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ENDÜSTRóLEôMEK ve DENóZCóLóK
“Endüstrileúmek, en büyük milli davalarÕmÕz arasÕnda yer almaktadÕr. ÇalÕúmasÕ ve yaúamasÕ
için ekonomik elemanlarÕ memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeúit endüstriyi
kuraca÷Õz ve iúletece÷iz. En baúta vatan savunmasÕ olmak üzere, ürünlerimizi de÷erlendirmek
ve en kÕsa yoldan en ileri ve refahlÕ Türkiye idealine ulaúabilmek için, bu bir zorunluluktur.
Endüstrileúme karar ve hareketimize paralel olarak, bugünkü kanunlarÕmÕzda düúünülecek
de÷iútirmeler ve eklenecek bazÕ yeni hükümler vardÕr. BunlarÕn baúlÕcalarÕnÕ úöyle
özetleyebiliriz: Sermayesinin tamamÕ veya büyük kÕsmÕ devlete ait, ticari - sanayi kurumlarÕn
mali kontrol úeklini; bu kurumlarÕn bünyelerine ve kendilerinden istedi÷imiz ve isteyece÷imiz
ticari ulusal ve anlayÕúla çalÕúma ilkelerine göre süratle düzenlemek…
Mevcut Gümrük Tarifeleri Kanununda da bugünkü politika ve e÷ilimlerimize uygun tedbirleri
almak gerekir. Di÷er önemli nokta, memlekette özellikle bazÕ bölgelerde, göze çarpacak
önem kazanmÕú olan, hayat pahalÕlÕ÷Õ konusu ile u÷raúmak… Bunun için ilmi bir araútÕrma
yaptÕrÕlmalÕ ve tespit edilecek sorunlar ile radikal ve planlÕ úekilde mücadele edilmelidir.
Küçük esnafa ve büyük sanayicilere ihtiyaç duyacaklarÕ kredileri, kolayca ve ucuza verecek
bir örgüt kurmak ve kredinin normal úartlar altÕnda, ucuzlatÕlmasÕna çalÕúmak da çok gerekli
iúlerdendir.
Türkiye’de devlet madencili÷i, milli kalkÕnma hareketleriyle yakÕndan ilgili, önemli
konulardan biridir. Genel endüstrileúme anlayÕúÕmÕzdan baúka, maden arama ve iúletme iúine;
her úeyden önce, dÕú ödeme imkânlarÕmÕzÕ, döviz gelirimizi artÕrabilmek için devam etmek ve
özel bir önem vermek zorundayÕz. Maden Tektik ve Arama dairesinin çalÕúmalarÕnÕn, büyük
ölçüde geliútirilmesini ve bulunacak madenlerin, rantabilite hesaplarÕ yapÕldÕktan sonra,
planlÕ bir úekilde hemen iúletmeye konulmasÕnÕ sa÷lamamÕz gerekir.
Ekonomik bünyemizdeki geliöme, deniz ulaöÕm araçlarÕ ihtiyaçlarÕnÕ her gün
arttÕrmaktadÕr. Yeni gemiler inöa ettirmek ve özellikle eski tersaneyi, ticaret ¿lomuz
için, hem onarÕm hem yeni yapÕ merkezi olarak çalÕötÕracak çareleri saõlamak gerekir.
Arkadaölar; En güzel coõra¿ durumda bulunan, üç tarafÕ denizle çevrili olan Türkiye;
endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiötirmek yeteneõindedir. Bu
yetenekten yararlanmayÕ bilmeliyiz. Denizciliõi Türk’ün büyük milli ülküsü olarak
düöünmeli ve onu az zamanda baöarmalÕyÕz.
Ekonomik KalkÕnma; Ba÷ÕmsÕz ve Egemen Türkiye’nin, daima daha kuvvetli, daima daha
refahlÕ Türkiye idealinin belkemi÷idir. Türkiye bu kalkÕnmada, iki büyük ÷üç kayna÷Õna
dayanmaktadÕr. Topra÷ÕnÕn iklimleri, zenginlikleri ve baúlÕ baúÕna bir servet olan co÷ra¿
durumu; bir de Türk milletinin, silah kadar, makine de tutmaya yaraúan kudretli eli ve milli
oldu÷una inandÕ÷Õ iúlerde ve zamanlarda, tarihin akÕúÕnÕ de÷iútiren kahramanlÕklar ortaya
çÕkaran yüksek sosyal benlik duygusu…”
Mustafa Kemal ATATÜRK

Kaynakça: Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Büyük Millet Meclisi Beúinci Dönem
Üçüncü Toplama YÕlÕnÕ AçÕlÕú KonuúmasÕ, 01KasÕm 1937 (Devletçilik ølkesi ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi PlanÕ 1933, Prof. Dr. Afet øNAN)
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TEKNøK KONGRESø 2012, sektörümüzde önemli yeri olan gelenekselleúmiú bir etkinliktir.
Bu güne kadar yapÕlan kongrelerin onuncusudur. ølk olarak 1968 yÕlÕnda “Gemi Mühendisleri
Kongresi” adÕyla düzenlenmiú olup, 1969 ve 1973 yÕllarÕnda da aynÕ isimle düzenlendikten
sonra, uzun süre ara verilmek zorunda kalÕnmÕútÕr. Onbir yÕl sonra 1984 yÕlÕnda “Gemi ønúaatÕ
Teknik Kongresi 84” adÕ altÕnda yapÕlmÕútÕr. Beúinci kongre 1989 yÕlÕnda, altÕncÕ kongre 1995
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2008 yÕlÕnda düzenlenmiútir. Onuncu kongre, Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonunda
13–14 AralÕk 2012 tarihlerinde gerçekleútirilmektedir.
Kongrenin amacÕ Gemi ønúaatÕ ve Deniz Teknolojisi ile ilgili sektörün tüm bileúenlerinlerden
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ayrÕca kongrenin düzenlenmesine katkÕda bulunan ve kapakta logolarÕ bulunan kuruluúlara
teúekkür ederiz.

Kongre Yürütme Kurulu
AralÕk 2012
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PID PARAMETRELER N N S STEM KARAKTER ST KLER NE
ETK S VE GEM S STEMLER NE UYGULANMASI
M. Ertu rul SU1, Fatih C. KORKMAZ2, Fuat ALARÇN3

ÖZET
PID (Oransal-ntegral-Türevsel) kontrolcüleri basit yap2s2 ve kolay kullan2m2 sebebiyle
endüstriyel sistemlerin uygulamas2nda ve daha birçok alanda tercih edilmektedir. Sistem
karakteristikleri PID kontrolcüleri tasar2m2 için etkin rol oynamaktad2r. Bunlar2n
ayarlanmas2 PID parametrelerinin de i7imine ba l2d2r. PID parametreleri, klasik PID ve
modifiye edilmi7 PID uygulamalar2nda sistem karakteristiklerinin davran272na de i7ik
tepkiler vermektedir. Bu tip kontrolcüler vas2tas2yla, çe7itli zorlamalar etkisiyle sistemde
meydana gelen ve sistemi karars2zl2 a götüren parametrelerin etkisini azaltmak
mümkündür. Bu çal27mada PID parametrelerinin de i7ik yap2larda olu7turulmas2 ile sistem
karakteristiklerine etkisi incelenmi7tir. Daha sonra gerçek bir gemiye ait pervane ve 7aft
burulma de i7kenlerine uygulanm27 ve analiz edilmi7tir.
Anahtar kelimeler: PID kontrolcüleri, sistem karakteristikleri, pervane ve 7aft sistemleri

1. Giri$
PID kontrolcüler esnek ve verimli çal27mas2 nedeniyle uzun zamand2r geri beslemeli
kontrol uygulamalar2nda ba7ar2l2 bir 7ekilde kullan2lmaktad2r. [1] Basit yap2s2 ve hemen
hemen her sisteme kolayca uygulanabilmesi PID kontrolcülerilerin gelecekte de
kullan2labilece ini göstermektedir. Ancak klasik PID kontrolcülerinin, uygulanan baz2
sistemlere ait sistem karakteristiklerini arzu edilen seviyeye getirememesi ve belirsizliklerin
oldu u sistemlerde etkin olmad2 2 için kontrolcü parametrelerine modifiye i7lemni
uygulanm27t2r [2], [3], [4]. stenilen sistem karakteristi ini elde edebilmek için de i7ik
modifiye PID kontrolcüleri yap2land2r2lm27 ve daha güzel neticeler elde edilmi7tir [5], [6].
Bu kontrolcülerin kullan2labilirli i, Elksasy M. S. M ve Gad H. H taraf2ndan hibrit step
motorunun h2z2 kontrol edilerek test edilmi7tir. [7]
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1

Gemi sevk sistemleri üzerinde eksenel kaç2kl2k ve düzensiz çal27malar nedeniyle titre7imler
meydana gelmektedir. Bu titre7imlerin ölçülmesi ve hareketli sistemler üzerindeki etkisini
azaltmak için literatürde çe7itli çal27malar yap2lm27t2r. nsel vd. [8] havuz ve seyir
tecrübelerinin 272 2nda 7aft gücünün ve 7aft yataklar2nda meydana gelen titre7imlerin
ölçümünü strain gauge ile gerçekle7tirmi7tir. Bu ölçüm sonuçlar2 frekans düzleminde ISO
standartlar2 ile mukayese edilmi7tir. Golle [9] bir nehir gemisinde titre7imlerden
kaynaklanan problemlerin tespiti için ölçümler yapm27t2r. Bu çal27mada di7li kutusundaki
titre7im sinyallerinin frekans analizi yap2larak, titre7imlerin di7li kutusundan
kaynaklanmad2 2 pervane ba lant2s2ndan kaynakland2 2n2 belirlemi7lerdir. Shu vd. [10],
yapt2klar2 çal27mada pervane-7aft sisteminin burulma ve eksenel titre7imlerini Lagrange
yöntemi kullanarak ifade etmi7lerdir. Pervane-7aft sistemini, kütle yay elemanlar2 ile
modelleyerek do al frekanslar2n2 hesap etmi7tir. Grzadziela [11] çal27mas2nda dört
serbestlik dereceli bir pervane 7aft sisteminin titre7im analizini Matlab-Simulink yaz2l2m2
kullanarak gerçekle7tirmi7tir. Bu çal27mada, ana makine döndürme torku, sabit kanatl2
pervane torku, eksenel kuvvet, 7aft hatt2ndaki yataklamalar ve sudan kaynaklanan
hidrodinamik etkiler dikkate al2nm27t2r. Iaft-pervane sonlu elemanlar metodu kullan2larak
modellenmi7 de i7ik devir aral2klar2nda farkl2 mesnet 7ekillerine göre kritik frekans
de erleri bulunmu7tur. Dylejko vd. [12] pervane 7aft sistemine etkiyen eksenel yöndeki
titre7imlerin etkilerini azaltmak için rezonans de i7tirici kullanm27lard2r. Rezonans
de i7tiricinin optimizasyonu için alt ve üst s2n2rland2r2c2lar belirlenerek tahrik sisteminin ve
rezonans de i7tiricisinin parametrelerindeki de i7imin titre7im kontrol cevaplar2nda önemli
bir etkisinin olmad2 2 gözlemlenmi7tir.
Bu çal27mada PID parametrelerinin de i7ik yap2larda olu7turulmas2 ile sistem
karakteristiklerine etkisi incelenmi7tir. Daha sonra gerçek bir gemiye ait pervane ve 7aft
burulma titre7im de i7kenlerine uygulanm27 ve analiz edilmi7tir.

2.Modifiye PID Kontrolcü Tasar-mSistem karakteristikleri incelenen sistem hakk2nda bilgi verir. A72m, yerle7me süresi,
yükselme süresi ve kararl2 halde son de er olmak üzere dört k2s2mdan olu7ur (Iekil1).
A72m, sistem cevab2n2n maksimum de eri ile istenilen de er aras2ndaki farkt2r. Yerle7me
süresi, sistem cevab2n2n istenilen de erin belirli bir yüzde bölgesine (%2 veya %5) bir daha
hiç ç2kmamak üzere girdi i ilk and2r. Yükselme zaman2, sistem cevap e risinin istenilen
de erin %10 - %90 aras2ndaki zaman aral2 2d2r. Son de er ise sistemin kararl2 durumda
ald2 2 son de erdir [5].
PID kontrolcü parametreleri sistem karakteristiklerine farkl2 etkiler yapmaktad2r. Tablo
1’de parametre katsay2lar2 artt2r2ld2 2nda sistem karakteristiklerine nas2l etki yapt2 2
gösterilmektedir [13].

2

Genlik
A72m

Kararl2 Hal

1
%90

tr= Yükselme süresi
ts= Yerle7me süresi

%10
0

Zaman
tr
ts
.ekil 1. Sistem Karakteristikleri

Tablo 1. Parametre de erlerinin yükselmesinin sistem karakteristiklerine etkisi [13]
Parametreler
A$-m
Yerle$me
Yükselme
Kararl- Hal
Süresi
Süresi
Oransal (P)
Yükseltir
Az de i7ir
Azalt2r
Azalt2r
ntegral (I)
Yükseltir
Yükseltir
Azalt2r
Yok eder
Türevsel (D)
Azalt2r
Azalt2r
Az de i7ir
Az de i7ir
Bu parametrelerin optimum sonuç vermesi için olu7turulan farkl2 PID kontrolcüleri yap2lar2
Iekil 2’de gösterilmi7tir.
De i7ik yap2larda olu7turulan PID kontrolcü parametrelerin etkinli ini görmek için 2.
dereceden kararl2 bir sistem modeli üzerinde analiz yap2lm27t2r.
 =

1
(1)
( + 1)( + 2)

Tablo 2’ de, de i7ik yap2daki PID kontrolcülerinin örnek al2nan 2. dereceden sistem
parametrelerine etkisi gösterilmektedir.

