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ÖZET 

Yat limanlarının rekreasyonel ve turistik amaçlar doğrultusunda 
inşa edilen tesisler olmaları sebebi ile liman baseni içerisinde korunaklı 
bir bölgede yer alan suyun her zaman temiz ve kokusuz olması 
gerekmektedir. Dalga ve akıntı yönünden hareketsiz kalan kıyı alanları ve 
liman basenlerindeki durgun su kütlesi zamanla kirlenmekte, söz konusu 
alanlarda istenmeyen görüntüler ve kokular oluşabilmektedir. Bu 
noktada liman baseni içerisindeki suyun sirkülasyonunun doğal ya da 
yapay yollar ile sağlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bir liman 
basenindeki durgun suyun doğal yollar ile kendiliğinden sirküle 
edilebilmesine olanak sağlayan durumlar, rüzgar, dalga, akıntı ve gel-git 
hareketleridir. Coğrafi konum, liman genel yerleşimi ve liman ağzı 
konfigürasyonuna bağlı olarak, basen içerisindeki suyun doğal yollar ile 
kendiliğinden yeteri kadar temizlenmesinin mümkün olmadığı 
durumlarda, liman içi su sirkülasyonu iki yöntem ile 
gerçekleştirilebilmektedir. Birinci yöntemde, yat limanının iki ucunda 
dalgakıran dolgusu içine, hesaplanacak alanı sağlayacak sayı ve boyutta 
menfez veya boruların yerleştirilmesi ile gel-git ve dalgalar sayesinde bir 
taraftan içeriye alınan suyun diğer taraftan dışarı atılması sureti ile 
sirkülasyon sağlanması (doğal temizleme), ikinci olarak ise pompa ve 
boru marifetiyle dışarıdaki temiz suyun içeriye pompalanması sureti ile 
sirkülasyon sağlanması (cebri temizleme). Söz konusu yöntemlerden her 
biri tek başına uygulanabileceği gibi, iki yöntemin de birlikte 
uygulanması mümkün olabilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında, coğrafi konum, genel yerleşim ve/veya 
liman ağzı konfigürasyonu sebebi ile liman basenindeki suyun 
kendiliğinden doğal yollar ile yeteri kadar temizlenmesinin mümkün 
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olmadığı marinalarda, yapay ve cebri sistemler yardımıyla farklı 
alternatifler incelenerek liman içi sirkülasyon analizi çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Sayısal modeller yardımıyla gerçekleştirilen 
analizlerde, liman baseninde yer alan durgun suyun The World 
Association for Waterborne Transport Infrastructure-Recreational 
Navigation Commission (Dünya Su Yolu Ulaştırma Altyapısı Birliği – 
Eğlence Amaçlı Seyir Komisyonu) tarafından belirlenmiş zaman 
aralıklarında temizlenebilmesi için uygulanabilirlik ve maliyet açısından 
en uygun çözümün üretilmesi hedeflenmiş, bu noktada Türkiye’de yer 
alan çeşitli limanlarda karıştırıcı ve/veya havalandırmalı karıştırıcılar 
gibi yeni uygulamaların yer aldığı farklı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  
  
Anahtar Sözcükler: liman içi sirkülasyon, sayısal modelleme, su 
kalitesi. 
 
 
1. GİRİŞ  
 

Turizm en basit anlamıyla dinlenme, eğlenme, görme, tatil 
geçirme amaçlı yapılan gezi anlamına gelmektedir. Turizm, ülkemizde ve 
dünya genelinde hızla artmakta ve gün geçtikçe kendine yeni dallar 
yaratmaktadır. Turizmi kullanılan kaynaklara göre sınıflandırdığımızda 
deniz turizmi en aktif ve en yüksek potansiyele sahip turizm dalı olarak 
göze çarpmaktadır. Deniz Turizmi ise kıyı ve yat turizmi olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. M.Ö. 4000’li yıllarda Nil nehrinde Firavunların 
eğlence amaçlı gezilerinde kullandığı yelkenli teknelerden, günümüzde 
200 m boyuna sahip mega yatlara uzanan zaman içerisinde yat turizminde 
büyük gelişmeler meydana gelmiş, denize dönük yeni eğlence ve 
dinlence alanları ortaya çıkmış, hobi ve spor amaçlı uygulamalar yanında 
ticari amaçlı yatçılık faaliyetleri de yaşam içerisinde yerini almıştır. 

Günümüzde yat turizmi eğlence ve dinlenme endüstrisine 
dönüşmüş, kendine yetişmiş insan gücü yüksek geniş istihdam dalları 
yaratmıştır. Yat turizmin kuşkusuz en önemli unsurlarından biri “yatçılar” 
adına çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilebildiği “marina” lardır. Amerika 
Birleşik Devletleri Ulusal Makine ve Gemi Yapıcıları derneğine göre 
marina; gemicinin uyuma, yemek yeme, tamir yapma ve gemisinin yakıt 
ve gıda talebini karşılayan, yelkenini gerebileceği, alışveriş yapabileceği, 
haberleşmenin, teçhizatın, ulaşımın sağlanabildiği bir faaliyet alanı 
yaratan yerdir. Marinaların bu faaliyetleri yerine getirebilecek olanaklara 
sahip olmalarının yanında temizlik, hizmet anlayışı vb. gibi konularda da 
çeşitli standartlara sahip olmaları gerekmektedir. Marina baseni içerisinde 
yer alan suyun kalitesi de o marinayı tercih edecek yatçılar tarafından bir 
tercih sebebi olacağından, basen içerisindeki su kalitesinin kimyasal 
özelliklerinin yüksek ve estetik görünümün tatmin edici düzeyde olması, 



özellikle koku ve görsel kirlilik gibi olumsuz koşulların meydana 
gelmemesi gerekmektedir.  

