanmıştır. Mann-Kendall testinde ortalama 
Emaks için %50 ile %99.9 arasında değişen güven seviyelerinde inceleme yapılmıştır. Eğilim 
analizlerinin sonuçları Şekil 2’de verildiği gibidir. 

Yıllık ortalama pik enerjiler (Şekil 2a) için Gürcistan kıyılarında %80-85 güven aralığında bir 
artış eğilimi tespit edilmiştir. Ek olarak Batı Karadeniz'de (%50 güven seviyelerinde), Ukrayna 
kıyılarında ve Azak Denizi'nin Rusya kıyılarında %75-90 güven seviyelerinde azalma eğilimi 
gözlemlenmiştir. Mevsimsel ortalama pik enerjilerin tüm mevsimler için daha geniş ve bölgesel 
bir eğilim modeli gösterdiği görülebilir. Orta Karadeniz bölgesi kış ve sonbahar mevsimlerinde 
%85 güven seviyesinin üzerinde bir azalma eğilimi sergilemektedir (Şekil 2b ve 2e). İlkbaharda  
 



 
Emine ACAR, Adem AKPINAR, Murat KANKAL, Khalid AMAROUCHE 

 
- 549 - 

 



 
Karadeniz’de Spektral Pik Enerjinin Eğilim Analizi 

 
- 550 - 

Karadeniz'in doğu kesiminde ve yaz mevsiminde orta ve batı kesiminde %90 güven seviyesinin 
üzerinde bir artan eğilim tespit edilmiştir (Şekil 2c ve 2d). Ayrıca Türkiye'nin batı kıyılarının 
(İstanbul ve Trakya) yaz mevsiminde %99,9'luk güven seviyesinin üzerinde bir artış eğilimi 
göstermesi dikkat çekmektedir. Ek olarak Azak Denizi'nde yaz (ilkbahar) mevsiminde artan 
(azalan) eğilimler görülmektedir. 

Ortalama spektral pik enerjilerin GG-YEA yöntemine göre yüksek ve düşük kategori için 
sonuçları sırasıyla Şekil 2f-2j ile Şekil 2k-2o üzerinde sunulmuştur. Yıllık ölçekte ortalama pik 
enerjiler genel olarak %10 değişim oranına sahiptir. Yüksek kategori ortalama pik enerji 
değerlerinin Doğu Karadeniz ile İstanbul kıyılarında artan, Azak Denizi dahil kalan alanlarda 
azalan eğilim hakimdir (Şekil 2f). Düşük kategori değerlerinde ise Karadeniz’in doğusunda ve 
batı kıyılarında ayrıca Azak Denizi’nde artan eğilim baskındır (Şekil 2k). Kışın yüksek ve düşük 
ortalama değerler için azalan eğilim türü görülmektedir (Şekil 2g ve 2l). Ancak yüksek ortalama 
pik enerjiler için Güneydoğu Karadeniz’de artan eğilime de rastlanmıştır. Ayrıca düşük ortalama 
pik enerjiler özellikle Karadeniz’in orta kesiminde yaklaşık %40 oranında değişmektedir. 
İlkbahar mevsiminde yüksek ve düşük ortalama pik enerjilerin eğilim türlerinin zıt olduğu tespit 
edilmiştir. Yüksek değerlerin yalnızca Doğu Karadeniz kıyı bölgesinde artan eğilim gösterdiği 
(Şekil 2h), düşük değerlerin ise tüm Karadeniz boyunca artan eğilime sahip olduğu belirlenmiştir 
(Şekil 2m). Yaz mevsiminde ilkbaharın aksine hem yüksek (Şekil 2i) hem de düşük (Şekil 2n) 
ortalama pik enerjiler tüm Karadeniz’de artma eğiliminde olduğu görülmüştür. Burada yüksek 
değerlerin değişim oranı %50-60 seviyelerinde iken düşük değerlerin değişim oranı %10-20 
bandında kalmaktadır. Sonbaharda hem yüksek hem de düşük ortalama pik enerjiler neredeyse 
tüm Karadeniz’de %10-20 azalan eğilime sahiptir (Şekil 2j ve 2o). Ancak yüksek değerler için 
Güneydoğu Karadeniz de %20 artan eğilim söz konusudur.  