3

.ekil 2. De i7ik yap2larda olu7turulmu7 PID kontrollü kapal2 çevrim sistemler [5], [6]
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Tablo 2. De i7ik yap2daki PID kontrolcülerilerin 2. dereceden kararl2 ve reel köklü sisteme
verdiklere cevaba ili7kin sistem karakteristikleri
YapA$-m(Tepe Genli3i /
Yerle$me
Yükselme
KararlA$-m / Zaman)
Süresi
Süresi
Hal
Klasik PID
Modifiye P
Modifiye D
Modifiye I
Klasik ID
Klasik PI
Klasik PD
Klasik+ Mod.
Klasik + D

1.02 – % 1.79 – 8.71
0.242 – % 1.45e15 –2.24
0.19 – % 3.53e15 – 0.497
1.03 –% 2.61 – 8.95
1.15 – % 14.8 – 7.54
>=1 – % 0 – >10
>=0.33 – % 0 – >2
1.26 – % 25.8 – 5.59
1.05 – % 4.8 – 8.5

6.05
12.4
9.65
10.4
15.9
5.83
1.3
17.7
11.8

4.55
4.09e-14
1.87e-14
4.17
4.39
3.36
0.733
2.3
4.59

1
-4.44e-16
-1.7e-15
1
1
1
0.333
1
1

Iekil 3 ve Iekil 4’de, incelenen 2.dereceden kararl2 sisteme ait de i7ik yap2larda
olu7turulmu7 kontrolcülerilerin sistem karakteristiklerini nas2l etkilediklerini gösteren birim
basamak cevab2 verilmi7tir. Örnek sisteme Klasik PD, Modifiye-P ve Modifiye-D
kontrolcüleri uyguland2 2nda sistemin birim basamak cevab2na ula7amad2 2 görülmü7tür.
Buna kar72n di er kontrolcüler birim basamak cevab2n2 yakalam27lard2r.
1.4
PID
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.ekil 3. Klasik PID, ID, PI, PD kontrolcülerilerin örnek 2. dereceden sistem için sistem
karakteristiklerine etkisi
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.ekil 4. De i7ik yap2daki modifiye PID kontrolcülerilerin örnek 2. dereceden sistem için
sistem karakteristiklerine etkisi

3.Gemi Sistemi Simulasyonu ve Analizi
Ana makineden pervaneye güç aktaran sevk sisteminin 7aft2, kaplinleri, kaplin c2vatalar2,
kavramalar2 ve kamalar2 dâhil tüm bile7enleri birden fazla eksende titre7ime sebep olabilir.
Bu titre7imlerden sisteme en çok etki eden burulma titre7imleridir. Iekil 5’ de belirtilen
geminin sevk sistemi ele al2narak kontrolcüler uygulanm27t2r.

Table 3. Ana motor özellikleri
MAN 8 L De3erler
32/40
Piston çap2
40 cm
Silindir iç çap2
32 cm
Silindir say2s2
8
Güç
4000 KW
H2z
750 rpm
.ekil 5. ncelenen gemi, ana motor ve sevk sistemleri [14]
Çok serbestlik dereceli sistemlerin titre7im analizleri enerji metodlar2
çözümlenebilmektedir. Bu enerji metodlar2ndan birisi olan Lagrange metodu;

6

ile

d T T U D

+
+
= Q (2)
dt q q q q
7eklinde ifade edilmektedir. Formülde belirtilen T, U ve D terimler s2ras2yla; kinetik,
potansiyel ve sönüm enerjilerini temsil etmektedir. Bu denklem Lagrange ifadesiyle
çözümlenirse pervaneye ait transfer fonsiyonu (3) nolu denklemde gösterildi i gibi bulunur.
 =

1.5828 

2.857 + 4.8788
(3)
+ 2.6928  + 1.66610 ! + 1.1889 + 2.03410
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.ekil 6. Klasik PID, ID, PI, PD kontrolcülerilerin gemi pervane transfer fonksiyonuna
uygulanan birim basamak için sistem karakteristiklerine etkisi
Iekil 6’de belirtilen pervane sistemine klasik kontrolcüler uyguland2 2nda PID, ID, PI
kontrolcüleri birim basamak cevab2n2 yakalamakta iken PD kontrolcüsü ise
yakalayamamaktad2r. Sistem, Modifiye kontrolcüleri ile kontrol edildi inde Modifiye-P ve
Modifiye-D referans de erine ula7amamakta iken di er kontrolcüler bu de ere ula7makta
oldu u Iekil 7’ da gösterilmi7tir.
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.ekil 7. De i7ik yap2daki modifiye PID kontrolcülerilerin gemi pervane transfer
fonksiyonuna uygulanan birim basamak için sistem karakteristiklerine etkisi
Gemi pervane ve 7aft burulma sistemleri için sistem karakteristikleri de i7ik yap2larda
olu7turumu7 kontrolcülerilerin birim basamak cevab2ndan Iekil 5-8’de elde edilmi7tir.
Tablo 4. De i7ik yap2daki PID kontrolcülerilerin gemi pervane sistemine verdiklere cevaba
ili7kin sistem karakteristikleri
Yerle$me
Yükselme
KararlYapA$-m(Tepe Genli3i /
A$-m / Zaman)
Süresi
Süresi
Hal
Klasik PID
>=0.997 – % 0 – > 250
166
94.4
1
Modifiye P
0.0421 – % 0 – 3.08
154
>250
-2.32e-16
Modifiye D
0.0246–% 3.05e15 –1.54
132
2.4e-14
-6.66e-16
Modifiye I
>=0.997 – % 0 – >250
167
94.4
1
Klasik ID
>=0.998 – % 0 – >250
163
91.3
1
Klasik PI
>=0.999 – % 0 – >300
169
94.4
1
Klasik PD
0.0552 – % 136 – 2.12
94.5
0.392
0.0234
Klasik+ Mod.
1.63 – % 63.1 – 20.3
188
7.21
1
Klasik + D
>=0.999 – % 0 – >300
166
94.6
1
(2) nolu denklem Lagrange ifadesiyle çözümlenirse 7afta ait transfer fonsiyonu (4) nolu
denklemde gösterildi i gibi bulunur.
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2.8918 ! + 2.857 + 4.1788
(4)
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.ekil 8. Klasik PID, ID, PI, PD kontrolcülerilerin gemi 7aft transfer fonksiyonuna
uygulanan birim basamak için sistem karakteristiklerine etkisi
Iekil 8’ de belirtilen 7aft sistemine klasik kontrolcüler uyguland2 2nda PID, ID, PI
kontrolcüleri birim basamak cevab2n2 yakalarken PD kontrolcüsü ise yakalayamamaktad2r.
Sistem, Modifiye kontrolcüleri ile kontrol edildi inde Modifiye-P ve Modifiye-D referans
de erine ula7amamakta iken di er kontrolcüler bu de ere ula7makta oldu u Iekil 9’ de
gösterilmi7tir.
Tablo 5. De i7ik yap2daki PID kontrolcülerilerin gemi 7aft sistemine verdiklere cevaba
ili7kin sistem karakteristikleri
YapA$-m(Tepe Genli3i /
Yerle$me
Yükselme
KararlA$-m / Zaman)
Süresi
Süresi
Hal
Klasik PID
>=0.999 – % 0 – > 300
166
93.8
1
Modifiye P
0.0272–% 2.85e16 –3.05
162
4.66e-15
9.55e-17
Modifiye D
0.139 –% 4.7e15 – 0.153
32.8
1.28e-15
-1.66e-15
Modifiye I
>=0.997 – % 0 – >250
167
93.9
1
Klasik ID
>=0.999 – % 0 – >300
163
91.5
1
Klasik PI
>=0.997 – % 0 – >250
166
93.6
1
Klasik PD
0.154 – % 557 – 0.153
39
0.0108
0.0234
Klasik + Mod.
1.61 – % 61.1 – 20.7
168
7.73
1
Klasik + D
>=0.999 – % 0 – >300
166
94.6
1
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.ekil 9. De i7ik yap2daki modifiye PID kontrolcülerilerin gemi 7aft transfer fonksiyonuna
uygulanan birim basamak için sistem karakteristiklerine etkisi
Tablo 6. Kontrolcü parametrelerinin gemi pervane sistem karakteristikleri etkisi
Pervane-.aft
A$-m
Yerle$me
Yükselme
Kararl- Hal
Süresi
Süresi
Olumlu
Mod. I
Klasik ID
Klasik+Mod Klasik (PID - PI - ID) –
Parametreler
.
Mod. I - Klasik+Mod. Klasik+D
Olumsuz
Klasik+Mod. Klasik+Mod
Klasik+D
Klasik PD – Mod. PParametreler
.
Mod. D

4.Sonuçlar
Bu çal27mada PID kontrolcüleri paramatrelerinin sistem karakteristikleri üzerinde etkisi
incelenmi7tir. Daha sonra bunlar2n etkileri gerçek bir geminin pervane ve 7aft titre7im
transfer fonksiyonlar2 dikkate al2narak analiz edilmi7tir. Özellikle bir parametrenin tek
ba72na kullan2lmas2yla olu7turulan PID kontrolcüleri sistem cevab2nda istenilen sistem
karakteristiklerini sa layamaz. Bunun yerine herbir parametrenin sisteme etkisi
bilindi inden ona göre seçim yap2l2p daha sonra kontrolcü katsay2lar2n2n düzenlemesi
yap2lmal2d2r. Tablo 6’ da belirtilen yüksek dereceden transfer fonksiyonuna sahip gemi
pervane ve 7aft sistemlerinde sistem karakteristiklerinden a72m2, Modifiye-I yap2s2
seçilmesi iyile7tirirken yerle7me süresi ve yükselme süresini ise s2ras2yla Klasik ID ve
Klasik+Modifiye yap2lar2 ile olu7turulmu7 kontrolcüler iyile7tirme yapmaktad2r. Kararl2
halde ise hem pervane hem 7aft sistemi için Klasik PD, Modifye P ve Modifiye D
kontrolcülerileri arzu edilen de erleri elde edememektedir.
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BøR GEMø DøZEL MOTOR TEST YATAöININ ANALøTøK
MODELLENMESø
Hasan Üstün BAùARAN1

ÖZET
Motor test yataklarÕ özel yapÕlardÕr. Dikkatlice tasarlanmalarÕ ve inúa edilmeleri
gerekir. Çünkü bu sistemlerde statik yüklerin yanÕ sÕra dinamik yüklerin de incelenmesi
gerekir. Yine, rezonans riskine karúÕ harmonik titreúimler de analiz edilmelidir. Bu makale;
bir gemi dizel motor test yata÷Õ tasarÕmÕ için analitik bir modelin geliútirilmesini
amaçlamaktadÕr. Bütün sistem; dinamik kuvvetlerin neden oldu÷u harmonik titreúimler,
statik ve dinamik kuvvetlerin büyüklükleri, dinamometre, motorun sabit ve hareketli
parçalarÕ, alt ve üst yatak parçalarÕ, yata÷Õn beton özellikleri, alt ve üst yatak tablalarÕ
arasÕndaki yaylar, motor ve dinamometrenin yatak üzerindeki konumu, a÷ÕrlÕk merkezleri
vb. birçok husus dikkate alÕnarak modellenmiútir. Makale; sistemde ciddi riskler
yaratmayan, ekonomik ve dayanÕklÕ motor test yataklarÕnÕn nasÕl analitik
modellenebilece÷ini açÕklamayÕ amaçlamaktadÕr.
Anahtar kelimeler : gemi dizel motorlarÕ, motor test yataklarÕ, statik ve dinamik kuvvetler,
harmonik titreúim.

1.

Giriú

Günümüzde gemilerin büyük bir ço÷unlu÷unda içten yanmalÕ dizel motorlar
kullanÕlmaktadÕr. Hareketli ve sabit parçalardan oluúan dizel motorlar yarattÕklarÕ statik ve
dinamik kuvvetlerden dolayÕ çeúitli sorunlara neden olurlar. Bu sorunlardan birisi de;
motordan kaynaklanan bu statik ve dinamik kuvvetlerin göz önüne alÕnarak, motorun
yerleútirildi÷i yataklarÕn sistem için uygun bir úekilde nasÕl modellenmesi gerekti÷idir.
1
østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Ayaza÷a
Kampüsü, 34469 østanbul, Tel : 0(212) 2856491, e-posta : basaranha@itu.edu.tr
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Motor test yataklarÕ hem statik hem de dinamik kuvvetlere maruz kaldÕ÷Õndan, sadece statik
analizin yapÕldÕ÷Õ sistemlere göre daha karmaúÕktÕr. Statik analizin yanÕ sÕra dinamik
harmonik kuvvetlerin ve bu dinamik kuvvetlerin sebep oldu÷u harmonik titreúimlerin
sistemde yarataca÷Õ olasÕ bir rezonans riskine karúÕ da incelenmesi bir zorunluluktur.
Bu makalede de; gerçek bir gemi dizel motoru ve yerleúti÷i yatak sisteminin datalarÕ
kullanÕlarak bir gemi dizel motor test yata÷Õ analitik olarak modellenmiútir. Analitik
modelleme 4 ana adÕmdan oluúmaktadÕr. ølk aúamada, sistem statik açÕdan incelenmiú ve
dayanÕklÕlÕk hesaplamalarÕ yapÕlmÕútÕr. økinci adÕmda, dinamik kuvvetler (yanma odasÕnda
piston kafasÕ üzerine etkiyen maksimum gaz basÕncÕ) ve dinamik yükler (motorun sabit ve
hareketli parçalarÕ, hareketli parça kütleleri, ataletleri, dönen ve do÷rusal hareket eden
kütlelerin oluúturdu÷u kuvvetler) de÷erlendirilmiútir. Bir sonraki adÕmda, analitik model
oluúturulmuútur. Test yata÷Õ; bir çift yay ve kütle sistemi ile modellenmiútir. Zeminin yay
gibi davrandÕ÷Õ kabul edilmiútir. Sisteme ait titreúim modeli, iki serbestlik dereceli olarak
oluúturulmuútur. Son aúamada ise, test yata÷ÕnÕn (yatak + motor + dinamometre) matematik
modelinin çözümüne geçilmiú, elde edilen sayÕsal sonuçlar de÷erlendirilerek izin verilen
sÕnÕrlar arasÕnda olup olmadÕklarÕ kontrol edilmiútir.

2.

Analitik Modelleme

2.1 Hesaplamalarda KullanÕlan Modellemeye Ait Bilgiler
Modelleme için seçilen gemi dizel motoru MTU 20V1163TB93’tür. Motor test yata÷ÕnÕn
yapÕsal olarak anlaúÕlabilmesi için boyuna ve enine kesitlerinin incelenmesi gerekir. Seçilen
motorun oturaca÷Õ test yata÷ÕnÕn boyuna kesiti aúa÷Õda ùekil 1’de gösterilmektedir.
Görüldü÷ü gibi alt yatak kazÕklar üzerine oturtulmuútur.[1]

ùekil 1. Test yata÷Õ boyuna kesit görünüúü.
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Yatak ve sisteme ait modellemenin yapÕlabilmesi için enine kesit görünüúe de ihtiyaç
vardÕr. Enine kesit aúa÷Õda ùekil 2’de yer almaktadÕr.