 
2. MARİNALARDA BASEN İÇİ SU KALİTESİNİ 
ARTTIRMAYA YÖNELİK KULLANILAN YÖNTEMLER 
 

Marinalarda basen içi su kalitesi, liman basenin hangi oranda 
temizlendiğine bağlı olup, bu temizlenme oranı ise çoğunlukla marina 
içerisindeki su sirkülasyonuna bağlıdır. Marina baseni ile deniz 
arasındaki su sirkülasyonu, bölgesel gel-git düzeyleri, dalga iklimi, 
meteorolojik koşullar ve su yoğunluğu farklılıkları gibi doğal 
parametrelerin sonucu olarak ortaya çıkar. Coğrafi konuma göre bu 
parametrelerden biri veya bir kaçı marina basenindeki su sirkülasyonunu 
yönlendiren kuvvetlerden biri olmaktadır.  

Marina tasarımda ön görülen yapıların bölgedeki su 
sirkülasyonunu engellemesi, çözünmüş oksijen dağılımları, katı madde 
hareketleri vb. gibi kıyı ve bölgesel dinamiklere bağlı proseslerin 
değişmesine neden olabileceğinden, bu nedenle marina genel yerleşimi 
diğer parametrelere oranla daha büyük ve önemli bir rol oynamaktadır. 
Marina inşası öncesi ve sonrası açısından bölgedeki su kalitesini 
etkileyecek en önemli unsur marina genel yerleşimi olduğundan 
marinaların işletilmeleri aşamasında basen içi su kalitesini etkileyebilecek 
diğer parametreler (atık su yönetimi, marina ve tekne temizlikleri vb.) 
marina genel yerleşimine oranla ikinci planda yer almaktadır. Bu nedenle, 
marina içi su kalitesi açısından marina tasarımında ele alınan yapıların 
basen içi su sirkülasyonunu hangi yönde etkilediği üzerine mutlaka bir  
çalışma gerçekleştirilmelidir. 

Marina baseni ve deniz arasındaki su değişiminin yeterli düzeyde 
sağlanması, marina basenindeki su kalitesinin artmasına, durgun su 
bölgelerinin azalmasına veya yok olmasına, biyolojik verimlilik ve estetik 
görünümün artmasına yardımcı olduğunu göstermektedir (Schwartz, 
1989, Schwartz and Imberger, 1988). Ayrıca söz konusu su değişimi ile 
birlikte marina basenindeki kirlilik konsantrasyonları 24 saat içerisinde % 
70 ila % 90 arasında azalabilmektedir (Cardwell and Koons, 1981).  

 
2.1. Marinalarda Basen İçi Su Sirkülasyonunun Oluşturulması İçin 

Kullanılan Yöntemler 
 

Marinalarda basen içi su sirkülasyonunun, coğrafi konum, liman 
genel yerleşimi ve liman ağzı konfigürasyonuna bağlı olarak dalga, 
akıntı, rüzgar ve gel-git gibi doğal yollar ile sağlanamadığı durumlarda su 
sirkülasyonunun sağlanabilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 
Bu yöntemler teknolojinin de gelişmesiyle birlikte gün geçtikçe 



çoğalmakta ve gelişmektedir. Genel olarak liman içi su sirkülasyonunun 
sağlıklı bir biçimde oluşturulması iki yöntem ile gerçekleştirilmektedir: 

• Doğal Temizleme 
• Cebri Temizleme 

Doğal temizlenme yönteminde basen içi su sirkülasyonu, hiçbir 
cebri yöntem kullanılmadan sadece yapısal değişikliklerle sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Bu noktada, yat limanının iki ucunda dalgakıran dolgusu 
içine, hesaplanacak alanı sağlayacak sayı ve boyutta menfez veya 
boruların yerleştirilmesi ile gel-git ve dalgalar sayesinde bir taraftan 
içeriye alınan suyun diğer taraftan dışarı atılması sağlanır. Şekil 1’de 
basen içi su sirkülasyonunun sağlanmasına yönelik dalgakıran üzerinde 
açılan bir sirkülasyon kanalı gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1: Sirkülasyon kanalı örneği, Levent Marina, İzmir. 

 
Cebri temizleme yönteminde ise, pompa ve boru marifetiyle 

dışarıdaki temiz su içeriye ya da içerideki kirli su dışarıya pompalanarak 
basen içi su sirkülasyonu sağlanmaya çalışılmaktadır. Söz konusu 
yöntemlerden her biri tek başına uygulanabileceği gibi, iki yöntemin de 
birlikte uygulanması mümkün olabilmektedir. 

 
3. MARİNALARDA BASEN İÇİ SU SİRKÜLASYONUNUN 
SAYISAL MODELLER YARDIMIYLA İNCELENMESİ 
 

Gelişen teknoloji ile birlikte Kıyı Mühendisliği problemlerinde 
sayısal modellerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Yerinde 
ölçümlerin yeterli olmadığı ya da ileriye dönük gerçekleştirilecek 
incelemeler ve öngörülerde, ayrıca fiziksel modellerin uygulanmadığı ya 



da uygulanamadığı durumlarda, çalışma alanı yapı konfigürasyonları, 
batimetri vb. gibi bölgeye ait fiziksel ve meteorolojik koşullar sayısal 
modeller yardımı ile benzeştirilerek istenilen sonuca ulaşılmaya 
çalışılmaktadır. Bu noktada, marinalarda basen içi su sirkülasyonu 
benzeştirmeleri de iki boyutlu ya da üç boyutlu sayısal modeller 
yardımıyla gerçekleştirilebilmektedir.  
 
