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Giriþ
Son yýllarda yatçýlýk endüstrisindeki hýzlý
geliþim ve koylarýmýzda artan deniz
trafiði, yat turizmine yönelik yatýrýmlarýn
önemine iþaret etmektedir. Doðu Akdeniz
yat turizminde önemli bir durak olan
Bodrum Yarýmadasý; doðal ve tarihi
güzellikleriyle, sakin koylarýyla her yýl
daha fazla yatçý tarafýndan ziyaret
edilmekte ve bu güzel kýyýlarýmýz daha
fazla kullanýma açýlmaktadýr. Yarýmada
üzerinde, farklý noktalardan liman
hizmetleri verilmekle birlikte, artan talebe
yanýt olarak yeni projeler geliþtirilmesine
de ihtiyaç duyulmaktadýr.

Yapýlmasý düþünülen yat korunaðý ile
ilgili teknik konularda Orta Doðu Teknik
Üniversitesi, Ýnþaat Mühendisliði Bölümü,
Deniz Mühendisliði Araþtýrma Merkezi
ile iþbirliðine gidilmiþ; rüzgar ve dalga
iklimi istatistiklerinin çýkarýlmasý, korunak
yerleþiminin konumlandýrýlmasý ve plan
tasarýmý, dalgakýran ve yüzen iskelelerin
tasarýmý ve performanslarýnýn model
deneyleri ile desteklenmesi için Deniz
Mühendisliði Araþtýrma Merkezi'nde bir
araþtýrma baþlatýlmýþtýr.
Gümbet Yat Korunaðý çalýþmasý,
ülkemizde bir ilke imza atacak olan
büyük boyutlu (12mx20m) yüzen
dalgakýranlarla korunan bir yat limaný
tasarýmý için yapýlmaktadýr. Yüzen
dalgakýranlar ülkemizde ve dünyada
dalga koþullarýnýn elveriþli olduðu
korunaklý deniz alanlarýnda
kullanýlmaktadýr. Gümbet Koyu'nda
kullanýlmasý düþünülen yüzen
dalgakýranlar, kýsaca yüzen betonarme
elemanlar olarak tanýmlanabilir. (bkz.
çizim 1)

Bodrum Belediyesi'nce bu artan talebe
yanýt olarak Gümbet Koyu'nda bir yat
korunaðý yapýlmasý düþünülmektedir.
Bu korunak ile Bodrum Limaný üzerindeki
baskýyý hafifletmek, alternatif ve merkeze
yakýn bir noktadan liman hizmetleri
vermek ve ayný zamanda koydaki mevcut
daðýnýk iskele kullanýmlarýný düzenlemek
mümkün olabilecektir. Çevreyle dost,
koyun büyüklüðü ve yapýsýyla uyumlu,
oluþturduðu görüntü ile göze hoþ gelen
bir yat korunaðýnýn; bölgeye sadece yaz
aylarýnda deðil kýþ aylarýnda da bir
canlýlýk getirmesi, yerel ekonomiye katký
saðlamasý öngörülmektedir.
Çizim 1. Tipik yüzen betonarme dalgakýran ünitesi

Bu tip yapýlarýn tasarýmýnda elemanlarýn
boyutlarý limaniçinde istenilen durgunluk
düzeyi, elemanýn tasarým dalgalarý etkisi
altýnda yapýsal dayanýklýlýðý ve davranýþý
ile belirlenir. Yapýsal dayanýklýlýðý verecek
betonarme kesit ve teknik detaylar dalga
kuvvetlerine göre saptanýr.
Yat limanlarýnda limaniçi en fazla 30cm
dalga düzeyine izin verilir. Yüzen
dalgakýranlarýn bu koþulu saðlayabilmesi
için elemanlarýn su altý ve su üstü
çekimlerinin doðru boyutlandýrýlmasý
gereklidir. Tasarým dalgalarý altýnda
yüzen dalgakýran elemanlarýnýn
davranýþlarý ünitelerin en ve boylarý ile
ilintilidir. Tasarýmý tamamlayan diðer
önemli detaylar ise ünitelerin birbirine
ve deniz tabanýna olan baðlantýlarýdýr.
Yüzen dalgakýranlarýn en önemli özelliði;
kýyý alanlarýndaki doðal yapýyý (akýntý
düzeni, flora ve fauna vb.) en az
etkileyen yapý çeþidi olmasýdýr. Ayrýca,
taþ dolgu ve dik duvarlý keson tipi
dalgakýranlara göre çok daha