ùekil 2. Test yata÷Õ enine kesit görünüúü.
Boyuna ve enine kesitlerin incelenmesinin ardÕndan, test alt ve üst yataklarÕnÕn yandan ve
karúÕdan görünüúleri ùekil 3 ve 4’te oldu÷u gibi modellenebilir.

ùekil 3. Alt ve üst yata÷Õn yandan görünüúü

ùekil 4. Test yata÷ÕnÕn karúÕdan görünüúü

KullanÕlacak hidrolik dinamometre TUD/S 7500 marka olup, uzunlu÷u 3118 mm, geniúli÷i
2470 mm ve yüksekli÷i 1830 mm’dir. Dinamometrenin kütlesi 22.0 ton ve a÷ÕrlÕk
merkezinin boyuna yeri 1709 mm, yüksekli÷ine yeri dinamometre kaide hattÕndan 1180
mm yukardadÕr, enine do÷rultuda úaft eksenine çakÕúÕk oldu÷u düúünülmüútür.
Motorun uzunlu÷u 5438 mm, eni 1886 mm, yüksekli÷i 3130 mm olup, kütlesi 26 tondur.
Motorun a÷ÕrlÕk merkezinin yeri tam ortada, boyuna yeri güç çÕkÕú úaft ucundan 2777 mm
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uzaklÕktadÕr. A÷ÕrlÕk merkezinin yüksekli÷ine yeri, krank mil ekseninden 490 mm
yukardadÕr ve krank mil ekseni de kaide hattÕndan 1035 mm yukardadÕr.(ùekil 5).

ùekil 5. Seçilen motorun a÷ÕrlÕk merkezinin düúey ve boyuna yeri.
2.2 Motor Test Yata÷ÕnÕn Statik DayanÕmÕnÕn øncelenmesi

2.2.1 Eksen KaçÕklÕ÷ÕnÕn Kontrolü
Aúa÷Õda motorun yerleútirildi÷i durumdaki görünüúler verilmiútir.(ùekil 6 ve ùekil 7). ùekil
7’de dinamometrenin yeri sabitken motorun a÷ÕrlÕk merkezinin hangi noktalar arasÕnda yer
alabilece÷i görülmektedir. Hesaplamalarda iki ayrÕ durum – motorun dinamometreye en
uzak ve en yakÕn olmasÕ – göz önüne alÕnacaktÕr.

ùekil 6. A÷ÕrlÕk merkezlerinin konumlarÕ

ùekil 7. Motorun yerinin de÷iúken olmasÕ hali

Sistemin 3 boyutlu a÷ÕrlÕk merkezinin hesaplamalarÕ aúa÷Õda yer alan Tablo 1’de
elemanlarÕn boyutlarÕ, kütleleri, a÷ÕrlÕk merkezleri ve statik momentleri belirtilerek
gösterilmiútir.
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Tablo 1. Sistemin a÷ÕrlÕk merkezinin hesaplanmasÕ
BOYUTLAR (m)
ELEMAN
ADI

DøNAMOM.

MOTOR

AöIRLIK MERKEZø
(m)

STATøK MOMENT (ton.m)

Xi

miXi

miYi

miZi

(1.18 +2.93)
4.11

30.8

37.598

90.42

6.1/ (1.525+2.93)
7.989
4.455

36.4

158.6/
207.714

115.83

GZ

KÜTLE
mi
(ton)

2.47 3.118

1.83

22.0

1.4 1.709

1.886 5.438

3.13

26.0

1.4

GX

GY

Yi

Zi

ÜST
YATAK

2.8

10.8

1.98

140.685 1.4

5.4

2.1823

196.959

759.699

307.02

ALT
YATAK

2.8

10.8

0.86

66.316

5.4

0.43

92.8424

358.1064

28.52

 ୧

255.0

1.4

σ ୧ ୧ 357.0

1314.0034
/
541.79
1363.1174

X eksenine göre eksen kaçÕklÕ÷Õ :
tx = {(1.4 – 1.4)/1.4}*100 = 0 %

(1)

Y eksenine göre eksen kaçÕklÕ÷Õ :
ty = {(5.4 – 5.1529)/5.4}*100 = 4.58 % < 5 %

(2)

Y ekseni boyunca oluúabilecek merkezkaçÕklÕk yüzde 5’ten azdÕr ve en kötü yerleútirme
durumunda dahi herhangi bir tehlike yaratmamaktadÕr.

2.2.2 Toprak Zemine Uygulanacak BasÕncÕn Kontrolü
Motor test yata÷ÕnÕn oturtulaca÷Õ zeminin taúÕma gücünün yetersiz olmasÕndan dolayÕ
bölgeye forekazÕk çakÕlarak taúÕma gücü artÕrÕlmÕútÕr. Her birinin çapÕ 650 mm ve emniyetli
taúÕma gücü qa = 2000 kN/m2 olan 10 adet forekazÕk ùekil 1 ve 2’de gösterilmiútir. Her bir
forekazÕ÷Õn [1] taúÕyabilece÷i yük:
(mgüvenilir)1 = qa * AkazÕk / g = (2000 kN/m2) * (ʌ*0.652/4) / 9.81 m/s2 = 67.6 ton

(3)

bulunur.
Güvenilir taúÕnabilir yük kabaca 65 ton alÕnÕrsa forekazÕklarÕn 650 tonluk bir kütleyi
kaldÕracak güce sahip olduklarÕ ortaya çÕkar. Tüm sistemin a÷ÕrlÕ÷Õ (motor + dinamometre +
alt yatak + üst yatak) 255 ton oldu÷undan; (msistem = 255 ton) < (mgüvenilir = 650 ton) koúulu
gerçekleúece÷inden dolayÕ test yata÷Õ statik açÕdan güvenlidir.
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2.3 Toprak Zeminin Yay Olarak Temsil Edilmesi ve Tüm Sistemin Matematik
Modellenmesi
Test yata÷ÕnÕn oturdu÷u kireçtaúÕ tabakasÕnÕn teknik özellikleri mermere yakÕndÕr. Her katÕ
cisim gibi kireçtaúÕnÕn da elastik bölgede tÕpkÕ yay gibi davranma özelli÷i vardÕr. Tablalar
arasÕnda da yay oldu÷u göz önüne alÕnÕrsa; gemi dizel motoru ile dinamometrenin
konulaca÷Õ üst tabla ile alt tabladan oluúan test yata÷Õ çift kütle yay sistemiyle
modellenebilir.(ùekil 8).

ùekil 8. Test yata÷ÕnÕn úematik kuruluú resmi

ùekil 9. Serbest cisim diyagramÕ.

Çift kütle-yay sisteminin yukarÕdaki modellenmesinin ardÕndan sistemin do÷al
frekanslarÕnÕn hesaplanmasÕna geçilebilir. Sistemin serbest cisim diyagramÕ yukarÕda ùekil
9’da verilmektedir.
Kuvvetlerin dengesi ilkesi yardÕmÕyla [1]:
ଶ ሷ ଶ    ଶ ሺଶ െ  ଵ ሻ ൌ ሺሻ ൌ  ୧ன୲

(4)

ଵ ሷ ଵ  ଵ ଵ െ  ଶ ሺଶ െ ଵ ሻ ൌ Ͳ

(5)

yazÕlabilir. Diferansiyel denklemin çözümünü sa÷layan fonksiyonlar ଵ ൌ ଵ  כȦ୲ ve
ଶ ൌ ଶ  כȦ୲ olarak seçilir, denklemde yerine konar ve çözülürse;
Ȧସ  ቀ

୩భ
୫భ



୩మ
୫మ



୩మ
୫భ

ቁ Ȧଶ  ቀ

୩భ ୩మ
୫భ ୫మ

ቁൌͲ

(6)

dördüncü dereceden denklemi elde edilir.
Bu denklemin kökleri de; Ȧଵǡଶ ଶ ൌ

ିୠേඥୠమ ିସୟୡ
ଶୟ

denklemi yardÕmÕyla;
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Ȧଵ୬ ൌ

ଵ
ξଶ

ඨቀ ୩భ 
୫భ

୩మ
୫భ



୩మ
୫మ

ቁ െ ටቀ

୩భ
୫భ



୩మ
୫భ



୩మ ଶ

୩భ ୩మ

୫మ

୫భ ୫మ

ቁ െͶ

(7)

ve
Ȧଶ୬ ൌ

ଵ
ξଶ

ඨቀ ୩భ 
୫భ

୩మ
୫భ



୩మ
୫మ

ቁ  ටቀ

୩భ
୫భ



୩మ
୫భ



୩మ ଶ

୩భ ୩మ

୫మ

୫భ ୫మ

ቁ െͶ

(8)

olarak elde edilir. Yatak alt tablasÕnÕn a÷ÕrlÕ÷Õ, m1 = 650.65 kN; üst tabla, din., motor
toplam a÷ÕrlÕ÷Õ, m2 = 1851 kN; kireçtaúÕnÕn yay rijitlik katsayÕsÕ, k1 = 325525 kN/m;
tablalar arasÕndaki yaylarÕn rijitlik katsayÕsÕ, k2 = 657526 kN/m oldu÷u bilinmektedir.
Do÷al frekanslar; Ȧଵ୬ ൌ ͳͲǤͲ͵͵Ͷͷ ିଵ ve Ȧଶ୬ ൌ ͶʹǤͲͳͻͷͷ ିଵ hesaplanÕr.
2.4 Ötelenen ve Dönen Kütlelerin SaptanmasÕ ve Dinamik Kuvvetlerin HesabÕ
Gemi dizel motorunda silindirler “V” bloklarÕ düzeninde yer almaktadÕr. Bloklar arasÕndaki
açÕ ùekil 10’da görüldü÷ü gibi 60o’dir. A ve B isimli silindir bloklarÕnda 10’ar adet silindir
karúÕlÕklÕ (toplam 20 silindir) yer almaktadÕr.

ùekil 10. BloklararasÕ açÕya göre krank miline etkiyen düúey ve yatay kuvvetler
Aúa÷Õ yönde etkiyecek olan Pz kuvveti:
c
c
ሺ͵Ͳሻ   ଶ
ሺ͵Ͳሻ ൌ  ξ͵ƍ
 ൌ ଵ  ଶ ൌ ଵ

(9)

olarak yazÕlabilir. Burada önemli olan sistemi titreúime zorlayacak Pzc kuvvetinin do÷ru
hesaplanmasÕdÕr. Bir içten yanmalÕ pistonlu motorda düúey yönde etkiyen dinamik kuvvet,
dönen ve ötelenen kütleler ile piston ivmesi kullanÕlarak aúa÷Õdaki gibi [1] bulunur:
c ൌ ሺÚ୲ୣ୪ୣ୬ୣ୬  ୢÚ୬ୣ୬ ሻɘଶ୫ ሺɘ୫ ሻ  Ú୲ୣ୪ୣ୬ୣ୬

మ
னమ
ౣ୰

κ

ሺʹɘ୫ ሻ

Silindirler belirli faz açÕlarÕyla ardÕ sÕra ateúlenece÷inden, formül uyumlu yazÕlÕrsa:

19

(10)

୧c ൌ ɘଶ୫ ൣሺÚ୲ୣ୪ୣ୬ୣ୬  ୢÚ୬ୣ୬ ሻ୧ ൫ɘ୫   E୧ ൯  Ú୲ୣ୪ୣ୬ୣ୬ ɉ୧ ʹሺɘ୫   E୧ ሻ൧

(11)

Burada; ȕi, SilindirlerarasÕ ateúleme faz açÕsÕ; Ȝi, Krank yarÕçapÕnÕn biyel kol uzunlu÷una
oranÕ (ri/Ɛi); Ȧm, ÇalÕúma frekansÕ (SN /30); N, Motor çalÕúma devri (rpm) olmaktadÕr.
Motor 20 silindirli ve 4 zamanlÕ olup, 2 tur tam dönüúünü 720 o KMA (Krank Mili AçÕsÕ)’da
tamamladÕ÷Õndan; faz açÕsÕ 36o KMA olmaktadÕr. Aúa÷Õda ùekil 11’de ayrÕca silindirlerin
ateúleme sÕrasÕ ve faz açÕlarÕ gösterilmektedir.

ùekil 11. Silindirlerin ateúleme sÕrasÕ ve faz açÕlarÕ.
Ötelenen ve dönen [1] kütleler:
Ɛ
ö୲ୣ୪ୣ୬ୣ୬ ൌ ୮୧ୱ୲୭୬  భ ୠ୧୷ୣ୪ ൌ ሺʹͳ  ሻ  ʹ  כభమ ൌ ͶͲǤͷ

(12)

Ɛ

Krank a÷ÕrlÕk merkezinin krank mil ekseninde oldu÷u yaklaúÕmÕ ile (r 1 = 0):
ୢö୬ୣ୬  ൌ

୰భ
୰

Ɛ

Ɛ

ଵ

Ɛ

Ɛ

ଶ

୩୰ୟ୬୩  ቀͳ െ భቁ ୠ୧୷ୣ୪ ൌ ቀͳ െ భቁ ୠ୧୷ୣ୪ ൌ ʹ  כൌ ͳ͵Ǥͷ

(13)

bulunur. ùimdi dinamik kuvvet, c , ve moment hesaplamasÕna geçilebilir:
c ൌ ቀ

ଶSଵଷହ ଶ


ൌ ͷ͵ͻʹʹ

ቁ ͲǤͷൣͷͶ൫Ȧ୫   E୧ ൯  ͶͲǤͷሺͳǤ͵͵͵ሻʹሺȦ୫   E୧ ሻ൧
൫E୧ ൯ሺȦ୫ ሻ െ ൫E୧൯ሺȦ୫ ሻ
ۓ
ۗ
ۖ ൣ ଶ ൫E ൯ െ ଶ ൫E ൯൧ ଶ ሺȦ୫ ሻ ۖ
୧
୧
 ۔െൣ ଶ ൫E୧ ൯ െ ଶ ൫E୧ ൯൧ଶ ሺȦ୫ ሻ ۘ
ۖ
ۖ
ەെͶ൫E୧ ൯൫E୧ ൯ሺȦ୫ ሻሺȦ୫ ሻۙ
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(14)

Faz açÕlarÕna göre bütün silindirlerde elde edilen de÷erler toplanÕr ve yerine [1] konursa:
Ͳ  כሺȦ୫ ሻ െ Ͳ  כሺȦ୫ ሻ  Ͳ   כଶ ሺȦ୫ ሻ
c ൌ ͷ͵ͻʹʹ ൜
ൠൌͲ
െͲ  כଶ ሺȦ୫ ሻ െ Ͳ  כሺȦ୫ ሻሺȦ୫ ሻ

(15)

Sonuç olarak; dizel motorun 1. ve 2. mertebeden atalet kuvvetleri dengelenmiútir. Aúa÷Õda
ùekil 12’de dinamik kuvvetin zamana ba÷lÕ de÷iúimi gösterilmektedir.