Spektral pik enerjilerin Karadeniz genelinde ilkbahar ve yaz mevsimlerinde artma, kış ve 
sonbahar mevsimlerinde ise azalma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Yenilikçi yöntem ile 
klasik Mann-Kendall yöntemi kıyaslandığında yenilikçi eğilim analizinin klasik yönteme göre 
eğilim bulma konusunda daha hassas olduğu görülmüştür. Yenilikçi yöntem ile verilerin alt 
kategorilerde incelenmesi ile daha ayrıntılı bilgilere ulaşma imkânı yakalanmıştır. Geliştirilmiş 
Görselleştirme ile Yenilikçi Eğilim Analizi (GG-YEA) yaklaşımında pik enerjiler için değişim 
oranları yıllık ölçekte ±%10’u aşmazken mevsimsel olarak %50’nin üzerinde değişim oranları 
belirlenmiştir. Böylece alt sınıflar için inceleme yapıldığında tüm seride görülemeyen değişimleri 
de belirleme durumu ortaya çıkmıştır. GG-YEA ile bazı bölgeler için spektral pik enerjinin 
yüksek ve düşük alt kategorilerinin birinde artma birinde azalma eğilimi görülmesine karşın 
Mann-Kendall testi ile bu bölgede eğilim tespit edilemediği dikkat çekmektedir. Ayrıca, GG-
YEA ile her iki alt kategoride de aynı tür eğilim görüldüğünde Mann-Kendall testi ile belirlenen 
eğilimin güven düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Her iki analiz sonucuna göre artan 
eğilimin, Mann-Kendall için daha yüksek güven seviyelerinde gerçekleştiği, GG-YEA için daha 
büyük değişim oranlarıyla ifade edildiği ancak azalan eğilim oranlarında bu durumun geçerli 
olmadığı, böylece artan eğilimlerin daha belirgin olduğu tespit edilmiştir. Karadeniz üzerindeki 
bu artış eğilimleri genelde tüm Karadeniz’i etkilediği, fakat özellikle Doğu Karadeniz’de daha 
şiddetli olduğu söylenebilir. Böylece fırtına kaynaklı kıyı hasarları ile ilgili risklerin bu bölgede 
giderek daha yüksek bir hale geldiği değerlendirilmiştir. 
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Ölçeklendirilmiş Oceantec Dalga Enerji 
Dönüştürücüsünün Karadeniz’in Cide Kıyısındaki 
Performansı* 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye’nin Kastamonu ili Cide kıyılarında dört farklı derinlikte (24, 52, 70 ve 105 
m) ve on farklı ölçekte boyutu küçültülmüş Oceantec Dalga Enerji Dönüştürücüsünün (DED) 
performansına odaklanılmıştır. Çalışma için kullanılan veri seti, 1979-2009 yılları arasında 31 
yıllık CFSR rüzgarları ile çalıştırılan kalibre edilmiş iç içe geçmiş katmanlı dalga tahmin modeli 
SWAN çıktılarıdır. Performans analizi için öncelikle, DED’in güç matrisi Froude ölçeklendirme 
kriterleri kullanılarak on farklı ölçekte boyutu küçültülmüştür. Daha sonra, küçültülen güç 
matrisleri ile dalga durumu karakteristik matrisleri çarpılarak dikkate alınan tüm derinlikler için 
yıllık beklenen enerji ve kapasite faktörleri hesaplanmıştır. Cihazın optimum ölçeği (maksimum 
kapasite faktörü) belirlendikten sonra, orijinal ve optimum ölçekli Oceantec’in nominal gücü  
(Pn), ortalama yıllık kapasite faktörü (Cf), teorik güç (P), teorik enerji (E), nominal kapasitesi (Rf)  
ve çalışma saatleri (Oh) hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Sonuçta, dikkate alınan tüm derinlikler 
için 0,5’lik küçültmenin optimum ölçek değeri (λL) olduğu görülmüştür. Optimum ölçeklendirilmiş 
Oceantec’in en yüksek yıllık ortalama Cf değeri 105 m derinlikte yaklaşık 125 MWh/yıl ile 
yaklaşık % 32 iken, tam ölçeklendirilmiş cihazın Cf değeri aynı derinlikte yaklaşık 769 MWh/yıl 
ile yaklaşık %18 olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dalga Enerji Dönüştürücüsü, Oceantec, Optimum ölçek, Dalgadan enerji 
üretimi, Karadeniz 