3.1. Türkiye’de Yer Alan Çeşitli Marinalarda Basen İçi Su 

Sirkülasyonunun İyileştirilmesine Yönelik Örnek Uygulamalar 
 

Aşağıda, Türkiye’de yer alan çeşitli marinalar için dalgakıranlar 
üzerinde açılacak menfezler ve cebri bir sistem kullanılmadan tabii bir 
temizleme yapılmasının, marinanın coğrafi konumuna bağlı dalga, akıntı, 
gel-git özellikleri ve marina ağzı konfigürasyonu itibarı ile yeterli 
olmadığı durumlar için gerçekleştirilen sayısal model uygulamaları ve 
basen içerisindeki su sirkülasyonunu iyileştirmeye yönelik çalışmalar 
gösterilmektedir. Gerçekleştirilen tüm çalışmalarda her bir marina için 
doğal koşullar altında hiçbir tabii yöntem uygulanmadan marina baseni 
içerisindeki su sirkülasyonları sayısal modeller yardımı ile incelenmiş, 
yapılan incelemelerde özellikle yaz aylarında marina basenindeki su 
kütlesinin uzun süreler boyunca durgun kaldığı, bu nedenle cebri yollara 
başvurulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Gerçekleştirilen 
çalışmalarda PIANC (The World Association for Waterborne Transport 
Infrastructure) Recreational Navigation Commission (RecCom) (Dünya 
Su Yolu Ulaştırma Altyapısı Birliği – Eğlence Amaçlı Seyir Komisyonu) 
tarafından yat limanlarındaki durgun (kirli) suyun tamamen temizlenmesi 
için önerdiği süreler dikkate alınarak hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. 
PIANC yat limanlarındaki durgun (kirli) suyun tamamen temizlenmesi 
için gereken sürenin 4 ila 10 gün aralığında olması gerektiğini 
önermektedir. Bu aralıkta 4 gün en iyi durumu, 7 gün istenilen durumu, 
10 gün ise kabul edilebilecek maksimum süreyi temsil etmektedir. 
Hidrodinamik ve taşınım sayısal modellerinde Aquaveo, LLC tarafından 
geliştirilen SMS© (Surface Water Modeling System) yazılımının RMA2 
ve RMA4 sayısal modellerini barındıran TABS modülü ve TU Delft ve 
Deltares tarafından ortaklaşa geliştirilen Delft3D yazılımının Delft3D-
Flow sayısal modelleri kullanılmıştır. 
 

a) İstanbul Ataköy’de Bir Yat Limanı – Marina İçi Su 
Sirkülasyonu Analizi 
İstanbul ili, Bakırköy sahilinde bulunan marina, Güney Batı ~ 

Doğu bandınandan gelen dalga etkisine açıktır. Dalgakıranlar ile birlikte 
yaklaşık 191000 m2 deniz dolgusu ve yaklaşık 230000 m2 su alanına 
sahip olan marinanın toplam 211 adet yata hizmet vermesi 



planlanmaktadır. Aşağıdaki şekilde marina genel yerleşim planı ve proje 
bölgesi batimetrisi gösterilmektedir. 
 

Şekil 2: Marina genel yerleşim planı ve proje bölgesi batimetrisi. 
 
Marina liman yerleşimi ve ağız konfigürasyonu nedeniyle dalga 

ve akıntı etkileri açısından oldukça korunaklı bir durumda yer aldığından 
basen içerisindeki su sirkülasyonu da durgun ve zayıf olmaktadır. 
Bölgede görülmesi muhtemel akıntı koşulları (Doğu yönünden Batı 
yönüne doğru 10 cm/s akıntı hızı) etkisi altında, liman içerisinde görülen 
akıntı hızlarının oldukça küçük (0,1 mm/s’den küçük) hatta durgun kabul 
edilebilecek değerlerde seyrettiği ve bu koşullar altında dalgakıranlar 
üzerinde açılacak menfezler ve cebri bir sistem kullanılmadan tabii bir 
temizlemenin meydana gelmesinin limanın coğrafi konumuna bağlı 
dalga, akıntı ve gel-git özellikleri itibarı ile yeterli olmadığı sonucuna 
varılmıştır. Liman içerisindeki su sirkülasyonunun sağlanması amacıyla 
gerçekleştirilen çalışmalarda, liman içerisindeki su kütlesinin temizlenme 
zamanı, olası ölü (su hareketi açısından durgun, temizlenmemiş bölgeler) 
bölgelerin varlığı ve gerçekleştirilecek ilk yatırım maliyetleri düşünülerek 
farklı alternatifler değerlendirilmiştir. Sayısal modelin çalışma alanı, inşa 
edilecek olan yeni marinanın yanında yer alan mevcut marinayı da içine 
alacak şekilde liman ağızlarıyla sınırlandırılarak oluşturulmuştur. 
Aşağıdaki şekilde çalışma alanına ait sayısallaştırılmış batimetri ve model 
sınırlarını gösterilmektedir. Çalışmalarda mevcut marinanın ana 
dalgakıranında yer alan sirkülasyon kanalı (C ile gösterilen) da göz 
önünde tutulmuştur. 