ùekil 12. Dinamik zorlayÕcÕ kuvvetin “A” blo÷undaki silindirler için de÷iúimi.
Pz harmonik zorlayÕcÕ kuvvet genli÷i en büyük de÷eri 9.332*105 kN olmaktadÕr.

2.5 Krank Mili Boyunca Oluúacak Momentlerin HesaplanmasÕ
Test yata÷ÕnÕ oluúturan sistemin a÷ÕrlÕk merkezinden geçen eksene göre her bir silindirin
yatay uzaklÕ÷Õ dikkate alÕnarak oluúacak moment hesaplanmalÕdÕr.(ùekil 13).

ùekil 13. Kuvvetlerin etkime noktalarÕnÕn orijine uzaklÕklarÕnÕn gösterimi.
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Sistem a÷ÕrlÕk merkeziyle dizel motor a÷ÕrlÕk merkezi arasÕndaki uzaklÕk 2.836 m
oldu÷undan 1 nolu silindirin sistem a÷ÕrlÕk merkezine uzaklÕ÷Õ yaklaúÕk 1260 mm bulunur.
Silindirler arasÕ uzaklÕk 0.35 m oldu÷undan; sistemin a÷ÕrlÕk merkezine her bir silindirin
uzaklÕ÷Õ, Ɛi = Ɛ1 + n * 0.35 formülü ile [1] bulunabilir. (n : silindir sayÕsÕ ve Ɛ1 = 1260 mm).
୶୧ ൌ ቆ

 ିଵ Ɛିଵ   ିଵ Ɛିଵ   ିଶ Ɛିଶ
ቇ  כሺ͵Ͳሻ
ǥ ǥ ǥ Ǥ  ିଵ Ɛିଵ   ିଵ Ɛିଵ

(16)

Bulunan Pz de÷eri yerine koyulursa:
୶ ൌ Ͷ͵ʹ ൜

ሺȦ୫ ሻ െ ሺȦ୫ ሻ   ଶ ሺȦ୫ ሻ
ൠ
െଶ ሺȦ୫ ሻ െ ሺȦ୫ ሻሺȦ୫ ሻ

(17)

olarak yazÕlabilir. Burada:
ଵ
ଵ
ଶ
ଶ
 ൌ σଵ
୧ୀଵ Ɛ୧ ൫E୧ ൯,  ൌ σ୧ୀଵ Ɛ୧ ൫E୧ ൯,  ൌ σ୧ୀଵ Ɛ୧ ൣ ൫E୧ ൯ െ  ሺE୧ ሻ൧

 ൌ Ͷ σଵ
୧ୀଵ Ɛ୧ ൫E୧ ൯ሺE୧ ሻ
olmaktadÕr. Yine bütün faz açÕlarÕ için de÷erler elde edilip toplanÕrsa [1]:
୶ ൌ Ͷ͵ʹ ൜

Ͳ  כሺȦ୫ ሻ െ Ͳ  כሺȦ୫ ሻ  Ͳ   כଶ ሺȦ୫ ሻ
ൠൌͲ
െͲ  כଶ ሺȦ୫ ሻ െ Ͳ  כሺȦ୫ ሻሺȦ୫ ሻ

(18)

Dinamik momentler de denge sorunu yaratmamaktadÕr. Aúa÷Õda en büyük momentlerin
oluúaca÷Õ B blok 6–10 nolu silindirler için zamana ba÷lÕ de÷iúim (ùekil 14)
gösterilmektedir. AynÕ grafik 36o faz farkÕyla A blok 6–10 nolu silindirler için de geçerlidir.

ùekil 14. Harmonik momentin “B” blok silindir no 6 – 10 için de÷iúimi.
En büyük moment; dinamometreye en uzak konumda, A10 ve B10 nolu silindirlerde
4.1154*106 kNm hesaplanmÕútÕr. En yakÕn konumda ise de÷er 2.174*106 kNm olmaktadÕr.
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2.6 Düúey Genlik ve Frekans HesabÕ
Dizel motorun çalÕúma (N = 1350 rpm) ve rölanti devri (N = 520 rpm) frekanslarÕ :
Ȧm = 2SN/60 = 2*S*1350/60 = 141.37 (s-1 )

(19)

Ȧrölanti = 2SN/60 = 2S520/60 = 54 (s-1 )

(20)

olarak hesaplanÕr. Rezonans açÕsÕndan kontrol yapÕlÕrsa (do÷al frekanslar 2.3’te
bulunmuútu) :
Ȧ1n = 10.03 s-1 < Ȧ2n = 42.02 s-1 <

Ȧrölanti =54.00 s-1 < Ȧm =141.37 s-1

test yata÷ÕnÕn düúey yöndeki harmonik titreúim hareketine ait her iki do÷al frekansÕ da
MTU20V1163TB93 serisi motorun rölanti ve çalÕúma devrinden küçük oldu÷u ortaya
çÕkmaktadÕr. Bu nedenle sistemde rezonans söz konusu olmayacaktÕr.
Düúey yöndeki yer de÷iútirme genli÷i [1] :
 ൌ ሼ Τሾሺɘଶ୬ଵ െ ɘଶ୫ ሻሺɘଶ୬ଶ െ ɘଶ୫ ሻሿሽ
 ൌ

(21)

ͻǤ͵͵ʹͲ Ͳͳ כହ
ൌ ͳǤͲ͵  ିͲͳ כ
ʹͷͲͳǤͷͷ  כሺͳͲǤͲ͵͵Ͷͷଶ െ ͳͶͳǤ͵ଶ ሻሺͶʹǤͲͳͻͷͷଶ െ ͳͶͳǤ͵ଶ ሻ

øzin verilen maksimum yer de÷iútirme 0.15 mm oldu÷undan yapÕsal açÕdan güvenlidir.

3.

Sonuç

Gemi dizel motor test yata÷Õ hesaplamalarÕndaki temel amaç; dinamik zorlayÕcÕ kuvvet ve
momentlerin etkisi altÕndaki sistemin yapaca÷Õ harmonik titreúimin, çalÕúma koúullarÕnda
sistem için bir risk yaratÕp yaratmayaca÷ÕnÕn belirlenmesi ve bir risk öngörülürse de uygun
modelleme ile bu riskin giderilmesidir. Bu çalÕúmada da; gerçek bir dizel motorun makina
yataklarÕnÕn analitik modellemesi yapÕlmÕú, sistemin gerekli dayanÕm hesaplamalarÕ
yapÕlarak, sorunsuz çalÕúÕp çalÕúmayaca÷Õ kontrol edilmiútir. Yatakla ilgili yapÕlan
hesaplamalarÕn sonunda; sistemin statik dayanÕm açÕsÕndan herhangi bir tehlikesinin
olmadÕ÷Õ, rezonans riski taúÕmadÕ÷Õ, düúey yer de÷iútirme genli÷inin sÕnÕr de÷erin altÕnda
oldu÷u anlaúÕlmÕútÕr. YapÕlan analitik modelleme sistem için sorunsuz çalÕúacaktÕr.