 

ABSTRACT 

Performance of Down-Scaled Oceantec Wave Energy Converter System in the Cide Coast Of 
The Black Sea 

This study focuses on the performance of the Oceantec Wave Energy Converter (WEC) at four 
different depths (24, 52, 70 and 105 m) and ten different scales on the Cide coast of the Black Sea 
in Kastamonu, Turkey. The dataset used for the study is 31 years of data from 1979-2009 using 
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SWAN, a calibrated nested grid wave prediction model driven by CFSR winds. Firstly, the power 
matrix of the machine is downscaled at ten different scales using Froude scaling law. Then, wave 
condition characteristic matrices were obtained. Annual expected energy and capacity factors 
were determined using the reduced power matrices and wave condition characteristic matrices 
for all depths considered. After the optimum scale (maximum capacity factor) of the device was 
determined, the nominal power (Pn), average annual capacity factor (Cf), theoretical power (P), 
theoretical energy (E), nominal capacity (Rf) and operating hours (Oh) of the original and 
optimum scaled Oceantec were calculated and compared. Finally, it is seen that there is an 
optimum scale value (λL) of 0.5 for all depths considered. The highest annual average Cf value of 
the optimally scaled Oceantec was 32% with 125 MWh/year at 105 m depth, while the Cf value 
of the fully scaled device was 18% with 769 MWh/year at the same depth. 

Keywords: Wave energy converter, Oceantec, optimum scale, energy generation from waves, 
Black Sea. 

 
GİRİŞ 
Yenilebilir enerji, sera gazı (GHG) emisyonlarının ve iklim değişikliğinin azaltılmasında küresel 
çapta hayati bir önem taşımaktadır. Geçtiğimiz on yılda Avrupa Birliği (AB), iklim değişikliği ile 
mücadele etmeyi ve AB’nin enerji güvenliğini artırmayı amaçlayan iklim ve enerji politikasına 
yönelik yaklaşım benimsemiştir. Açık deniz rüzgar ve dalga enerjisinden yararlanılabilecek bolca 
kaynak olmasına karşın, bu sistemlerin Türkiye’de enerji sistemine başarılı bir şekilde entegre 
edilmesi henüz başarılamamıştır. Son çalışmalarda araştırmacılar bağımsız yenilenebilir 
enerjilerle ilgili temel zorlukları ele almak ve açık deniz yenilenebilir enerjisinin gelişimini teşvik 
etmek için DED enerji çiftliğine uygulanabilirliğini araştırmışlardır. Geçmişten günümüze 
dalgalardan kinetik enerji elde edilmesi ve elektrik enerjisine dönüştürülmesi için birçok dalga 
enerjisi dönüştürücüsü (DED) geliştirilmiştir. Bu DED'lerin bazıları dünyanın farklı 
bölgelerindeki denizlere kurulmuş ve ticari olarak kullanıma yönelik eğilimler yavaş yavaş 
başlamıştır. Ancak, Güneybatı Karadeniz'de ölçekli DED kurulumu konusunda, bu sistemlerin 
fizibilitesine ve teknolojinin uygun olup olmadığına odaklanan herhangi bir çalışma henüz 
yapılmamıştır. Sınırlı sayıda çalışma Karadeniz'deki dalga kaynağı analizini ve tam ölçekli 
DED'leri ele almıştır [1]. Bu mevcut çalışmalar, Avrupa Hava Tahmin Merkezi gibi operasyonel 
merkezler tarafından gerçekleştirilen projelerden elde edilen verileri kullanmıştır [2]. Ancak, bu 
çalışmalar çoğunlukla teorik veri analizi şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

 

AMAÇ 

Bu çalışmada, Karadeniz'in güneybatı kıyısında Kastamonu ili yakınlarındaki Oceantec DED 
cihazının hem tam kapasiteli hem de ölçeklendirilmiş kapasitede performansı araştırılmıştır.  