ekonomiktir ve yapým süresi daha kýsadýr.
O nedenle bu tip dalgakýranlar çok
korunaklý kýyý bölgelerinde baþarýlý olarak
kullanýlmaktadýr. Genelde bu yapýlar
dalga yüksekliði 1 m'den az ve daha
önemlisi dalga periyodu 5 saniyeden
az olan durumlarda daha güvenli olarak
kullanýlmaktadýr.

parametreleri elde edilmiþtir. Genellikle
bu türden yatýrýmlarda yapý ekonomik
ömrü 50 yýldýr. Yüzen dalgakýranlarýn
denge hesaplarýnda kullanýlmak üzere
yapýlan uç deðer dalga istatistiði
çalýþmasý sonucu tasarým dalgasý olarak
yapýnýn ömrü süresince en az bir kez
karþýlaþabileceði dalga seçilmiþtir.

Gümbet Koyu'nda yapýmý planlanan yat
korunaðýnýn tasarýmýnda öncelikli olarak
tasarým dalga özelliklerini verecek dalga
iklimi çalýþmalarý yapýlmýþtýr.

Yat Korunaðý Yerleþim
Planý Tasarýmý

Gümbet Yat Korunaðý
Proje Aþamalarý
Bodrum Gümbet Koyu'nda yapýlmasý
planlanan yat korunaðý için yat yerleþim
düzeneði ön tasarýmý, yüzen dalgakýran
kesitleri ve denge durumlarý, baðlantý
detaylarý, korunak içi çalkantý
durumlarýný verecek çalýþmalara temel
olmak üzere rüzgar ve dalga iklimi
çalýþmalarý yapýlmýþ ve aþaðýda
özetlenmiþtir.
Rüzgar Ýklimi ve Dalga
Ýstatistiði
Yörenin etkin dalga yönleri ve
büyüklüklerinin belirlenmesi amacýyla,
Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel
Müdürlüðü'nden,
Bodrum
Yarýmadasý'nda ölçülmüþ 1987-2006
yýllarýna ait saatlik rüzgar verileri
alýnmýþtýr. Bu verilerden Gümbet
Koyu'nun 20 yýllýk dalga iklimi elde
edilerek, uzun dönem ve uç deðer dalga
istatistiði çalýþmalarý sonrasý etkin yönler
için tasarým dalgalarý belirlenmiþtir.

Yapýlmasý planlanan yat korunaðýnýn
yerleþimi için hazýrlanan farklý alternatifler
arasýndan, çevreye ve doðaya olumsuz
etkileri minimum düzeyde olan, yat
korunak kapasitesini güvenli, ekonomik
ve estetik bir þekilde karþýlamasý
öngörülen tasarým Gümbet Koyu'nun
uydu görüntüsü üzerine yerleþtirilmiþtir.
(bkz. Resim 2) Yerleþim planýnýn
belirlenmesinde baþlýca önemli noktalar;
yat korunaðýnýn koyda kapladýðý alan,
oluþturduðu görüntü,
koy içerisindeki mevcut doðal hayata
(akýntý rejimleri, kirlilik vb.) olabilecek
etkileri,
boyu 20m'den büyük yatlardaki artan
üretim ve bu türden yatlara uygun
korunak alaný oluþturulmasý,
teknelerin baðlama yönlerine göre
yörenin hakim rüzgarlarýndan en az
etkilenmesi,