Kaynaklar :
[1] Baúaran, H. Üstün, 2010. Gemi Dizel Motor Test yataklarÕnÕn Analitik Modellenmesi.
Yüksek Lisans Tezi, øTÜ.
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GULET TEKNE SATIN ALMA KARARLARI ÜZERøNDE
DEMOGRAFøK ÖZELLøKLERøN ETKøSø-BODRUM ÖRNEöø
Erdal ARLI1
ÖZET
Son yÕllarda önemli geliúmeler gösteren gulet tekne sektörünün hem yat yapÕm sektöründe
hem de mavi yolculu÷un geliúmesiyle birlikte yat turizmi sektöründe turistik niú ürün
olarak önemli bir yer edindi÷i söylenebilir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ, gulet tekne sahiplerinin
ürün özeliklerine yönelik satÕn alma kararlarÕ üzerinde demografik özelliklerinin etkili olup
olmadÕ÷ÕnÕ belirlemektir. Bu amacÕ gerçekleútirmek üzere veri toplamada yüz yüze anket
yöntemi kullanÕlmÕú ve anketler Bodrum’da faaliyet gösteren yat limanlarÕndan konaklama
hizmeti satÕn alan 102 gulet tekne sahibine uygulanmÕútÕr. Analiz sonuçlarÕndan, ürün
özelliklerine yönelik satÕn alma kararÕ üzerinde demografik özelliklerin etkili oldu÷u
belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler: gulet tekne, niú pazar, demografik özellikler
1.Giriú
Günümüzde iúletmeler; tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarÕnÕ daha etkin bir úekilde
karúÕlayabilmek amacÕyla, kitlesel pazarlamanÕn yerine, niú pazarlamaya a÷ÕrlÕk
vermektedir [1]. Niú pazarlama yabancÕ literatürde “target marketing”, “focused
marketing”, “concentrated marketing”, “micro marketing” gibi farklÕ baúlÕklarla
tanÕmlanmakta olup, ço÷unlukla “niche marketing” kavramÕ kullanÕlmaktadÕr. Türkçe
literatürde ise “köúe tutucu pazarlama” veya “niú pazarlama” olarak ifade edilmektedir [2].
Kotler’e göre niú pazarlama, “ihtiyaçlarÕ tatmin edilmemiú küçük bir pazar bölümüne hitap
etme sürecidir’ [3]. DalgÕç ve Leeuw (1994)’ e göre ise: “niú, bireysel tüketici veya benzer
karakteristik ve ihtiyaçlarÕ olan az sayÕda tüketici grubundan oluúan küçük bir pazardÕr” [4].
Niú pazarlama göreceli olarak benzer niteliklerde mal veya hizmetlere gereksinim duyan,
bir ya da daha çok benzer özelli÷i paylaúan, küçük bir tüketici kitlesinin isteklerini daha iyi
karúÕlamak amacÕyla geliútirilen pazarlama faaliyetleri úeklinde de tanÕmlanmaktadÕr [5],
[6]. Genellikle yüksek gelir grubuna hitap eden belirli ve az sayÕda insanÕn tatmin edildi÷i
yat inúaatÕ, yat alÕm-satÕm ve kiralama pazarÕ da son yÕllarda gerek iç pazarda gerekse dÕú
pazarda geliúme gösteren bir niú pazardÕr. Bu tür pazar kesimlerindeki alÕcÕlar, fiyatlara
1
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karsÕ pek duyarlÕ olmayan, gelir seviyeleri yüksek, kaliteli müúteri olarak
tanÕmlanmaktadÕrlar [7]. Onlar kendi özel ilgi alanlarÕndaki tutkularÕna ulaúmak için zaman,
para ve emek ayÕrabilecek nitelikteki potansiyel müúterilerdir [8]. Bu ba÷lamda, özellikle
lüks ve ahúap tekneler olarak adlandÕrÕlan gulet tekne pazarÕ da yüksek gelir düzeyine sahip
ve denizcili÷e ilgi gösteren, benzer karakteristik ve ihtiyaçlarÕ olan az sayÕda müúteri
grubundan oluúan bir niú pazar olup, gulet teknelerde niú ürün olarak tanÕmlanabilir.
Linneman ve Stanton’un ifadeleri de gulet tekne pazarÕ müúterilerini en iyi tanÕmlayan
ifadelerdir. Onlara göre niú pazarda ‘herkesin yeterince hoúlanaca÷Õ bir mal veya hizmet
yoktur, sadece bazÕlarÕnÕn çok hoúlanaca÷Õ mal ve hizmetler mevcuttur” [9]. Bu anlamda,
niú pazarlamada herkesin sevdi÷i ve tercih etti÷i mal veya hizmetleri üretmek yerine, belirli
bir müúteri kitlesinin satÕn almak istedi÷i mal veya hizmetleri üretmek ve pazarlamak söz
konusu olmaktadÕr [10]. DolayÕsÕyla, bu ve buna benzer pazarlarda müúterilerin istek ve
ihtiyaçlarÕnÕn do÷ru tanÕmlanmasÕ, bu istek ve ihtiyaçlarÕn demografik özellikler açÕsÕndan
farklÕlÕk gösterip göstermedi÷inin belirlenmesi hem üretim aúamasÕnda hem de alÕm, satÕm
ve kiralama aúamasÕnda üretici iúletmelerin yanÕ sÕra alÕm-satÕm ve kiralama acentelerine
pazarlama politikalarÕnÕn planlanmasÕ ve yürütülmesi konusunda önemli katkÕlar
sa÷layacaktÕr.
2. Gulet Tekne KavramÕ ve Gulet Yat Endüstrisi
Guletler en basit tanÕmla, motor ve yelken donanÕmlÕ, özel bir tasarÕma sahip ahúap gezi
tekneleridir. Guletler, önceleri Ege Bölgesi’nde taúÕmacÕlÕk, balÕkçÕlÕk ve sünger avcÕlÕ÷Õ
baúta olmak üzere ticari amaçlÕ kullanÕlmÕúlardÕr [11]. Bu yüzden bu tekneler geniú güverte
alanlarÕna ve sa÷lam bir gövde yapÕsÕna sahiptirler. Zaman içerisinde, ticarette kullanÕmÕ
azalma göstermiú ancak, 1960’lÕ yÕllardan sonra Türkiye’de yat turizminin geliúmeye
baúlamasÕ, Ege Bölgesi’nin turistik yapÕsÕnÕn ön plana çÕkmasÕ ve denizden ulaúÕlabilecek
el de÷memiú koylarÕn keúfedilmesiyle birlikte bu teknelere olan ilgi büyük ölçüde artmaya
baúlamÕútÕr. AyrÕca, Bodrum ve civarÕnda turizmin daha sonraki yÕllarda istikrarlÕ olarak
büyümesi de Bodrum Tipi Guletlere olan ilginin do÷ru oranda geliúmesine yol açmÕútÕr.
Yelkenli teknelerle yapÕlan turlarÕn otantikli÷ini ve keyfini yaúamak isteyen deniz
severlerin ve turistlerin tercihleri neticesinde guletler yeni bir kullanÕm alanÕ bulmuútur.
Bugün Ege bölgesindeki turizmin geliúmesi ile guletlerin önemi daha da artmaktadÕr [12].
Günümüzde özellikle guletleri belirli kesimdeki insanlarÕn zevklerini tatmin etmek ve de
denize olan tutkunluklarÕnÕ gidermek için yaptÕrdÕklarÕ söylenebilir. Bu bakÕmdan gulet bir
tekne yaptÕracak veya satÕn alacak müúteriler kendilerine özgü istek, arzu ve ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕlayacak tasarÕmlarÕ tercih ederler [13]. DolayÕsÕyla bir guletin tasarÕmÕ bir yük
gemisinden, bir konteynerden ya da baúka bir ticari gemiden daha meúakkatli ve itina
isteyen bir iútir [14].
Otomotiv sektöründe herhangi bir markanÕn bir modeli üretilirken, model tasarlanÕr ve seri
üretimle binlerce üretilebilir. Üretilen modelin her birinde kapÕlar aynÕ yerdedir, döúemeler
genellikle aynÕ malzemedendir, silecekler aynÕ türdendir. Çünkü otomobiller nihayetinde
sadece ulaúÕm araçlarÕdÕr; onlarda konaklama yapÕlmaz. Fakat bir yatta bir gün de÷il, bir
tatil ya da bir yaúam bile geçirilebilir. Bu sebepten yatlarÕn her türlü ihtiyacÕ ve konforu
içermesi gerekmektedir. AyrÕca, seri üretimle aynÕ tekneden binlerce üretilmesi, yatçÕlÕk
ruhuna aykÕrÕdÕr. Özellikle de guletler için bunu yapmanÕn anlamsÕz oldu÷u söylenebilir
[15],[16]. Her müúteri gulet teknesini kendisinin ve ailesinin istek, arzu ve ihtiyaçlarÕna
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göre tasarlamak ister. Gulet sahibi olmak isteyen bir müúterinin ilk olarak karar verece÷i
úey, teknenin ihtiyaçlarÕ karúÕlayacak temel özellikleri, ana boyutlarÕ, konforu, göze hitap
eden estetik yapÕsÕ ve di÷er teknik özellikleridir [17],[18]. Bu yüzden insanlarÕn farklÕ
istekleri do÷rultusunda özellikle baúta guletler olmak üzere yatlarÕn seri üretilmesi ve
otomasyonu zordur. Bundan dolayÕ da yüksek fiyatlÕ ve lüks araçlardÕr [19],[20]. Günümüz
insanÕnÕn modern gereksinimlerine göre son yÕllarda yeniden tasarlanan guletlerde, konforlu
ve geniú kamaralar, duú, wc, salon, tam donanÕmlÕ mutfak, güverte ve salonda yemek
masalarÕ, güneúlenme alanlarÕ standart olarak bulunmaktadÕr. Bununla birlikte guletler, beú
yÕldÕzlÕ bir otelde oldu÷u gibi her biri özenle dekore edilmiú mobilyalara, hidro masaj duúa
kabinlere, jakuzilere, uydu haberleúme sistemlerine, TV ve DVD oynatÕcÕ gibi ev ve lüks
otel odasÕnda yer alabilecek her türlü ekipmana sahip olarak üretilebilmektedirler.
Büyüklüklerine ve planlarÕna göre genellikle bir ya da iki direkli olarak inúa edilirler.
Guletlerin bir baúka özelli÷i de, tamamen usta yapÕsÕ - el iúi olmalarÕdÕr [21]. DolayÕsÕyla
sipariú üzerine yapÕlan ve özel hedef kitleye yönelik olarak üretilen guletler niú ürün
özelli÷ine sahiptir.
3. AraútÕrmanÕn AmacÕ, Önemi ve SÕnÕrlÕlÕ÷Õ
Bu araútÕrmanÕn amacÕ, bir niú pazar olan gulet tekne sektöründe müúterilerin gulet tekne
satÕn alma kararÕ üzerinde etkili olan özelliklerin önem düzeyini belirlemek ve bu özellikler
ile demografik özellikler arasÕnda istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir iliúki olup olmadÕ÷Õ ortaya
koymaktÕr. Bu araútÕrma sonuçlarÕnÕn, yat inúasÕ yapan üretici iúletmelerle, yat alÕm-satÕm
ve kiralama iúlemi yapan aracÕ kurumlara, pazarlama boyutunda strateji ve politikalarÕn
belirlenmesi konusunda yol gösterece÷i ve araútÕrmanÕn niú pazarlamada demografik
özellikler ile niú ürün özellikleri arasÕndaki iliúkiyi açÕklamasÕ bakÕmÕndan da literatüre
katkÕ sa÷layaca÷Õ düúünülmektedir. Bu araútÕrmanÕn Bodrum Bölgesi’nde faaliyet gösteren
mavi yolculukta kullanÕlan lüks özelli÷e sahip gulet teknelere yönelik olarak yapÕlmasÕ en
önemli sÕnÕrlÕlÕ÷ÕnÕ oluúturmaktadÕr. Sonuçlar örneklem grubunu yansÕtmakta olup
genelleútirilmemelidir. Benzer bir araútÕrma farklÕ bölgelerde ve farklÕ tekne türlerine (fiber
tekne, mega yat, katamaran vb.gibi) yönelik olarak gerçekleútirilebilir ve sonuçlar birbiriyle
kÕyaslanabilir.
4. Yöntem
Bu araútÕrma, nitel ve nicel araútÕrma yöntemlerinin birleúmesinden meydana gelen karma
araútÕrma yaklaúÕmÕ ile yapÕlmÕútÕr [22]. AraútÕrmada nitel ve nicel araútÕrma yöntemleri
birlikte kullanÕlmÕútÕr. Nitel araútÕrmalar sonucunda elde edilen veriler keúifsel ve
tanÕmlayÕcÕ olup araútÕrma probleminin tanÕmlanmasÕ ve hipotezlerin oluúturulmasÕnda
kullanÕlmÕútÕr [23]. AyrÕca, yat turizminin literatürde yeterince araútÕrÕlmamÕú bir konu
olmasÕ nedeniyle, araútÕrmanÕn bütün safhalarÕnda ilgili yazÕlÕ kaynaklarÕn azlÕ÷Õ
hissedilmiútir. Yatlar konusunda mevcut yazÕlÕ kaynaklarÕn sÕnÕrlÕlÕ÷Õndan dolayÕ çalÕúmada
kullanÕlan yöntem; temel olarak literatür incelemesine dayanan, makalenin amaçlarÕ
do÷rultusunda bir sistemleútirmedir. Buna yardÕmcÕ olarak önce yerinde inceleme ve
gözlem, kiúisel görüúmeler yapÕlmÕútÕr. Bu görüúmeler genel olarak karúÕlÕklÕ mülâkat
úeklinde geçekleútirilmiú olup, bunun yanÕ sÕra akademisyen ve sektör uzmanÕ kiúilerle
yapÕlan bilgi alÕúveriúinden elde edilen geri bildirimler çalÕúmanÕn hipotezleri, anket
sorularÕ, ana ve alt baúlÕklarÕ oluúturacak úekilde biçimlendirilmiútir.
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AraútÕrmada önce nitel veri toplama araçlarÕndan derinlemesine görüúme yönteminden
faydalanÕlmÕú, elde edilen veriler nicel araútÕrma probleminin ve anket sorularÕnÕn
oluúturulmasÕnda kullanÕlmÕútÕr. Nitel araútÕrmada, 10 gulet tekne sahibi ile derinlemesine
görüúme yapÕlmÕú, görüúmeler ortalama 20-25 dakika sürmüútür. Görüúmelerde genel
itibarÕyla tekne sahiplerinin bir gulet satÕn alÕrken teknenin görsel ve teknik özelliklerinin
yanÕ sÕra inúa eden ve satÕúÕ gerçekleútiren aracÕ kurumlarÕn tanÕnÕrlÕ÷Õna önem verdikleri
anlaúÕlmÕútÕr. YapÕlan görüúmelerle istenilen amaca ulaúÕlmÕú ve literatürden elde edilen
bilgilere ilave olarak araútÕrmanÕn problemi ile anketin oluúturulmasÕna yön verecek veriler
elde edilmiútir.
AraútÕrmanÕn anket formu üç bölümden oluúmakta olup, birinci bölüm cevaplayÕcÕlarÕn
demografik özelliklerine iliúkin sorularÕ kapsamaktadÕr. økinci bölüm ise cevaplayÕcÕlarÕn
gulet tekne satÕn alma kararlarÕnda etkili olan özelliklerin önem düzeyinin belirlenmesine
yönelik sorulardan oluúmaktadÕr. Bu bölümde kullanÕlan ifadeler nitel araútÕrma
sonuçlarÕndan elde edilen verilerin yanÕ sÕra, Turan (2009) ve KÕnacÕ (2009)’ nÕn yapmÕú
olduklarÕ çalÕúmalarÕndan esinlenerek hazÕrlanmÕútÕr. YapÕlan çalÕúmalar ve nitel
araútÕrmadan elde edilen verilerin yanÕ sÕra hem akademik hem de sektörel anlamda uzman
görüúleri alÕnmÕú ve anket formu incelettirilmiútir. AnlaúÕlmasÕ güç soru bulunup
bulunmadÕ÷ÕnÕ test etmek üzere de 18 gulet tekne sahibine ön test uygulanmÕú ve gerekli
düzeltmeler yapÕlmÕútÕr.
Bu araútÕrmanÕn ana kütlesini gulet tekne sahipleri oluúturmaktadÕr. KÕnacÕ (2009)’ya [24]
göre Türkiye’de 1500’ün üzerinde gulet imal edilmiútir. Ana kütlenin tamamÕna ulaúma
güçlü÷ü, iú yo÷unlu÷u, zaman ve maliyet kÕsÕtlarÕ nedeniyle Bodrum’daki yat limanlarÕndan
konaklama hizmeti satÕn alan anketi cevaplamaya istekli 102 gulet tekne sahibine anket
uygulanmÕútÕr. AraútÕrmada tesadüfü olmayan örnekleme yöntemi uygulanmÕú ve
cevaplayÕcÕlar kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiútir.
AraútÕrmada veri toplamada yüz yüze anket yöntemi kullanÕlmÕútÕr. Anketle veri toplama
iúlemi araútÕrmacÕ ve bir üniversitenin Deniz UlaútÕrma ve øúletme ProgramÕ’ndan mezun üç
yÕl sektör tecrübesine sahip Bodrum’da görev yapan bir yat kaptanÕ tarafÕndan
gerçekleútirilmiútir. AraútÕrmacÕ tarafÕndan yardÕmcÕya anketin nasÕl doldurulmasÕ
gerekti÷ine yönelik e÷itim verilmiútir. Veri toplama iúlemi 30 Temmuz- 23 Eylül 2012
tarihleri arasÕnda gerçekleútirilmiútir. AraútÕrma sürecinde toplanmÕú olan veriler SPSS 15.0
paket programÕ ile de÷erlendirmeye tabi tutulmuú ve araútÕrma hipotezlerini test etmek
üzere Mann- Whitney U testi ile Kendall Tau b korelasyon analizinden yararlanÕlmÕútÕr.
Bu araútÕrma Bodrum’da gerçekleútirilmiútir. AraútÕrma için Bodrum’un seçilmesinin
baúlÕca nedeni, gulet sektörünün ana vatanÕ ve bu alanda en geliúmiú bölge [25] [26]
olmasÕnÕn yanÕ sÕra, gulet tekne ile mavi yolculuklarÕn yapÕldÕ÷Õ merkez noktalarÕndan biri
olmuú olmasÕdÕr.
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4.1 AraútÕrma Probleminin TanÕmÕ
Bu araútÕrmada aúa÷Õdaki sorulara cevap aranmÕútÕr;
1-Gulet tekne sektöründe müúterilerin tekne satÕn alma kararlarÕnda etkili olan özellikler ve
önem düzeyleri nedir?
2- Gulet tekne sektöründe müúterilerin tekne satÕn alma kararlarÕnda etkili olan özellikler ile
demografik özellikler arasÕnda istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir iliúki var mÕdÕr?
4.2 AraútÕrmanÕn Modeli
Belirtilen amaçlar do÷rultusunda yapÕlan bu araútÕrmayla, bir niú pazar olan gulet tekne
sektöründe müúterilerin tekne satÕn alma kararlarÕnda etkili olan özellikler ile demografik
özellikler arasÕnda istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir iliúkinin bulunup bulunmadÕ÷Õ
belirlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
Gulet
Tekne
SatÕnSatÕn
AlmaAlma
KararÕna
øliúkinøliúkin
Özellikler
Gulet
Tekne
KararÕna
Özellikler
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Özellikler
-Görsel
Özellikler
-Teknik
Özellikler
-Teknik
Özellikler
-En-En
ÇokÇok
Tercih
Edilen
TekneTekne
Türü OlmasÕ
Tercih
Edilen
Türü OlmasÕ
-Üretici
øúletmenin
TanÕnÕrlÕ÷Õ
-Üretici
øúletmenin
TanÕnÕrlÕ÷Õ
-AracÕ Kurumun TanÕnÕrlÕ÷Õ
-AracÕ Kurumun TanÕnÕrlÕ÷Õ
-YatÕrÕm AracÕ Olma Özelli÷i
-YatÕrÕm AracÕ Olma Özelli÷i
-SatÕú SonrasÕ Hizmetler