 

ÇALIŞMA ALANI VE VERİLER 
Bu çalışmada, Türkiye'nin Kastamonu ili Cide sahilinde dört farklı derinlikte (24, 52, 70 ve 105 
m) on farklı ölçekteki Oceantec teknolojisinin dalgalardan enerji dönüştürme performansına 
odaklanılmıştır (Şekil 1). Deniz dalgalarından elektrik enerjisi dönüşümü için iki veri setine 
ihtiyaç vardır. İlk veri seti, deniz durumunu temsil eden ve dalga tahmin modelinden elde edilen 
dalga yükseklikleri (Hm0) ve dalga pik periyodundan (Tp) oluşan karakteristik matrislerdir. İkinci 
veri seti ise cihaz üretim şirketi tarafından sunulan cihazın güç matrisidir. Güneybatı Karadeniz 
kıyısı boyunca tüm bu karakteristik matrisler için dalga parametrelerinin uzun vadeli (31 yıllık) 
tahminleri, Akpınar ve diğerleri [3] tarafından geliştirilen bir modelden her istasyon için 
çıkarılmıştır.  Bu veri setinin üretimi için Simulating Waves Nearshore (SWAN) üçüncü nesil 
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kıyı dalga modeli [4],  CFSR rüzgarları [5] ve üç aşamalı katmanlı ağ sistemi kullanılmıştır. Kaba 
sayısal ağ, daha ince ve yüksek çözünürlüklü bir alt sayısal ağdan oluşan SWAN dalga tahmin 
modeli ile ilgili veri üretilmiştir. Model ayrı olarak ölçümlerle kalibre edilmiş ve daha sonra 
kalibrasyonda kullanılmayan dalga ölçümleri ile doğrulanmıştır. Belirtilen bu veri setinden her 
konum için gerekli olan tüm dalga parametreleri, 2 saatlik bir zamansal çözünürlükte 31 yıllık bir 
süre için çekilmiştir. 

 
Şekil 1 - Oceantec Dalga Enerjisi Dönüşüm Sistemi (solda), Karadeniz’in batimetri haritası ve 

seçilen 4 istasyon (sağda) 

 
METODOLOJİ 
Oceantec bir zayıflatıcı nokta emicidir ve 500 kW nominal güce sahip salınımlı su sütunu dalga 
enerjisi dönüştürücü sistemi prensibine dayanmaktadır[6]. Dalgalardan enerji elde edilmesi, 
mevcut yerel dalga iklimine ve mevcut DED'lerin güç matrisine bağlıdır. Bu nedenle, her 
istasyonda farklı dalga yüksekliklerinde ve farklı periyot aralıklarında dalgaların oluşma 
olasılıkları belirlenmiştir. Her istasyonun dalga iklimi bilgisini veren karakteristik matrisler, DED 
güç matrisleri ile eşleştirilerek bu istasyonlarda kurulabilecek Oceantec için elde edilebilecek 
dalga enerjisi çıktısı belirlenmiştir. Oceantec dalga enerji dönüştürücü sistemin güç matrisi (tam 
ölçek) Ek Tablo 1’de,  1979 yılına ait karakteristik matrisi Ek Tablo 2 de sunulmuştur. Ayrıca, bu 
cihazın enerji çıkışı, kapasite faktörü, nominal kapasite faktörü ve çalışma saatleri de 
hesaplanmıştır. Daha sonra, cihaz Froude ölçeklendirme yasasına [7] göre on farklı ölçekte 
boyutu küçültülmüş ve söz konusu parametreler hesaplanarak DED'lerin uygulanabilirliğinin bir 
göstergesi olarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. DED'in optimizasyonu için güç matrisi, 
yerçekimi ivmesi ve eylemsizlik kuvvetlerinin en önemli kuvvetler olduğu varsayılarak Froude 
kriteri uygulanarak ölçeklendirilmiştir. Ancak, küçültülmüş güç matrisini tahmin etmenin en 
doğru yolu, sayısal simülasyonlar ve yeni fiziksel model testleri ile cihazların üreteceği elektriği 
tahmin etmektir. Bir güç matrisinin üç değişkeni aşağıdaki gibi ölçeklendirilmiştir [8]; 

LDED = λL LDED,d (1) 

TDED = λL
0.5 TDED,d (2) 

PDED = λL
3.5 PDED,d (3) 

Burada λL ölçek faktörüdür. LDED,d , TDED,d ve PDED,d sırasıyla dönüştürülmüş uzunluk, zaman ve 
güçtür.  