Yörenin dalga iklimini saptamak için
ODTÜ, Ýnþaat Mühendisliði Bölümü,
Deniz Mühendisliði Araþtýrma
Merkezi'nde geliþtirilmiþ olan "Derin
Deniz Rüzgar Tahmin Matemetik Modeli"
kullanýlmýþtýr. Bu model yardýmýyla,
yörenin etkin rüzgar yönleri için, 20 yýl
süre ile gerçekleþen fýrtýnalarda oluþan
belirgin dalga yüksekliði (Hs, en yüksek
dalgalarýn 1/3'ünün ortalamasý) ve
periyotlarý (Ts) saptanmýþtýr.
Uzun dönem dalga istatistikleri
kullanýlarak, korunak içi çalkantý
hesaplarýnda kullanýlmak üzere etkin
yönler için yýlda 10 saatlik oluþma
olasýlýðýna sahip tasarým dalga

Resim 2. Bodrum-Gümbet Yat Korunaðý Konumu
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yýllýk ortalama 150 yat kapasitesinin
saðlanmasý olarak sýralanabilir.
Yerleþim planý için ana dalgakýran ve
iki T iskele baðlantýlarý, kara baðlantýlarý,
kýyýya paralel rýhtýmlar, doldurulacak
alan, geniþlikler, manevra alanlarý; temel
tasarým parametreleri olmuþtur.
Yýllýk ortalama yat kapasitesi 160 yat
olarak (bkz. Çizim 2) planlanan Gümbet
Yat Korunaðý'nýn yapýmý tamamlandýðýnda; kýþ aylarýnda da yerel
ekonomiye bir canlýlýk getirmesi
beklenmektedir.
Gümbet Yat Korunaðý'nda yaz ve kýþ
aylarýndaki farklý kullanýmlar gözetilerek
ana dalgakýranýn deniz tarafý (yaz
aylarýnda) ve iç tarafýnýn büyük tekneler
tarafýndan kullanýlmasý, birinci T iskelenin
büyük ve orta büyüklükteki tekneler
tarafýndan ve ikinci T iskelenin orta ve
küçük tekneler tarafýndan kullanýlmasý
planlanmýþtýr, ayrýca ikinci T iskelenin
dýþ tarafý su çekimi küçük olan yelkensiz
tekneler tarafýndan kullanýlabilecektir.
Fiziksel Model Çalýþmalarý
Korunak içindeki çalkantý seviyelerinin
gözlemlenmesi ve buna baðlý olarak en
uygun korunak yerleþim düzenine karar
verilmesi, yüzen dalgakýran ünitelerinin
performansýnýn araþtýrýlmasý amacýyla

Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Ýnþaat
Mühendisliði Bölümü, Deniz
Mühendisliði Araþtýma Merkezi
tarafýndan model çalýþmalarý
yapýlmaktadýr.
Korunak Ýçi Çalkantý
Model Deneyleri
Model çalýþmalarý kapsamýnda, yörenin
dalga ikliminden elde edilen tasarým
dalga özelliklerine göre, 18.5m'ye 32m
boyutlarýndaki model basenine Gümbet
Koyu'nun modeli, 1/64 ölçeðinde inþa
edilmiþ (bkz. Resim 3), ön çalýþmalar
sonucu belirlenen yüzen ana dalgakýran
üniteleri ve 2 adet T iskele korunak
modeline yerleþtirilmiþtir. Korunak
yerleþim planý, kesitler ve baðlantý
detaylarý kullanýlarak inþaa edilmiþ olan
1/64 ölçeðindeki modelde korunak içi
çalkantýlarý ölçülecektir. Korunak
tasarýmýnda korunak içi çalkantý miktarý