Demografik
ÖzelliklerÖzellikler
Demografik
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-Gelir Düzeyi
-Gelir Düzeyi
-E÷itim Düzeyi
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4.3 AraútÕrmanÕn Hipotezleri
H1: Gulet tekne sektöründe müúterilerin tekne satÕn alma kararlarÕnda etkili olan özellikler
istatistiksel açÕdan %95 güven aralÕ÷Õnda cinsiyet açÕsÕndan farklÕlÕk göstermektedir.
H2: Gulet tekne sektöründe müúterilerin tekne satÕn alma kararlarÕnda etkili olan özellikler
istatistiksel açÕdan %95 güven aralÕ÷Õnda medeni durum açÕsÕndan farklÕlÕk göstermektedir.
H3: Gulet tekne sektöründe müúterilerin tekne satÕn alma kararlarÕnda etkili olan özellikler
ile yaú durumu arasÕnda istatistiksel açÕdan %95 güven aralÕ÷Õnda anlamlÕ bir iliúki vardÕr.
H4: Gulet tekne sektöründe müúterilerin tekne satÕn alma kararlarÕnda etkili olan özellikler
ile gelir düzeyi arasÕnda istatistiksel açÕdan %95 güven aralÕ÷Õnda anlamlÕ bir iliúki vardÕr.
H5: Gulet tekne sektöründe müúterilerin tekne satÕn alma kararlarÕnda etkili olan özellikler
ile e÷itim düzeyi arasÕnda istatistiksel açÕdan %95 güven aralÕ÷Õnda anlamlÕ bir iliúki vardÕr.
5. Bulgular
5.1 CevaplayÕcÕlarÕn Demografik Özellikleri
Anketi cevaplayan 102 cevaplayÕcÕnÕn 17’si (%16,7) bayan, 85’i (%83,3) erkektir.
CevaplayÕcÕlarÕn 11’i (%10,8) 18-25 yaú aralÕ÷Õnda, 29’u (%28,4) 26-35 yaú aralÕ÷Õnda,
27’si (%26,5) 36-45 yaú aralÕ÷Õnda, 24’ü (%23,5) 46-55 yaú aralÕ÷Õnda ve 11’i (%10,8) 56
yaú ve üstüdür. CevaplayÕcÕlarÕn 38’i (%37,3) bekâr ve 64’ü (%62,7) evlidir. 102
cevaplayÕcÕdan 10’unun (%9,8) gelir düzeyi 5000-6000 TL arasÕnda, 20’sinin (%19,6)
6001-7000 TL arasÕnda, 19’unun (%18,6) 7001-8000 TL arasÕnda, 12’sinin (%11,8) 80019000 TL arasÕnda, 15’inin (%14,7) 9001-10000 TL arasÕnda ve 26’sÕnÕn (%25,5) 10001 TL
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ve üstüdür. E÷itim düzeyi açÕsÕndan; 102 cevaplayÕcÕdan 14 (%13,7) cevaplayÕcÕnÕn
ilkö÷retim, 27’sinin (%26,5) lise, 11’inin (%10,8) önlisans, 37’sinin (%36,3) lisans ve
13’ünün (%12,7) lisansüstüdür.
5.2 Gulet Tekne Sahiplerinin SatÕn Alma KararÕ Üzerinde Etkili Olan Özellikler
Anketi cevaplayan gulet tekne sahiplerinin tekne satÕn alma kararÕ üzerinde etkili olan
özellikleri belirlemek amacÕyla teknenin görsel özelli÷i, üretici ve aracÕ firma tanÕnÕrlÕ÷Õ, en
çok tercih edilme özelli÷i, yatÕrÕm aracÕ olma özelli÷i, teknik özellikler ve satÕú sonrasÕ
hizmetlere iliúkin olarak 19 de÷iúken sorulmuú ve Tablo 1’deki sonuçlar elde edilmiútir.
Tablo 1. Müúterilerinin Tekne SatÕn Alma KararÕ Üzerinde Etkili Olan Özellikler
Teknenin Özellikleri
Teknenin Özellikleri

Ortalama
Ortalama

Görsel Özellikler
Görsel Özellikler

DÕú Görünüú

DÕú
Görünüú
Renk
Renk
Konfor
Konfor
øç TararÕm
øç TararÕm
Estetik YapÕ
Estetik YapÕ
AracÕ Kurumun TanÕnÕrlÕ÷Õ
AracÕ Kurumun TanÕnÕrlÕ÷Õ
SatÕúYapan
Yapan
Acentenin
SatÕú
Acentenin
TanÕnÕrlÕ÷Õ
TanÕnÕrlÕ÷Õ

4,02

4,023,45
3,454,11
4,11
4,19
4,19
4,04
4,04
3,603,60

YatÕrÕmÖzelli÷i
Özelli÷i
YatÕrÕm
YatÕrÕmÖzelli÷i
Özelli÷i
YatÕrÕm
EnÇok
ÇokTercih
Tercih
Edilme
En
Edilme
En
Edilen
Tekne
EnÇok
ÇokTercih
Tercih
Edilen
Tekne
Türü
TürüOlmasÕ
OlmasÕ
Üretici
TanÕnÕrlÕ÷Õ
ÜreticiFirma
Firma
TanÕnÕrlÕ÷Õ
Üretici
TanÕnÕrlÕ÷Õ
ÜreticiFirma
Firma
TanÕnÕrlÕ÷Õ
Croanbach
0,9087.
CroanbachAlpha:
Alpha:
0,9087.

3,553,55

3,343,34

3,943,94

Standart

Teknenin

Standart
SapmaTeknenin
Özellikleri
Sapma
Özellikleri
Teknik
Teknik
Özellikler
,72379 Özellikler
Boyu
,72379
1,03050BoyuTonajÕ
1,03050
,82407 TonajÕ
Makine Gücü
,82407
Makine Gücü
,67544
HÕzÕ
,67544
HÕzÕ
,84873
Kamara SayÕsÕ
,84873
Kamara SayÕsÕ
YakÕt SarfiyatÕ
YakÕt SarfiyatÕ
YapÕldÕ÷Õ
YapÕldÕ÷Õ
Malzemenin
1,09143
Malzemenin
1,09143
TürüTürü
SonrasÕ
SatÕúSatÕú
SonrasÕ
Hizmetler
Hizmetler
,93949 Garanti
Garanti
,93949
SüresiSüresi
Yedek
Yedek
ParçaParça
Bulunabilirli÷i
Bulunabilirli÷i
SatÕúSatÕú
SonrasÕ
SonrasÕ
Teknik
1,12131
Sunulan
Teknik
1,12131Sunulan
Servis
Hizmeti
Servis
Hizmeti

Ort.
Ort.

3,85
3,83
4,01
3,81
3,84
3,99

3,85
,77584
3,83,77584,90196
4,01,90196,86723
,86723
3,81
,95161
,95161
3,84
,80524
,80524
3,99
,97995
,97995

4,17 4,17,81340,81340

4,01 4,01,92255,92255
4,15 4,15,82947,82947
3,95 3,95,98882,98882

,88802
,88802

Tablo 1 incelecek olursa görsel özellikler ile ilgili olarak; cevaplayÕcÕlar ‘renk’ de÷iúkenini
önemli bulmazken, ‘konfor’, ‘iç tasarÕm’, ‘estetik yapÕ’ ve ‘dÕú görünüú’ de÷iúkenlerini
önemli bulmaktadÕrlar. AyrÕca, cevaplayÕcÕlar tarafÕndan aracÕ kurumlarÕn tanÕnÕrlÕ÷Õ ve
üretici iúletmenin tanÕnÕrlÕ÷Õ da önemli bulunmuútur.
Teknik özellikler incelendi÷inde ise; verilen cevap ortalamalarÕndan gulet tekne satÕn alma
kararÕ üzerinde teknenin yapÕldÕ÷Õ malzemenin türünün, yakÕt sarfiyatÕnÕn ve makine
gücünün di÷er de÷iúkenlere göre daha önemli oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr. SatÕú sonrasÕ
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Std.

Std. Sapma
Sapma

hizmetler incelendi÷inde de, yedek parça bulunabilirli÷inin, garanti süresinin ve satÕú
sonrasÕ teknik servis hizmetinin önemli oldu÷u görülmektedir.

5.3 Gulet Tekne SatÕn Alma KararÕ Üzerinde Etkili Olan Özelliklerin Cinsiyet
AçÕsÕndan FarklÕlÕk Gösterip Göstermedi÷inin øncelenmesi
Anketi cevaplayan 102 cevaplayÕcÕnÕn satÕn alma kararÕ üzerinde etkili olan özelliklerin
cinsiyet açÕsÕndan farklÕlÕk gösterip göstermedi÷i belirlemek üzere Mann-Whitney U testi
uygulanmÕú ve aúa÷Õdaki sonuçlar elde edilmiútir.
Tablo 2. Gulet Tekne SatÕn Alma KararÕ Üzerinde Etkili Olan Özellikler ile Cinsiyet
ArasÕndaki øliúki
TanÕmlayÕcÕ
østatistik
SonuçlarÕ Mann-Whitney
Mann-Whitney
Test SonuçlarÕ
TanÕmlayÕcÕ
østatistik
SonuçlarÕ
U TestUSonuçlarÕ
Ürün
Özellikleri
Ürün
Özellikleri

Cinsiye N
Cinsiye
t
t
Görsel
Özellikler
Bayan
Görsel Özellikler
Bayan
17
Erkek 85
Erkek
Teknik
özellikler
Bayan 17
Teknik
özellikler
Bayan
Erkek 85
Erkek
SatÕú
SonrasÕ
Hizmetler Bayan
Bayan 17
SatÕú
SonrasÕ
Hizmetler
Erkek
Erkek 85
En En
ÇokÇok
Tercih
Edilme
Tercih
Edilme Bayan
Bayan 17
Erkek
Erkek 85
YatÕrÕm
aracÕ
Bayan
YatÕrÕm aracÕ
Bayan 17
Erkek
Erkek 85
Üretici
Firma
TanÕnÕrlÕ÷Õ
Bayan
Üretici Firma TanÕnÕrlÕ÷Õ
Bayan 17
Erkek
Erkek 85
AracÕ
Kurumun
Bayan
AracÕ Kurumun
Bayan 17
TanÕnÕrlÕ÷Õ
Erkek
TanÕnÕrlÕ÷Õ
Erkek 85

N Ort. Ort. Std. Std.Mean MeanSum ofSum AnlamlÕlÕk
of
AnlamlÕlÕk
Sapma
Rank
Ranks
(2-yönlü)
Sapma
Rank
Ranks
(2-yönlü)
17 4,22 4,22,79650,79650
1153,50 ,011 ,011
67,85 67,85
1153,50
85 3,91 3,91,54098,54098
4099,50
48,23 48,23
4099,50
17 3,92 3,92,78914,78914
52,41
52,41
891,00891,00 ,889 ,889
85 3,94 3,94,60711,60711
4362,00
51,32 51,32
4362,00
17 3,82 3,82,65741,65741
39,38 39,38669,50669,50 ,061 ,061
85 4,08 4,08,81836,81836
53,92 53,92
4583,50
4583,50
17 4,18 4,181,13111,1311
73,53 73,53
1250,00
1250,00 ,001 ,001
47,09 47,09
4003,00
85 3,17 3,171,04851,0485
4003,00
60,03 60,03
1020,50
17 3,82 3,82,95101,95101
1020,50 ,168 ,168
49,79 49,79
4232,50
85 3,58 3,58,87687,87687
4232,50
4,05
,82694
55,03
935,50
17
4,05
,82694
55,03
935,50 ,563 ,563
3,91
,90253
50,79
4317,50
85
3,91
,90253
50,79
4317,50
49,41 49,41840,00840,00 ,741 ,741
17 3,58 3,58,87026,87026
51,92
4413,00
85 3,61 3,611,13481,1348
51,92
4413,00

Tablo 2 incelenecek olursa, hem bayan hem de erkek cevaplayÕcÕlarÕn gulet tekne satÕn
alma kararÕnda görsel özelliklere önem verdikleri, ancak erkek cevaplayÕcÕlara kÕyasla
bayan cevaplayÕcÕlarÕn görsel özellikleri daha fazla önemsedikleri anlaúÕlmaktadÕr. Bunun
yanÕ sÕra bayan cevaplayÕcÕlar tarafÕndan teknenin en çok tercih edilen tekne türü olmuú
olmasÕnÕn önemli oldu÷u görülürken, erkek cevaplayÕcÕlar ise bu seçene÷i ‘ne önemli ne
önemsiz’ bulmuútur. AyrÕca hem satÕú sonrasÕ hizmetlerin hem de teknenin yatÕrÕm aracÕ
olma özelli÷ine sahip olmasÕnÕn bayan ve erkek cevaplayÕcÕlar tarafÕndan önemli bulundu÷u
görülmektedir. Ancak erkek cevaplayÕcÕlarÕn bayan cevaplayÕcÕlara kÕyasla satÕú sonrasÕ
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hizmetleri daha önemli bulduklarÕ, bayanlarÕn ise erkeklere kÕyasla yatÕrÕm aracÕ olma
özelli÷ini daha önemsedikleri anlaúÕlmaktadÕr.
SatÕn alma kararÕ üzerinde etkili olan özelliklerin cinsiyet açÕsÕndan farklÕlÕk gösterip
göstermedi÷i belirlemek üzere yapÕlan Mann-Whitney U test sonuçlarÕ incelendi÷inde,
görsel özellikler ve en çok tercih edilen tekne özelli÷i olma özellili÷inin %95 güven
aralÕ÷Õnda farklÕlÕk gösterdi÷i görülmektedir. Bu sonuca göre H 1 hipotezi görsel özellikler
ve en çok tercih edilme özelli÷i de÷iúkenleri için kabul di÷er de÷iúkenler için red edilir.
5.4 Gulet Tekne SatÕn Alma KararÕ Üzerinde Etkili Olan Özelliklerin Medeni Durum
AçÕsÕndan FarklÕlÕk Gösterip Göstermedi÷inin øncelenmesi
Anketi cevaplayan 102 cevaplayÕcÕnÕn satÕn alma kararÕ üzerinde etkili olan özelliklerin
medeni durum açÕsÕndan farklÕlÕk gösterip göstermedi÷ini belirlemek üzere Mann-Whitney
U testi uygulanmÕú ve aúa÷Õdaki sonuçlar elde edilmiútir.
Tablo 3. Gulet Tekne SatÕn Alma KararÕ Üzerinde Etkili Olan Özellikler øle Medeni Durum
ArasÕndaki øliúki
TanÕmlayÕcÕ østatistik SonuçlarÕ
Mann-Whitney U Test SonuçlarÕ
Ürün Özellikleri
Görsel Özellikler
Teknik özellikler
SatÕú SonrasÕ Hizmetler
En Çok Tercih Edilme
YatÕrÕm aracÕ
Üretici Firma TanÕnÕrlÕ÷Õ
AracÕ Kurumun
TanÕnÕrlÕ÷Õ

Medeni
Durum
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli

N

Ort.