Bu cihazın çalışma saati, cihazın sıfırdan daha yüksek çalışabileceği toplam saattir. Bir DED 
sisteminin gücü (P) ve enerjisi (E) aşağıdaki [9] denklemlere göre hesaplanmaktadır.  
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Burada; nT, periyot sınıflarının sayısı, nH, belirgin dalga yükseklik sınıflarının sayısı,  fij, i. ve j. 
sınırlar arası için dalgaların oluşma frekanslarını ve Pij, dikkate alınan DED sistemi için sunulan 
güç matrisinin i. ve j. sınıflarını temsil eden elektrik gücünü ifade etmektedir. Kapasite faktörü 
(Cf) ve nominal kapasite faktörü (Rf) [10] aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır; 

Cf= × 100 [%] (6) 

Rf= × 100 [%] (7) 

Burada, P cihazın yıllık ortalama güc üretimini, Pn cihazın nominal gücünü, i cihazın nominal 
gücünün %90’ından fazlasıyla çalıştığı saatleri ve n yılın toplam saatini gösterir. 

 

BULGULAR 
Majidi ve diğerleri [11], Güneybatı Karadeniz'de 15 farklı orijinal DED sisteminin kurulması 
durumunda verimlilikleri üzerinde çalışmışlardır. Elde edilen sonuçlar, Oceantec dalga enerjisi 
dönüştürücü teknolojisinin güneybatı Karadeniz'de en iyi performansı gösteren cihazlardan biri 
olduğunu göstermiştir [11]. Bu nedenle, bu çalışmada, cihazın seçilen bölgede en verimli 
çalışabileceği en optimum boyutunu belirlemek için cihaz on kat küçültülerek küçültülmüş DED 
sistemlerinin performansları belirlenmiştir. Seçilen dört derinlikte on farklı ölçek için bu cihazın 
yıllık ortalama enerji miktarları ve kapasite faktörleri Şekil 2'de sunulmuştur. 

 
Şekil 2 - Oceantec’in 24, 52, 70 ve 105 m derinliklerdeki ortalama yıllık enerji miktarı (E, 

MWh, kesikli çizgiler, sağ y ekseni) ve kapasite faktörü (Cf  ,%, sürekli çizgiler, sol y ekseni) 
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Şekil 2'de, Oceantec'in dört derinlik için de optimum ölçeği (en yüksek kapasite faktörü) 
λL=0,5'tir. Kapasite faktörü ve enerji çıkışı 105 m derinlikte en yüksektir ve su derinliği ile 
doğrudan bir ilişkisi vardır. Cihaz optimum ölçekte en yüksek kapasite faktörüne sahip olup 105 
m derinlikte yaklaşık %32'dir ve λL=1,0 olduğunda en yüksek ortalama yıllık enerji miktarı 105 
m derinlikte yaklaşık 762 MWh'dir. Söz konusu konumlar için bu cihazın optimum ve tam 
ölçeğine ilişkin daha fazla detaylı karşılaştırma Tablo 1'de verilmiştir. 

 

Tablo 1 - Farklı derinliklerde (24, 52, 70 ve 105 m) Oceantec teknolojisinin tam ve optimum 
ölçeklerinin nominal gücü (Pn), ortalama yıllık kapasite faktörü (Cf), beklenen gücü (P), 

beklenen enerjisi (E), nominal kapasitesi (Rf) ve çalışma saatleri (Oh). 

Derinlik 24 m 52 m 70 m 105 m 
Koordinatlar (Xp,Yp) (33,031°, 41,944°) (33,038°, 41,957°) (33,031°, 41,965°) (33,025°, 41,978°)
Ölçek, λL 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 
Pn (kW) 500 44 500 44 500 44 500 44 
Cf (%) 15 30 17 31 17 32 18 32 
P (kW) 75 13 83 14 85 14 88 14 
E (MWh) 655 114 723 120 746 122 769 125 
Rf (%) 0,08 0,51 0,25 0,80 0,36 0,97 0,49 1,22 
Oh (saat) 4072 7839 4192 7855 4240 7848 4297 7853 

 

Tablo 1'e göre, Oceantec'in nominal gücü tüm sahalarda 500 kW'tan 44 kW'a düşmüştür. Cihazın 
ölçeği küçültüldükten sonra kapasite faktörleri artarken, enerji çıkışları tersine azalmıştır. 
Kapasite faktörü 105 m derinlikte %18'dan %32'ye yükselirken, enerji 769 MWh'den 125 kW'a 
düşmüştür. Seçilen en derin konumdaki Rf değeri optimum ölçek için %1,22 ve tam ölçek için 
%0,49'dur, bu da bu cihazın toplam sürenin sırasıyla %1,22 ve %0,49'unda nominal gücünün 
%90'ından daha fazla bir çıkışla çalışabileceği anlamına gelmektedir. Çalışma saatleri (tam yük 
saatleri, Oh) adına, orijinal cihaz ortalama 4297 saat/yıl çalışabilirken, optimum ölçekte bu değer 
7853 saat/yıla çıkmaktadır, bu da optimum ölçekli cihazın toplam sürenin %90'ında çalışabileceği 
anlamına gelmektedir. 