(a)
(b)
Resim 4. Yüzen dalgakýran ünitelerinin performansýnýn gözlemlenmesi için hazýrlanan
1/20 ölçeðindeki model alaný; (a) model dalgakýran üniteleri, (a) özel olarak üretilen dalga sönümleyicileri

en fazla 30cm olacak þekilde
saptanacaktýr.
Gümbet Yat Korunaðý projesi bütünleþik
bir çevre projesi olarak tasarlanmýþtýr.
Bu nedenle koyun doðal yapýsýna (akýntý
düzeni vb.) en az etki edecek yüzen
dalgakýranlarýn kullanýmý planlanmaktadýr. Model deneyleri ile yat
korunaðýnýn, koyun akýntý düzenine olan

etkileri ve koyda oluþabilecek kirlenme
durumu ortaya konularak doðaya en
uygun çözüme ulaþýlacaktýr.
Yüzen Dalgakýran Model
Deneyleri
Yüzen dalgakýranlarýn davranýþ, baðlantý
ve dalga sönümleme yetkinliðini
ölçebilmek için; deneylerinin yapýlacaðý
6m geniþliðinde, 26m uzunluðundaki
dalga kanalýna 1/20 ölçeðinde ön proje
detaylarýna göre imal ettirilen yüzen
üniteler, verilen baðlantý detaylarýna
göre yerleþtirilmiþtir. (bkz. Resim 4)
Bu tasarým dalga koþullarý altýnda
yapýlacak deneyler sonrasý korunakta
kullanýlacak ünite boyutlarý saptanacaktýr.
Sonuç
Bu çalýþmada, Bodrum Yarýmadasý'nýn
Gümbet Koyu'nda, Türkiye kýyýlarýnda
bir ilke imza atacak olan büyük boyutlu
yüzen betonarme dalgakýranlarýn
kullanýldýðý, doða ve çevresiyle uyumlu,
ekonomik ve estetik bir yat korunaðý
yerleþim planý üzerinde çalýþýlarak; yüzen
tip dalgakýranlarýn dayaným, davranýþ
ve dalga sönümleme yetkinlikleri
araþtýrýlarak; korunak için gerekli ünite
boyutlarý saptanacaktýr. Yapýlan
tasarýmlar ODTÜ, Ýnþaat Mühendisliði,
Deniz Mühendisliði Araþtýrma
Merkezi'nce yürütülecek model
çalýþmalarýyla gerçekleþtirilmektedir.

(a)

Teþekkür

(b)
Resim 3. Deniz Mühendisliði Araþtýrma Merkezi Laboratuvarý'nda
Gümbet Koyu'nun 1/64 ölçeðinde modeli; (a) planlanan, (b) inþa edilmiþ hali
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Bu çalýþmaya destek olan Ümit Ýren'e,
Harun Giz'e ve Bodrum Belediyesi'ne,
model yapýmýnda büyük emeði geçen
Yusuf Korkut ve Arif Kayýþlý'ya teþekkürü
borç biliriz.

için, Türkçe dil özelliklerini destekleyen,
kaliteli içerik servisleri sunan, Türkiye ve
Türkçe konuþulan diðer ülkelerde de
yerel olarak hizmet verebilecek bir
teknoloji geliþtirmektir. Bilgi.com'u yurtdýþý
kaynaklý diðer arama motorlarýndan
ayýran en önemli özellikleri; odaðýnýn
Türkçe içerik olmasý, arama
yeteneklerinde Türkçe dil özelliklerini
kullanabiliyor olmasý ve Türk
kullanýcýsýnýn ihtiyacýna çözüm
üretebilecek sürekli geliþen teknolojisiyle
yerel bir çözüm oluþturabilmesidir.
Bilgi.com'un TTGV (Türkiye Teknoloji
Geliþtirme Vakfý) ve TEYDEB (Teknoloji
ve Yenilik Destek Programlarý Baþkanlýðý)
tarafýndan desteklenmesiyle de, giriþimin
teknolojik yeniliði ve sürdürülebilirliði
güçlenmiþtir.