Std.
Sapma

Mean
Rank

Sum of
Ranks

38
64
38
64
38
64
38
64
38
64
38
64
38

3,94
3,98
3,86
3,97
4,05
4,03
3,23
3,40
3,50
3,70
4,07
3,85
3,60

,38878
,69493
,56066
,67865
,65083
,87714
1,05098
1,16454
,64724
1,00285
,67310
,98990
,94553

47,13
54,09
46,79
54,30
49,91
52,45
48,41
53,34
47,09
54,12
54,33
49,82
50,57

1791,00
3462,00
1778,00
3475,00
1896,50
3356,50
1839,50
3413,50
1789,50
3463,50
2064,50
3188,50
1921,50

64

3,61

1,17672

52,05

3331,50

AnlamlÕlÕk
(2-yönlü)
,244

Tablo 3’e göre gulet tekne satÕn alma kararÕ üzerinde etkili olan özelliklerin medeni duruma
göre istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir farklÕlÕk görülmektedir. Bu sonuca göre, H2 hipotezi red
edilir
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,213
,671
,219
,425
,130
,400

5.5 Gulet Tekne SatÕn Alma KararÕ Üzerinde Etkili Olan Özellikler øle Yaú Durumu
ArasÕndaki øliúki
Anketi cevaplayan 102 cevaplayÕcÕnÕn satÕn alma kararÕ üzerinde etkili olan özellikler ile
yaú durumu arasÕnda anlamlÕ bir iliúki olup olmadÕ÷ÕnÕ belirlemek üzere Kendall Tau b
parametrik olmayan korelasyon analizi uygulanmÕú ve aúa÷Õdaki sonuçlar elde edilmiútir.

18-2518-25

Ortalama 4,60 4,60 4,23
Ortalama
CevaplayÕcÕ 11
11 11
CevaplayÕcÕ
Std. Sapma,29665 ,29665,36294
Std. Sapma
Ortalama 4,13 4,13 4,19
26-3526-35 Ortalama
CevaplayÕcÕ
CevaplayÕcÕ 29
29 29
Std. Sapma
Std. Sapma,59107 ,59107,67484
36-4536-45 Ortalama
Ortalama 3,94 3,94 3,97
CevaplayÕcÕ
CevaplayÕcÕ 27
27 27
Std. Sapma
,43179
Std. Sapma
,43179,49334
46-55
Ortalama
3,68
3,57
46-55
Ortalama
3,68
CevaplayÕcÕ
24
24
CevaplayÕcÕ
24
Std. Sapma
,57155
,62124
Std. Sapma
,57155
56 ve üstü
Ortalama
3,58
3,61
56 ve üstü
Ortalama
CevaplayÕcÕ
11 3,58 11
CevaplayÕcÕ,65394 11 ,66422
Std. Sapma

4,23
4,36
11 11
,36294
,54680
4,19
4,10
29 29
,74591
,67484
4,03
3,97
27 27
,80773
,49334
3,95
3,57
24
24
,83587
,62124
3,75
3,6111
11
1,0120
Std.
Sapma
,65394
,66422
Kendall
Korelâsyon
-,443(**)
-,346(**)
-,125
Tau bKendall
Korelâsyon
-,443(**)
-,346(**)
AnlamlÕlÕk
,000
,000
,111
Tau b
AnlamlÕlÕk
,000
,000

4,36
4,27
1111
,54680
,90453
4,10
3,6552
2929
1,0098
,74591
3,18
4,03
2727
1,1106
,80773
2,95
3,95
24
24
1,0826
,83587
2,81
3,7511
11
1,0787
1,0120
-,314(**)
-,125
,000
,111

4,27
4,54
1111
,90453
,68755
3,6552
3,79
2929
,72601
1,0098
3,62
3,18
2727
,79169
1,1106
3,20
2,95
24
24
,88363
1,0826
3,18
2,8111
11
,98165
1,0787
-,349(**)

4,54
4,00
11
11
,68755
1,0000
3,79
4,00
29
29
1,0351
,72601
4,07
3,62
27
27
,82862
,79169
3,87
3,20
24
24
,79741
,88363
3,54
3,18
11
11
,68755
,98165
-,141

4,00
4,09
11
11
1,0000
,94388
4,00
3,62
29
29
1,1152
1,0351
3,77
4,07
27
27
1,1547
,82862
3,25
3,87
24
24
,98907
,79741
3,45
3,54
11
11
1,1281
,68755
-,138

4,09
11
,9438
3,62
29
1,115
3,77
27
1,154
3,25
24
,9890
3,45
11
1,128

-,314(**)
,000

-,349(**)
,093

-,141
,091

-,138

,000

,000

,093

,091

Tablo 4 incelenecek olursa, cevaplayÕcÕlarÕn yaú durumu ile tekne satÕn alma kararÕ üzerinde
etkili olan özelliklerden görsel özellikler, teknik özellikler, yatÕrÕm aracÕ ve en çok tercih
edilen tekne türü olma özelli÷i arasÕnda %95 güven aralÕ÷Õnda anlamlÕ ve negatif yönlü bir
iliúkinin oldu÷u görülmektedir. DolayÕsÕyla, H3 hipotezi görsel ve teknik özellikler ile
yatÕrÕm aracÕ ve en çok tercih edilme de÷iúkenleri için kabul, di÷er de÷iúkenler için red
edilir.
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AracÕ Kurumun
TanÕnÕrlÕ÷Õ

TanÕnÕrlÕ÷Õ

AracÕ
Kurumun
Üretici
Firma
TanÕnÕrlÕ÷Õ

YatÕrÕm aracÕ

Üretici Firma
TanÕnÕrlÕ÷Õ

En Çok Tercih

YatÕrÕm
aracÕ
Edilme

SatÕú SonrasÕ

En Çok Tercih
Hizmetler
Edilme

SatÕú SonrasÕ
Hizmetler

Teknik özellikler

Teknik özellikler

Görsel Özellikler

Görsel Özellikler

Yaú GruplarÕ

Yaú GruplarÕ

Tablo 4. Gulet Tekne SatÕn Alma KararÕ Üzerinde Etkili Olan Özellikler øle Yaú Durumu
ArasÕndaki øliúki

5.6 Gulet Tekne SatÕn Alma KararÕ Üzerinde Etkili Olan Özellikler ile Gelir Düzeyi
ArasÕndaki øliúki
Anketi cevaplayan 102 cevaplayÕcÕnÕn satÕn alma kararÕ üzerinde etkili olan özellik ile gelir
düzeyi arasÕnda anlamlÕ bir iliúki olup olmadÕ÷ÕnÕ belirlemek üzere Kendall Tau b
parametrik olmayan korelasyon analizi uygulanmÕú ve aúa÷Õdaki sonuçlar elde edilmiútir.

Kendall Tau b

3,66

3,60

,307(**)

AnlamlÕlÕk

,000

,000

,026

,167(*)
,026
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,002

,235(**)
,002

,855

-,015
,855

,846

AracÕ Kurumun
TanÕnÕrlÕ÷Õ

Üretici Firma
TanÕnÕrlÕ÷Õ

3,60

,138
,81146

3,60
3,30
10
10
,96609
,82327
3,80
3,65
20
20
1,0563
1,18210
3,89
3,26
1919
1,14708
,80930
3,08
4,00
1212
1,16450
,95346
4,00
4,00
15
15
1,00000
,84515
3,96
26
4,15
,95836
26
,157
,78446

3,30
10
,82327
3,65
20
1,18210
3,26
19
1,14708
3,08
12
1,16450
4,00
15
1,00000
3,96
26
,95836

-,016,093

,051
,138

,157

,846

,093

,051

3,7510
3,66 10 3,60 10 3,60
103,60
10
10
10
10
10
,66343
,91625
1,17379
1,07497
,66343
,91625
1,17379
1,07497
,96609
3,70
3,88
3,40
3,70
3,70
3,88
3,40
3,70
3,80
20
20
20
20
20
20
20
20
20
,80609,87376
,873761,27321
1,27321
,80609
,86450 ,86450
1,0563
3,88 3,943,94 2,94 2,94 3,42 3,423,89
3,88
19 19
19 19
19 19
19 19 19
,47994
1,017391,01739
,80930
,47994,72233
,722331,07877
1,07877
3,82
3,66
3,66
3,58
3,82
3,66
3,66
3,584,00
12
12
12
12
12
12
12
12 12
,69753
,94281
,98473
,79296
,95346
,69753
,94281
,98473
,79296
4,11
4,31
3,26
4,00
4,00
4,0015
154,11 15 4,31 15 3,26 15
15 ,6722015 1,27988 15 ,84515 15
,64161
,84515
,64161 4,39,67220 3,381,279883,53 ,84515
4,15
4,15
264,15 26 4,39 26 3,38 26
3,5326
,49309
,78446
26 ,5813326 ,98293 26 ,81146 26

,307(**)
,39730 ,167(*)
,49309,235(**)
,58133 -,015 ,98293-,016

AnlamlÕlÕk
Korelâsyon

YatÕrÕm aracÕ

YatÕrÕm aracÕ

En Çok Tercih
Edilme

SatÕú SonrasÕ
Hizmetler

SatÕú SonrasÕ
Hizmetler

Teknik özellikler
3,75

Firma
AracÕÜretici
Kurumun
TanÕnÕrlÕ÷Õ
TanÕnÕrlÕ÷Õ

3,50

3,50
10
10
,70079
,70079
3,68
3,68
20
20
,65663
,65663
3,95
3,95
1919
,42468
,42468
4,0333
4,0333
12
12
,70754
,70754
4,18
4,18
15
15
,56299
,56299
4,22
26
4,22
,39730
26

En Çok Tercih
Edilme

Ortalama
Ortalama
CevaplayÕcÕ
CevaplayÕcÕ
Std.
Sapma
Std. Sapma
6001-7000
Ortalama
6001-7000
Ortalama
CevaplayÕcÕ
CevaplayÕcÕ
Std.
Std. Sapma
Sapma
7001-8000
Ortalama
7001-8000
Ortalama
CevaplayÕcÕ
CevaplayÕcÕ
Std. Sapma
Sapma
Std.
8001-9000
Ortalama
8001-9000
Ortalama
CevaplayÕcÕ
CevaplayÕcÕ
Std. Sapma
Std. Sapma
9001-10000
Ortalama
9001-10000
Ortalama
CevaplayÕcÕ
CevaplayÕcÕ
Std. Sapma
Sapma
10001 ve üstü Std.
Ortalama
CevaplayÕcÕ
10001 ve üstü Ortalama
Std. Sapma
CevaplayÕcÕ
Kendall Tau b Std.
Korelâsyon
Sapma
5000-6000

Teknik özellikler

Görsel Özellikler

5000-6000

Görsel Özellikler

Gelir Düzeyi

Gelir Düzeyi

Tablo 5. Gulet Tekne SatÕn Alma KararÕ Üzerinde Etkili Olan Özellikler ile Gelir Düzeyi
ArasÕndaki øliúki

Tablo 5 incelenecek olursa, cevaplayÕcÕlarÕn gelir düzeyi ile tekne satÕn alma kararÕ
üzerinde etkili olan özelliklerden görsel ve teknik özellikler ile satÕú sonrasÕ hizmetler
özelli÷i arasÕnda %95 güven aralÕ÷Õnda anlamlÕ ve do÷ru orantÕlÕ bir iliúkinin oldu÷u
görülmektedir. DolayÕsÕyla, H4 hipotezi bu üç de÷iúken için kabul, di÷er de÷iúkenler için
red edilir.
5.7 Gulet Tekne SatÕn Alma KararÕ Üzerinde Etkili Olan Özellikler ile E÷itim Düzeyi
ArasÕndaki øliúki
Anketi cevaplayan 102 cevaplayÕcÕnÕn satÕn alma kararÕ üzerinde etkili olan özellik ile
e÷itim düzeyi arasÕnda anlamlÕ bir iliúki olup olmadÕ÷ÕnÕ belirlemek üzere Kendall Tau b
parametrik olmayan korelasyon analizi uygulanmÕú ve aúa÷Õdaki sonuçlar elde edilmiútir

En Çok Tercih
Edilme

Üretici Firma
TanÕnÕrlÕ÷Õ

AracÕ Kurumun
TanÕnÕrlÕ÷Õ

ølkö÷retim

3,55
14
,80452
4,12
27
,50581
3,72
11
,62784
3,98
37
,51412
4,23
13
,49562

3,58
14
,79137
4,16
27
,47221
3,83
11
,81270
3,87
37
,53957
4,07
13
,71575

3,09
14
,73297
4,14
27
,62929
3,96
11
,58603
4,19
37
,71776
4,46
13
,85568

3,07
14
1,26881
4,00
27
,91987
2,901
11
1,13618
3,13
37
1,00449
3,23
13
1,23517

3,351
14
,92878
3,81
27
,78628
3,81
11
,98165
3,37
37
,89292
4,07
13
,75955

3,57
14
,93761
3,85
27
,94883
3,63
11
1,0269
4,13
37
,78748
4,23
13
,72501

2,85
14
1,0271
3,48
27
,84900
3,72
11
1,1908
3,64
37
1,1836
4,46
13
,66023

Lise

Önlisans

Lisans

Lisansüstü

Kendall
Tau b

Korelâsyon
AnlamlÕlÕk

,112

-,006

,345(**)

-,124

,044

,194(*)

,299(**)

,151

,942

,000

,130

,597

,021

,000
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YatÕrÕm aracÕ

SatÕú SonrasÕ
Hizmetler

Ortalama
CevaplayÕcÕ
Std. Sapma
Ortalama
CevaplayÕcÕ
Std. Sapma
Ortalama
CevaplayÕcÕ
Std. Sapma
Ortalama
CevaplayÕcÕ
Std. Sapma
Ortalama
CevaplayÕcÕ
Std. Sapma