Mevcut Liman 

Yeni İnşaa Edilecek 
Olan Liman 



  
Şekil 3: Sayısallaştırılmış batimetri ve model sınırları. 

 
Çalışma kapsamında marina içi su sirkülasyonunun sağlıklı bir 

biçimde oluşturulabilmesi adına birden fazla alternatif incelenmiştir. İlk 
senaryoda, liman dışında temiz olarak kabul edilen su A ile gösterilen 
bölgeden 1,15 m3/s’lik debi ile ok yönünde liman basenine doğru, C ile 
gösterilen bölgede ise mevcut limanın baseninden 0,5 m3/s’lik debi ile ok 
yönünde dışarıya doğru aktarılacak şekilde bir alternatif, ikinci senaryoda 
liman dışındaki temiz su B ile gösterilen bölgeden 1,15 m3/s’lik debi ile 
ok yönünde liman basenine doğru, C ile gösterilen bölgede ise mevcut 
limanın baseninden 0,55 m3/s’lik debi ile ok yönünde dışarıya doğru 
aktarılacak ikinci bir alternatif, üçüncü senaryoda liman dışındaki temiz 
su A ve B ile gösterilen bölgeden 0,6 m3/s’lik debiler ile ok yönünde 
liman basenine doğru, C ile gösterilen bölgede ise mevcut limanın 
baseninden 0,55 m3/s’lik debi ile ok yönünde dışarıya doğru aktarılacak 
şekilde üçüncü alternatif ve nihai olarak dördüncü senaryoda liman 
dışındaki temiz su A ve B ile gösterilen bölgeden 0,6 m3/s’lik debiler ile 
ok yönünde liman basenine doğru, C ve D ile gösterilen bölgede ise 
mevcut limanın baseninden 0,3 m3/s’lik debiler ile ok yönünde 
aktarılacak şekilde dört farklı senaryo üzerinde çalışılmış, model çalışma 
süreleri 9 gün olarak ele alınmıştır. İlk üç alternatifte liman baseninde 
çeşitli bölgelerde akıntı hızları açısından “ölü bölgeler” ya da liman 
dışından içeriye yönlendirilen suyun liman baseninde sirküle edilmeden 
direkt olarak sirkülasyon kanallarına yöneldiği “kısa devreler” 
oluşmaktadır. Aşağıda ikinci senaryoya ait 7 gün sonunda liman baseni 
içerisinde meydana gelen ölü bölgeleri ve oluşan kısa devreyi gösteren 
bir model çıktısı sunulmaktadır. 

 



 
Şekil 4: Basen içerisindeki akıntı hızları adına meydana gelen “kısa devre” ve 

“ölü bölgeler”. 
 

Dördüncü senaryoda ise diğer senaryolarda meydana gelen 
olumsuz koşullar giderilmeye çalışılmıştır. Aşağıda dördüncü senaryoya 
ait 7 gün sonunda basen içerisinde meydana gelen akıntı hızları ve yön 
vektörleri sunulmaktadır.  

Şekil 5: 7 gün sonunda liman içerisinde meydana gelen akıntı hızları ve yön 
vektörleri. 

Dördüncü senaryo sonucunda mevcut marina ve yeni inşa 
edilecek olan marina basenlerinde diğer senaryolarda görülen ölü 
bölgelerde büyük oranda azalmalar meydana gelmekte fakat mevcut 

Ölü Bölgeler 

Kısa Devre 

Ölü Bölge 



marinanın Kuzey Doğu sınırında bir ölü bölge (E bölgesi) kalmaktadır. 
Söz konusu ölü bölgede meydana gelmesi muhtemel kirliliğin önüne 
geçilmesi yani söz konusu bölgeyi akıntı açısından hareketlendirmek 
adına bu bölgeden de (E bölgesi) liman içerisine bir temiz su deşarjının 
gerçekleştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Fakat böylesi bir deşarj 
sisteminin kullanılması ilk yatırım maliyetleri, uygulanabilirlik, periyodik 
bakım masrafları ve çözüm adına efektif bir çözüm olmamaktadır. Bu 
noktada liman yönetimine alternatif bir çözüm önerisinde bulunulmuş, 
gerektiği takdirde sorunlu bölgelerde çeşitli güçlerde karıştırıcı ve 
havalandırmalı karıştırıcıların kullanılması önerilmiştir.  
  

b) İstanbul’da Yer Alan Bir Marina – Marina İçi Su 
Sirkülasyonu Analizi 
İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Kumburgaz Belgesi, Güzelce 

mevkiinde inşası planlanan marina, Batı ~ Güney Doğu yön bandından 
dalga etkisine açıktır. Yaklaşık olarak 140684 m2 deniz dolgusu, 141310 
m2 su alanına sahip olan marinanın 523 yata hizmet vermesi 
planlanmaktadır. Aşağıdaki şekilde marinanın genel yerleşim planı ve 
proje bölgesi batimetrisi gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 6: Marina genel yerleşim planı ve proje bölgesi batimetrisi. 
 