ODTÜ'lü Ekibin
Geliþtirdiði
"Bilgi Arama
Motoru" Projesi
Elginkan Vakfý
Teknoloji
Ödülü'nü
Kazandý
Elginkan Vakfý tarafýndan, yeni ürün
veya yeni teknik ya da teknolojiye dayalý
üretim süreçleri geliþtirerek teknolojiye
gerçek anlamda katkýda bulunan
araþtýrmacý veya araþtýrmacý grubuna
verilen "Elginkan Vakfý Teknoloji
Ödülü"ne ODTÜ'den AGMlab ekibi
layýk görüldü.
Çeþitli kurum ve kuruluþlardan gelen
yedi baþvuru arasýndan Türkiye Teknoloji
Geliþtirme Vakfý (TTGV) tarafýndan aday
gösterilen; Enformatik Enstitüsü doktora
öðrencisi Güven Fidan, Bilgisayar
Mühendisliði Bölümü öðretim üyesi Prof.
Dr. H. Cem Bozþahin ile ODTÜ Bilgisayr
Mühendisliði Bölümü mezunlarý Murat
Ali Bayýr, Hakan Iþýktekin, Cüneyt Ekinci,
Ahmet Zayýfoðlu, Melih Engin, Enis

Söztutar, Sertan Alkan, Kürþad Yusuf
Konuþ ve Tacettin Doðacan Güney'e ait
olan, Bilgisayar Mühendisliði Bölümü
öðretim görevlilerinden Meltem Turhan
Yöndem ile Onur Tolga Þehitoðlu'nun
katkýda bulunduðu "Bilgi Arama Motoru"
projesi; projenin teknolojiye gerçek
anlamda katkýda bulunmasý dolayýsýyla
Teknoloji Ödülü Komisyonu ve Elginkan
Vakfý Yönetim Kurulu kararýyla, 2007
yýlý Elginkan Vakfý Teknoloji Ödülü'ne
layýk görüldü.
Bu yýl ikinci kez, Türk Kültürü ve Teknoloji
alanýndaki araþtýrma, çalýþma ve
hizmetleri desteklemek amacýyla;
Elginkan Vakfý Ödülleri Programýný
uygulamaya koyan Elginkan Vakfý; Türk
sanayine yarým asrý aþkýn bir süredir
hizmet veren Elginkan Topluluðu'nun
yaratýcýlarý tarafýndan, Türkiye'nin her
alanda çaðdaþ bir anlayýþla ilerlemesine
destek olmak amacýyla, 1985 yýlýnda
kuruldu. Bilim, eðitim, kültür ve teknoloji
alanýndaki faaliyetleri teþvik eden ve
destekleyen Elginkan Vakfý; bu çerçevede
"Elginkan Türk Kültürü Araþtýrma Ödülü"
ve "Elginkan Vakfý Teknoloji Ödülü"
olmak üzere iki ödül veriyor.
Ýnternet içeriðini Türkçe için geliþtirilmiþ
teknoloji ile sunan ilk Türkçe arama
motoru olma özelliðini taþýyan ve bu
özelliðiyle ödül alan "Bilgi Arama Projesi
- Bilgi.com" projesine baþlanmasýndaki
temel hedef; anahtar kelime teknolojisine
sahip genel arama motoru teknolojisini
bir adým öteye götürerek, Türkçe içerik
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Ýlk prototipleri, 2006 yýlýnýn Mart ayýnda
oluþturulan Bilgi.com'un geliþtirme ve
iyileþtirme sürecine, açýlýþ tarihi olan 20
Aralýk 2006 tarihine kadar dýþa kapalý
bir yapýda devam edilmiþtir. Bilgi.com'un
geliþtirme sürecindeki hedef; sürekli
arama kalitesini arttýrmak ve yeni
servisleri oluþturmak olduðundan,
geliþtirme sürecine her zaman devam
edilecektir.
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