 

SONUÇLAR 
Dalga enerjisi dönüştürücü sistemleri okyanuslardaki yüksek dalga gücü potansiyeli koşulları için 
tasarlanmıştır, bu nedenle düşük veya orta dalga koşullarında tam ölçekte verimli performans 
gösterememektedirler. Oceantec, daha az dinamik dalga iklimine sahip denizlerde daha iyi 
performans gösterebilen cihazlardan biridir. Bu çalışma, Kastamonu'da Cide kıyılarında dört 
farklı derinlikte (24, 52, 70 ve 105 m) Oceantec DED'in performansını ve optimum tasarım 
durumunda performansını belirlemiştir. Çalışma için kullanılan veri seti, CFSR rüzgarları ile 
SWAN versiyon 41.01AB kıyı dalga modeli ile üretilen 1979-2009 yılları arasındaki 31 yıllık 
uzun vadeli tahminlerdir. Cihaz, Froude ölçeklendirme kriterleri kullanılarak on kez 
ölçeklendirilmiştir. Çalışma alanında dikkate alınan tüm konumlar için Oceantec'in optimum λL 
değeri 0,5'tir. Optimum ölçeklendirilmiş Oceantec'in en yüksek yıllık ortalama Cf değeri 105 m 
derinlikte 125 MWh/yıl ile %32 iken, tam ölçeklendirilmiş cihazın Cf değeri aynı konumda 769 
MWh/yıl ile %18 olmuştur. DED'in uygulanmasının uygunluğu, hayatta kalma, kurulum, bakım, 
bağlama, çevresel çatışmalar, şebeke\bağlantı noktaları, deniz trafiği, izin gereklilikleri gibi 
kriterlere dayanmaktadır. DED kurulumu için coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması hususları 
göz önünde bulundurularak uygun alanların belirlenmesi de tavsiye edilmektedir. Karadeniz gibi 
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ılımlı dalga koşullarına sahip denizlerde dalga enerjisi dönüştürücüleri ve açık deniz rüzgar 
enerjisi dönüştürücüleri (hibrit sistemler) kombinasyonlarının araştırılması da tavsiye 
edilmektedir. 
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EKLER 
Ek Tablo 1 - Oceantec dalga enerji dönüştürücü sistemin güç matrisi (tam ölçek) 

Oceantec Güç Matrisi (kW) 

Hm0 
(m) 

Tpik (sn) 
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 85 87 59 39 25 16 10 7 5 3 2 2 1 

1,5 191 196 133 89 57 36 23 15 10 7 5 3 3 

2 339 348 234 158 101 64 41 27 18 12 9 6 4 

2,5 500 500 364 245 158 101 65 42 28 19 13 10 7 

3 500 500 500 337 228 145 93 61 41 28 19 14 10 

3,5 500 500 500 420 309 196 127 83 55 38 26 19 13 

4 500 500 500 500 401 258 166 109 72 49 34 24 18 

4,5 500 500 500 500 500 326 210 138 92 62 43 31 22 

5 500 500 500 500 500 383 259 170 113 77 54 38 27 

5,5 500 500 500 500 500 389 308 205 137 93 65 46 33 

 
Ek Tablo 2 - 1979 yılına ait karakteristik matris 

Karakteristik Matris 1979 

Hm0 
(m) 

Tpik (sn) 
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 328 541 100 45 22 3 0 0 0 0 0 0 0 

1,5 17 93 150 68 25 8 0 0 0 0 0 0 0 

2 10 15 5 87 38 8 3 0 2 0 0 0 0 

2,5 1 4 0 7 69 9 1 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 9 21 1 0 0 0 0 0 0 

3,5 0 0 0 0 2 12 5 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 

4,5 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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