Marina, liman yerleşimi ve ağız konfigürasyonu nedeniyle dalga 

ve akıntı etkileri açısından oldukça korunaklı bir konumda yer 
almaktadır. Marina’nın dalga ve akıntı etkilerine karşı korunaklı bir 
durumda yer almasından dolayı marina içi su sirkülasyonunun 
sağlanabilmesi adına cebri yöntemler kullanılma zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında marina içi su 
sirkülasyonunun sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi için cebri 



yöntemler kullanılarak marina içerisindeki su kütlesinin temizlenme 
zamanı, olası ölü (su hareketi açısından durgun, temizlenmemiş bölgeler) 
bölgelerin varlığı ve gerçekleştirilecek ilk yatırım maliyetleri de 
düşünülerek farklı alternatifler üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

Marina baseninin ortasında yer alan ay yıldız figürü ilk planlama 
doğrultusunda dolgulu bir yapı olacak şekilde planlanmış fakat daha 
sonra yapısal nedenlerden ötürü kazıklı yapı sisteminin uygulanmasına 
karar verilmiştir. Bu nedenle marina içi su sirkülasyonu çalışmalarında 
ilk olarak ay yıldız figürü dolgulu bir yapı gibi ele alınmış ve bu yönde 
çalışmalar gerçekleştirilmiş, daha sonra genel yerleşimde revizyona 
gidilmesi ile birlikte kazıklı yapı sistemi için yeni çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir.  

Aşağıdaki şekilde ay yıldız figürünün dolgulu bir yapıda olması 
durumu için ele alınan senaryolardan iki örnek sunulmaktadır. Solda 
gösterilen senaryoda, ay figürü üzerine üç kanal açılmış, ay figüründe 
kırmızı ile gösterilen bölgeden (100 m) 12 m3/s’lik bir debi ile yayılı 
olarak bir su girişi sağlanmıştır. Ayrıca marina içerisindeki diğer 
bölgelerde su sirkülayonunun sağlıklı bir biçimde sağlanabilmesi adına 
marinanın Kuzey Doğu’sundan bölgeye yine yayılı (100 m) olarak 3 
m3/s’lik debi ile temiz su deşarjı gerçekleştirilmiştir. Sağda yer alan 
senaryoda ise sarı ile gösterilen bölgelerden çekilen temiz suyun kırmızı 
ile gösterilen bölgelere pompalandığı bir senaryo oluşturulmuştur. Ay 
figürü içerisinde yer alan bölgeden 1 m3/s, diğer bölgelerden ise 2’şer 
m3/s debi ile temiz su deşarjı gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda iki 
senaryonun da su sirkülasyonu açısından uygulanabilir olduğu fakat iki 
senaryo için de yapısal uygulanabilirlik ve maliyet analizlerinin 
karşılaştırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  
 

 
Şekil 7: 4 gün sonunda marina basenindeki akıntı hızları ve yönleri. 

 
Nihai genel yerleşim kesinleştikten sonra birbirinden farklı beş 

senaryo üzerinde çalışılmış, nihai olarak marina içi su sirkülasyonunun 
aşağıdaki sistem kullanılarak gerçekleştirilmesi önerisinde 
bulunulmuştur. Bu sistemde C ve D ile gösterilen bölgelerde kırmızı ile 
gösterilen noktalardan 1,25 m3/s’lik debiler ile temiz su deşarjı 
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu deşarj miktarları liman baseninin 



hacmi ve basenin temizlenme süreleri göz önüne alınarak hesaplanmıştır. 
4 gün sonunda liman baseninde meydana gelen akıntı hızları ve yönleri 
incelendiğinde basen içerisindeki su sirkülasyonunun üniform olarak 
basenin tüm bölgelerini kapsadığı görülmektedir.  
  

 
Şekil 8: 4 gün sonunda Marina basenindeki akıntı hızları ve yönleri. 

 
c) İstanbul’da Yer Alan Bir Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı – 

Marina İçi Su Sirkülasyonu Analizi Alternatif-1 
 
Bu çalışmada, İstanbul ili, Tuzla ilçesi sahilinde yer alan yat 

limanı ve balıkçı barınağı su sirkülasyonu ve su kalitesi açısından sayısal 
modelleme çalışmaları vasıtası ile değerlendirilmiş, liman içi 
sirkülasyonun sağlıklı bir biçimde sağlanması için çeşitli alternatif cebri 
sirkülasyon yöntemleri belirlenmiştir. Yat limanı Batı~Güney yön 
bandından dalga etkisine açık bir konumda yer almaktadır. Dalgakıranlar 
ile birlikte yaklaşık 243687 m2’lik bir deniz dolgusuna ve yaklaşık 
201825 m2’lik bir su alanına sahip olan yat limanı’nın 750 adet yata ve 
187 adet balıkçı teknesine hizmet vermesi beklenmektedir (ilk genel 
yerleşim planına göre). Aşağıdaki şekilde yat limanı ve balıkçı barınağına 
ait genel yerleşim planı ve bölge batimetrisi gösterilmektedir.     



 
Şekil 9: Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı genel yerleşim planı ve proje bölgesi 

batimetrisi. 
 

Yat limanı ve balıkçı barınağı liman ağzı konfigürasyonu ve 
genel yerleşim açısından dalga, akıntı ve gel-git etkisine karşı oldukça 
korunaklı bir durumda yer almaktadır. Bu nedenle liman içi su kalitesinin 
sürekli yüksek kalitede tutulması amacıyla sayısal modeller yardımıyla 
liman içi su sirkülasyonu analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu noktada, 
liman baseninin özellikle Kuzey sınırlarında akıntı hızları açısından “ölü” 
bölgelerin oluşacağı ve zamanla bu bölgelerde kirlilik problemlerinin 
gözleneceği ön görülerek Şekil 10’dan da görüldüğü üzere basenin Kuzey 
sınırlarındaki uygun noktalardan liman dışından çekilecek temiz suyun 
pompalanmasına olanak sağlayacak cebri bir sirkülasyon sistemi tasarımı 
önerilmiştir.   



 
Şekil 10: Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı deşarj sistemi şematik gösterim. 

 
Yukarıda gösterilen deşarj noktalarından basen içerisine verilecek 

olan temiz deniz suyunun meydana getireceği akım karakteristikleri ile su 
kalitesinin zamanla değişimi bir sayısal modelleme çalışması ile analiz 
edilmiştir. Aşağıdaki şekilde liman içi su sirkülasyonu ve su kalitesi 
modelleme çalışmalarında kullanılacak olan sayısallaştırılmış batimetri 
ve oluşturulan ağ sistemleri (menfezli durum ve menfezsiz durum için) 
gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 11: Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı’nın sayısallaştırılmış yerleşim planı ve 

proje bölgesi batimetrisi. 
 



 
Şekil 11: Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı’ı için oluşturulan ağ sistemleri (Solda 
menfezlerin mevcut olduğu durum, sağda ise menfezlerin bulunmadığı durum 

gösterilmektedir). 
 

Yat limanı ve balıkçı barınağı liman içi su sirkülasyonu çalışması 
için üç farklı senaryo oluşturulmuştur. Kirlilik taşınım modellerinde 
temiz su deşarjından önce basenin tamamına birimden bağımsız olacak 
şekilde 100 değerinde kirlilik konsantrasyonu tanımlanmış (%100 kirli 
su) ve deşarj bölgelerinden 0 (%0 kirlilik) konsantrasyon değerine sahip 
temiz su deşarj edilerek liman baseninin 7 gün içerisinde temizlenip 
temizlenmediği kontrol edilmiştir. Deşarj debileri de bu süre zarfı dikkate 
alınarak belirlenmiştir. İlk iki senaryoda menfezlerin bulunduğu ve 
bulunmadığı birer sayısal model kurulmuş, Şekil 10’da gösterilen 
bölgelerden 0,20 m3/s’lik debiler ile toplam 2,2 m3/s temiz su deşarjı 
gerçekleştirilmiştir. İlk iki senaryo karşılaştırıldığında liman içerisinde 
meydana gelen kirlilik konsantrasyonu değerlerinin birbiri ile çok yakın 
değerler olduğu ayrıca basen içi su sirkülasyonu açısından açılan 
menfezlerin bir fark meydana getirmediği sonucuna ulaşılmıştır. Aşağıda 
ilk iki senaryo için 7 gün sonunda basen içerisinde meydana gelen kirlilik 
konsantrasyonunu gösteren taşınım sayısal model sonuçları 
gösterilmektedir. 
 

Şekil 12: Menfezli durum ve menfezsiz durum için 7 gün sonundaki taşınım 
sayısal modeli sonuçları. 

 
İlk iki senaryoda her bir alt basene gelen deşarj debileri eşit 

olduğundan hacimsel olarak daha büyük olan alt basenlerde kısmi 
kirlilikler meydana geldiği görülmektdir. Bu nedenle üçüncü senaryoda, 
her bir alt basene deşarj edilen temiz su debileri, basenlerin hacimleri 



doğrultusunda revize edilmiştir. Basenler arası oluşturulan menfezlerin 
basen içi su sirkülasyonuna ve kirlilik konsantrasyonlarına etkisi 
bulunmadığı için üçüncü senaryoda menfezlerin inşa edilmediği durum 
için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki şekilde 7 gün sonunda 
liman baseni içerisinde meydana gelen akıntı hızları ve kirlilik 
konsantrasyonları sunulmuştur.  

 

 Şekil 13: 7 gün sonunda basen içerisinde meydana gelen akıntı vektörleri (sol) 
ve kirlilik konsantrasonu değişimleri (sağ). 

 
Üçüncü senaryoda ele alınan sistem doğrultusunda limanın Batı 

kısmında yer alan alt basenin Doğu kenarındaki bir bölgede %15 
civarında kirlilik konsantrasyonunun görüldüğü; bu bölge haricindeki 
kirlilik konsantrasyonlarının %1 mertebesinde kaldığı, balıkçı 
barınağında ise kirlilik konsantrasyonlarının %10’nun altına düştüğü 
görülmektedir. Nihai olarak yat limanında sağlıklı bir su sirkülasyonunun 
oluşturulması ve su kalitesinin her zaman yüksek mertebelerde tutulması 
için Şekil 10’da şematik olarak gösterilen noktalardan verilen debileri 
sağlayacak bir temiz su deşarj sisteminin uygulanması önerilmiştir. Bu 
sistemin uygulanması durumunda 7 gün sonunda basen içerisindeki kirli 
suyun kabul edilebilir mertebelerde temizlenmesine olanak 
sağlanmaktadır. 

 
3.2. Marinalarda Basen İçi Su Sirkülasyonunun İyileştirilmesine 

Yönelik Yeni Uygulamalar, İstanbul’da Yer Alan Bir Yat Limanı 
ve Balıkçı Barınağı Örneği (Alternatif-2) 
 

Bir önceki bölümde basen içi su sirkülasyonu çalışmalarının 
gerçekleştirildiği yat limanı ve balıkçı barınağı için genel yerleşimde 
revizyona gidilmesiyle birlikte basen içi su sirkülasyonu analizi üzerine 
yeni bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Aşağıda yat limanı ve balıkçı 
barınağının nihai genel yerleşimi ile bölge batimetrisinin Google Earth 
uydu fotoğrafı üzerinde görünümü ve sayısal model ortamında 
oluşturulan ağ sisteminin üç boyutlu olarak gösterimi sunulmaktadır.  
 



 
Şekil 14: Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı’nın sayısal ortamda oluşturulan nihai 
genel yerleşimi (Google Earth uydu fotoğrafı üzerinde) ile bölge batimetrisi ve 

ağ sistemi. 
 

Bir önceki bölümde yat limanı ve balıkçı barınağı için 
oluşturulan deşarj sistemi, revize edilen genel yerleşim sebebi ile limanın 
sirkülasyon açısından daha elverişli duruma gelmesi, ilk yatırım 
maliyetleri, yapısal açıdan uygulanabilirlik ve periyodik bakım masrafları 
açısından değerlendirilerek; basen içerisindeki su sirkülasyonunun 
sağlanması adına daha efektif bir çözüm yönteminin bulunması gerektiği 
kanısına varılmış; basen içerisinde karıştırıcı ve havalandırmalı karıştırıcı 
cihazların kullanılması yönünde bir çözüm önerisi sunulmuştur. 
Karıştırıcı cihazlar basit olarak, bir motor yardımıyla çevirilen pervane 
sistemlerinden oluşmaktadır. Dalgakıran üzerine açılacak kanala 
yerleştirilen Karıştırıcılar, genellikle yaz aylarında meydana gelen 
denizin durgun zamanlarında, liman baseni içerisindeki suya oranla daha 
temiz bir yapıda olan liman dışındaki suyu içeriye ileterek, liman baseni 
içerisindeki suyun hareketlenmesine ve içerideki su kalitesinin liman 
dışındaki su kalitesine yaklaşmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada da 
görüldüğü üzere liman içerisinde genel bir sirkülasyon yaratmak ve liman 
içindeki su kalitesinin arttırılmasını sağlamak sadece dalgakıran üzerine 
açılan sirkülasyon kanalı ve pompa marifeti ile dışarıdan temiz su deşarjı 
ile ya da bu noktada önerilen karıştırıcı sistemler ile 
sağlanamayacağından, liman baseni içerisinde özellikle akıntı hızlarının 
düştüğü ölü bölgelere çeşitli güçlerde havalandırmalı karıştırıcıların 
yerleştirilmesi önerilmektedir. Havalandırmalı cihazların en önemli 
özelliği yerleştirildiği noktalara saf oksijen aşılayabilmeleri olup, 
özellikle akıntı ve sirkülasyon açısından ölü bölgelerde, aşıladığı saf 
oksijen sayesinde su kalitesini arttırıcı sonuçlar meydana 
getirebilmektedirler. Farkı güce ve boyuta sahip motorlardan oluşan  
havalandırmalı karıştırıcılar gerekli görülen yerlere taşınabilme özelliğine 
sahip yüzdürülebilen mobil cihazlardır.  

Bu noktada yat limanı ve balıkçı barınağı basen içi su 
sirkülasyonu için 0,40 m3/s ve 0,88 m3/s’lik su akışı sağlayabilecek 
karıştırıcılar, 0,5 ve 1 beygir gücüne (HP) sahip havalandırmalı karıştırıcı 
cihazlardan oluşan ve yönleri ile birlikte aşağıdaki şekilde gösterilen bir 



sistem oluşturulmuştur. Bu cihazların mobil olmaları ve suya verdikleri 
hareketin yönünün hem yatay düzlemde hem de düşey düzlemde 
ayarlanabilir olmasından dolayı, işletme sırasında optimum karışım ve su 
kalitesinin sağlanması için konumları ve yönlerine ince ayar 
yapılabilecektir. 
 

  
Şekil 15: Su sirkülasyonu ve temizleme sistemi için önerilen karıştırıcı ve 

havalandırmalı karıştırıcı cihazların yerleri, debileri ve güçleri. 
 
Şekil 15’de gösterildiği üzere 1 ve 4 nolu karıştırıcılar ok 

yönünde bir akım sağlayacak şekilde yerleştirilerek liman dışarısındaki 
temiz suyun liman içerisine yönlenmesi sağlanmış ve 5 nolu karıştırıcı ile 
balıkçı barınağında olası kirliliğin liman baseni içerisine yönlenmeden 
direkt olarak liman dışına çıkarılması sağlanmıştır. Ayrıca 2 ve 3 nolu 
karıştırıcılar sayesinde basenler arası geçiş sağlanarak daha uniform bir 
su sürkülasyonu dağılımı elde edilmiştir.  

Aşağıdaki şekillerde 7 gün sonunda basen içerisinde meydana 
gelen akıntı hızı ve yönleri sunulmaktadır. Şekil 16’da yer alan akıntı 
hızları ve yönleri incelendiğinde tüm basenlerde üniforma oldukça yakın 
bir su sirkülasyonunun oluşturulduğu görülmektedir.  



 
Şekil 16: 7 gün sonunda liman baseninde meydana gelen akıntı hızları ve 

yönleri. 
 

Şekil 17’de başlangıçta ve 7 gün sonunda basen içerisinde 
meydana gelen kirlilik konsantrasyonu dağılımları gösterilmektedir. 
Kirlilik taşınım modellerinde basenin tamamında birimden bağımsız 
olacak şekilde 100 değerinde kirlilik konsantrasyonu tanımlanmış (%100 
kirli su) ve karıştırıcılar vasıtasıyla liman dışarısından basen içerisine 
yönlenen deniz suyuna ayrıca havalandırmalı karıştırıcıların deşarj ettiği 
oksijen nedeniyle bu bölgelerde harekete geçirilen sulara 0 (%0 kirlilik, 
temiz su) konsantrasyon değeri tanımlanarak liman baseninin 7 gün 
içerisinde temizlenip temizlenmediği kontrol edilmiştir. 

 
Şekil 17: Sistemin çalıştırılmasından 5 saat sonra liman basenindeki kirlilik 

konsantrasyonları değişimi (Kırmızı ile gösterilen kısımlar %100 kirli, mavi ile 
gösterilen kısımlar ise %0 yani temiz suyu temsil etmektedir). 



  
Şekil 18: Sistemin çalıştırılmasından 7 gün sonra liman basenindeki kirlilik 

konsantrasyonları değişimi (Kırmızı ile gösterilen kısımlar %100 kirli, mavi ile 
gösterilen kısımlar ise %0 yani temiz suyu temsil etmektedir). 

 
Şekil 18’de görüldüğü üzere 7 gün sonunda, kırmızı daire 

içerisinde gösterilen bölgede kirlilik konsantrasyonlarının yaklaşık 
%20~%25 civarında kaldığı, diğer bölgelerde ise kirlilik 
konsantrasyonların büyük ölçüde sıfır değerine yaklaştığı görülmektedir. 

Yukarıda kırmızı daire içerisinde gösterilen bölgelerde meydana 
gelebilecek kirlilik konsantrasyonlarının ileri vadede izlenmesi, bu 
bölgelerde kirlilik konsantrasyonlarının yeterince düşürülememesi söz 
konusu olursa bu bölgeler için de ilave havalandırmalı karıştırıcıların 
kullanılması önerilmiştir. Havalandırmalı karıştırıcı cihazlar mobil 
cihazlar olduğundan ihtiyaç görülen yerlere yüzdürülerek söz konusu 
bölgelerdeki lokal kirlenmelerin önüne geçilebilecektir. 

 
4. SONUÇ 
 

Marina baseni içerisinde yer alan suyun kalitesi o marinayı tercih 
edecek yatçılar tarafından bir tercih sebebi olacağından, basen 
içerisindeki su kalitesinin kimyasal özelliklerinin yüksek ve estetik 
görünümün tatmin edici düzeyde olması, özellikle koku ve görsel kirlilik 
gibi olumsuz koşulların meydana gelmemesi gerekmektedir. Marinalarda 
basen içi su kalitesi, liman basenin hangi oranda temizlendiğine bağlı 
olup, bu temizlenme oranı ise çoğunlukla marina içerisindeki su 
sirkülasyonuna bağlıdır. Bu nedenle bu bildiri kapsamında, coğrafi 
konum, genel yerleşim ve/veya liman ağzı konfigürasyonu sebebi ile 
liman basenindeki suyun kendiliğinden doğal yollar ile yeteri kadar 
temizlenmesinin mümkün olmadığı marinalarda, yapay ve cebri sistemler 
yardımıyla farklı alternatifler incelenerek liman içi su sirkülasyonu 



analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sayısal modeller yardımıyla 
gerçekleştirilen analizlerde, liman baseninde yer alan durgun suyun 
PIANC (The World Association for Waterborne Transport Infrastructure) 
Recreational Navigation Commission (RecCom) (Dünya Su Yolu 
Ulaştırma Altyapısı Birliği – Eğlence Amaçlı Seyir Komisyonu) 
tarafından belirlenmiş zaman aralıklarında temizlenebilmesi için 
uygulanabilirlik ve maliyet açısından en uygun çözümün üretilmesi 
hedeflenmiş, bu noktada Türkiye’de yer alan çeşitli limanlarda karıştırıcı 
ve/veya havalandırmalı karıştırıcılar gibi yeni uygulamaların yer aldığı 
farklı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

Karıştırıcı ve havalandırmalı karıştırıcı sistemlerin, ilk yatırım 
maliyetleri, yapısal açıdan uygulanabilirliği ve periyodik bakım 
maliyetleri açısından diğer deşarj sistemlerine oranla daha optimum bir 
çözüm sunduğu, özellikle havalandırmalı karıştırıcıların mobil cihazlar 
olmalarına istinaden ihtiyaç görülen bölgelere yüzdürülerek lokal 
kirliliklerin meydana geldiği alanlarda efektif bir çözüm yaratabileceği 
sonucuna varılmıştır. Marina baseni içindeki su sirkülasyonunun sağlıklı 
bir şekilde işliyor olması marina basenindeki su kalitesini etkileyen en 
önemli faktör olmasına rağmen, marina inşası öncesi genel yerleşim, 
marina alt yapısı vb. gibi konularda doğru yapılamayan planlama; atık su 
işletmesi, yat ve gemi temizlikleri vb. gibi konularda inşa sonrası doğru 
yapılamayan marina işletmeciliği nedeniyle de marina basenindeki su 
kalitesinde düşüşlerin meydana gelebileceği ve bu konularda mutlaka bir 
çalışma yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra Marina’nın 
bulunduğu çevre direkt olarak Marina içerisindeki su kalitesini 
etkilediğinden bölgedeki su kalitesini de arttırmaya yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilmeli, inşa edilecek marinaların bölgedeki deniz canlılarına 
etkileri araştırılmalı, bölgedeki katı madde hareketleri gibi bölge su 
kalitesini etkileyebilecek diğer parametreler için de farklı çalışmaların 
gerçekleştirilmeleri gerektiği göz ardı edilmemelidir.   
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