E÷itim Düzeyi

Teknik özellikler

Görsel Özellikler

Tablo 6. Gulet Tekne SatÕn Alma KararÕ Üzerinde Etkili Olan Özellikler ile E÷itim Düzeyi
ArasÕndaki øliúki

Tablo 6 incelenecek olursa, cevaplayÕcÕlarÕn e÷itim düzeyi ile tekne satÕn alma kararÕ
üzerinde etkili olan özelliklerden satÕú sonrasÕ hizmetler, üretici ve aracÕ kurumlarÕn
tanÕnÕrlÕ÷Õ arasÕnda %95 güven aralÕ÷Õnda anlamlÕ ve do÷ru orantÕlÕ bir iliúkinin oldu÷u
görülmektedir. DolayÕsÕyla, H5 hipotezi bu de÷iúkenler için kabul, di÷er de÷iúkenler için red
edilir.
7. Sonuç
Günümüzde guletleri belirli kesimdeki insanlarÕn zevklerini tatmin etmek ve de denize olan
tutkunluklarÕnÕ gidermek için yaptÕrdÕklarÕ söylenebilir. Bu da gulet tekne sektörünü niú
pazar, gulet tekneleri de turistik niú ürün olarak tanÕmlamaktadÕr. Bu anlamda, niú
pazarlamada herkesin sevdi÷i ve tercih etti÷i mal veya hizmetleri üretmek yerine, belirli bir
müúteri kitlesinin satÕn almak istedi÷i mal veya hizmetleri üretmek ve pazarlamak söz
konusu olmaktadÕr [27]. DolayÕsÕyla, gulet tekne yaptÕracak veya satÕn alacak müúterilerin
kendilerine özgü istek, arzu ve ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayacak tasarÕmlarÕ tercih edebilecekleri de
gözden kaçÕrÕlmamalÕdÕr. Çünkü bu ve buna benzer pazarlarda müúterilerin istek ve
ihtiyaçlarÕnÕn do÷ru tanÕmlanmasÕ, bu istek ve ihtiyaçlarÕn demografik özellikler açÕsÕndan
farklÕlÕk gösterip göstermedi÷inin belirlenmesi hem üretim aúamasÕnda hem de alÕm, satÕm
ve kiralama aúamasÕnda üretici iúletmelerin yanÕ sÕra alÕm-satÕm acentelerine pazarlama
politikalarÕnÕn planlanmasÕ ve yürütülmesi konusunda önemli katkÕlar sa÷layacaktÕr. Gulet
tekne sektörünü ele alan bu araútÕrmada, müúterilerin gulet tekne satÕn alma kararÕ üzerinde
etkili olan özelliklerin önem düzeyinin belirlenmesinin yanÕ sÕra, belirtilen özellikler ile
demografik özellikler arasÕnda istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir iliúkinin olup olmadÕ÷Õ ortaya
konulmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
AraútÕrma sonuçlarÕndan, cevaplayÕcÕlarÕn tekne satÕn alma kararlarÕ üzerinde, teknenin
görsel özelliklerinin yanÕ sÕra teknik özelliklerinin önemli oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr. Görsel
özellikler ba÷lamÕnda, teknenin iç tasarÕmÕnÕn ve konforunun daha önemli oldu÷u, teknik
özellikler ba÷lamÕnda ise daha çok yapÕldÕ÷Õ malzeme türünün, yakÕt sarfiyatÕnÕn ve makine
gücünün önemli oldu÷u görülmektedir. AyrÕca satÕú sonrasÕ hizmetlerle ilgili olarak;
garanti süresinin ve yedek parça bulunabilirli÷inin de önemli di÷er etkenler oldu÷u
belirlenmiútir.
Demografik özellikler açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda, bayan cevaplayÕcÕlar ile erkek cevaplayÕcÕlar
arasÕnda en önemli farklÕlÕ÷Õn görsel özellikler boyutunda ortaya çÕktÕ÷Õ saptanmÕútÕr. Elde
edilen sonuca göre bayan cevaplayÕcÕlarÕn erkek cevaplayÕcÕlara kÕyasla gulet tekne satÕn
alma kararlarÕnda görsel özelliklere daha çok önem verdikleri görülmektedir. Yaú
durumuna bakÕldÕ÷Õnda; görsel özellikler, teknik özellikler, en çok tercih edilen tekne türü
olma özelli÷i ve yatÕrÕm aracÕ olma özelli÷i ile yaú de÷iúkeni arasÕnda istatistiksel açÕdan
anlamlÕ ve negatif bir iliúkinin oldu÷u belirlenmiútir. Yaú azaldÕkça görsel özelliklere,
teknik özelliklere verilen önem de artmaktadÕr. ølave olarak, gulet teknelerin yatÕrÕm aracÕ
özelli÷ine sahip olmasÕnÕn alt yaú gruplarÕ açÕsÕndan daha önemli bir özellik olarak kabul
edildi÷i görülmektedir. AyrÕca gelir düzeyi ile görsel özellikler, teknik özellikler ve satÕú
sonrasÕ hizmetler arasÕnda anlamlÕ ve do÷ru orantÕlÕ bir iliúkinin oldu÷u görülmektedir.
DolayÕsÕyla, gelir düzeyi arttÕkça kiúilerin baúta görsel özellikler olmak üzere teknik
özellikler ve satÕú sonrasÕ hizmetlere daha önem verdikleri söylenebilir. E÷itim düzeyi
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incelendi÷inde de, müúterilerin e÷itim düzeylerinin arttÕkça satÕú sonrasÕ hizmetler, üretici
ve aracÕ kurumlarÕn tanÕnÕrlÕ÷Õna daha çok önem verdikleri görülmektedir. Bu sonuçtan
e÷itim düzeyinin de gulet tekne satÕn alma kararÕna iliúkin özellikler üzerinde anlamlÕ bir
etkisinin oldu÷u söylenebilir.
Sonuç olarak, gulet tekne sektöründe faaliyet gösteren üretici iúletmelerle, alÕm, satÕm ve
kiralama faaliyeti yürüten iúletmelerin üretim, tutundurma, satÕú, pazar bölümlendirme ve
hedef pazar tayinine yönelik strateji ve politikalarÕnÕ belirlerken elde edilen sonuçlarÕ göz
ardÕ etmemeleri önerilir. Zira bu yaklaúÕmÕn iúletmelerin müúteri memnuniyetini artÕraca÷Õ,
ayrÕca rekabet avantajÕ sa÷lanmasÕ yönünde de önemli katkÕlar sa÷layaca÷Õ
öngörülmektedir.
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TERSANE KAZALARININ TANIMLANMASI VE øSTATøSTøKSEL
OLARAK DEöERLENDøRøLMESø
Murat ÖZKÖK1

ÖZET
Son yÕllarda, gemi inúa sektöründe birçok kaza meydana gelmektedir. Bu kazalarÕn bir
kÕsmÕ yaralanmalara ve hasarlara neden olurken bir kÕsmÕ ölümlere neden olabilmektedir.
Kazalar sonucunda oluúan yaralanmalar, ölümler ve hasarlar aynÕ zamanda iúçiler açÕsÕndan
iú kayÕplarÕna neden olmaktadÕr. DolayÕsÕyla, tersane içerisinde meydana gelen kaza
tiplerinin ve bunlarÕn etkilerinin büyüklü÷ünün bilinmesi tersaneler açÕsÕndan önemli bir
konu olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bunlar belirlendi÷inde, tersaneler ilgili kaza tiplerine
karúÕ önlemler alabilir ve bunlarÕ azaltma noktasÕnda çalÕúmalar yapabilir. Bu çalÕúmada,
Türkiye’de konumlu bir tersaneye ait üç yÕllÕk kaza istatistikleri ele alÕnmÕú, kaza
istatistiklerinden elde edilen veriler de÷erlendirilmiú ve kaza tiplerinin úiddetleri
belirlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Bu úekilde, tersanelerin, kaza tipleri, onlarÕn úiddetleri ve
meydana gelme olasÕlÕklarÕ konusunda fikir edinmeleri amaçlanmÕútÕr.
Anahtar kelimeler: Tersane, øú kazalarÕ, Kaza istatistikleri, Gemi inúaatÕ, øú aktiviteleri.
1.Giriú
Kazalar, birçok endüstri dalÕnda kaçÕnÕlmazdÕr. Gemi inúaatÕ gibi a÷Õr sanayi kollarÕnda
meydana gelen kazalarÕn olma olasÕlÕklarÕ ve úiddetleri di÷er endüstri dallarÕna göre daha
yüksektir. Meydana gelen kazalar, yaralanmalara, ölümlere veya maddi hasarlara neden
olabilmekte, bu da tersaneler açÕsÕndan maddi kayÕplara neden olabilmektedir. DolayÕsÕyla,
kazalarÕn belirlenmesi ve azaltÕlmasÕ tersaneler açÕsÕndan önemli bir konu olarak karúÕmÕza
çÕkmaktadÕr.
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Gemi inúaatÕ, bünyesinde demir-çelik, makine, kimya, elektrik-elektronik gibi birçok farklÕ
endüstri kolunu barÕndÕrÕr [1]. DolayÕsÕyla, gemi inúa endüstrisi her zaman farklÕ tip
kazalara sahne olmaktadÕr. Tersane yönetimi, kazalara en çok hangi aktivitelerin neden
oldu÷unu bilirse, onlara karúÕ önceden tedbir almasÕ kolaylaúacaktÕr.
Tersanelerde meydana gelen kazalarÕn, iskele, yüksek yerlerde çalÕúma, kaynak, malzeme
elleçleme, montaj, elektrikle yapÕlan iúler, yangÕn ve patlama, gemi bakÕm-onarÕm
faaliyetlerine dayandÕ÷Õ söylenebilir [2].
ùirketler, kaza sebeplerini tanÕmlamalÕ ve riskleri önceliklendirmelidir. Bu úekilde kazalarÕ
azaltmak mümkün olacaktÕr. Literatürde, birçok sektöre ait kaza de÷erlendirme
uygulamalarÕ vardÕr. Chengbing ve Yujiong [3], buhar türbünlerindeki titreúimlerden
meydana gelen kazalarÕ incelemiúlerdir. Shirouyehzad ve di÷erleri [4], ERP (kurumsal
kaynak planlama) uygulamalarÕnÕn baúarÕsÕzlÕ÷Õna neden olan kaza faktörlerini belirlemeye
çalÕúmÕúlardÕr. Radvanska [5], su jeti ile kesimden kaynaklanan kazalar ile ilgili bir risk
de÷erlendirmesi yapmÕútÕr. Eunchang ve di÷erleri [6], Güney Kore tersaneleri için, iú gücü,
ve ham madde tedariki açÕsÕndan bir risk de÷erlendirmesi yapmÕútÕr. Yine, Duffey ve Van
Dorp [7], iúgücü açÕsÕndan tersane riskini de÷erlendirmiútir. Yao ve di÷erleri [8], teknoloji
riski ve üretim periyoduna dayalÕ olarak tersane kazalarÕnÕ kategorize etmiútir. Bakacak [9],
tersanelerde meydana gelen iskelelerden kaynaklanan kazalarÕ ve bakÕm-onarÕmdan
kaynaklanan kazalarÕ incelemiútir. Buksa ve di÷erleri [10], riskleri azaltmak adÕna, tersane
boru iúleri süreçlerini iyileútirmeye çalÕúmÕúlardÕr.
Bu çalÕúmada, Türkiye’de konumlu bir tersanenin kaza istatistikleri ele alÕnmÕú ve ayrÕntÕlÕ
olarak tanÕmlanmÕútÕr. KazalarÕn meydana gelme sayÕsÕ ve úiddetleri sunularak, en úiddetli
kazalar hakkÕnda bilgi vermek ve ilgili kazalara karúÕ tersanelerin tedbir almasÕnÕ sa÷lamak
amaçlanmÕútÕr.
2. Yöntem
ÇalÕúmada kullanÕlan yöntem 4 aúamadan oluúmaktadÕr. Birinci aúamada, tersanenin kaza
istatistikleri elde edilmiútir. Elde edilen kaza istatistikleri oluúan kaza ile ilgili olarak yeterli
bilgi vermelidir. Çünkü, bu bilgilerden yararlanÕlarak, kazalar gruplandÕrÕlacak ve kazalarÕn
ne kadarlÕk hasara yol açtÕ÷Õ yani úiddeti belirlenecektir. Kaza istatistikleri elde edildikten
sonra, ikinci aúamada, tüm kazalarÕ kapsayacak úekilde ana kaza nedenleri belirlenecektir.
Örne÷in, kaynak veya taúlama kaynaklÕ kazalar ana kaza nedenleridir ve her biri birçok alt
kaza nedenlerini içermektedir. Taúlama kaynaklÕ kaza ifadesi bir ana kaza nedeninini ifade
ederken, taúlama yaparken göze cüruf kaçmasÕ ana kaza nedeni altÕnda bir alt kaza
nedenidir. Üçüncü aúamada, bahsedilen bu alt kaza nedenleri ana kaza nedenleri altÕnda
gruplandÕrÕlacaktÕr. Son olarak, meydana gelen kazalar de÷erlendirilecek ve birtakÕm
sonuçlar elde edilecektir.
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3. Uygulama
3.1 Kaza østatistiklerinin Elde Edilmesi
Bu aúamada, tersaneye ait kaza istatistiklerinin elde edilmesine çalÕúÕlmÕútÕr. 2009, 2010 ve
2011 yÕllarÕna ait olmak üzere üç yÕlÕ kapsayan kazalarÕn istatistikleri elde edilebilmiútir. Bu
üç yÕl içerisinde 182 adet kaza olmuútur. Bu çalÕúmada, meydana gelen 182 adet kazanÕn
detaylÕ analizi yapÕlacaktÕr.
3.2 Ana Kaza Nedenlerinin Belirtilmesi
Bu aúamada tersanede meydana gelen üç yÕla ait 182 adet kazayÕ kapsayacak úekilde ana
kaza nedenleri belirlenecektir. Kaza istatistiklerinin incelenmesi sonucu; taúlama, kaynak,
kesim, montaj, vinç hareketi, iúçinin malzemeyi elleçlemesi, iúçi hareketi ve iúçinin
düúmesi gibi ana kaza nedenleri belirlenmiútir.
3.3 KazalarÕn, Ana Kaza Nedenleri AltÕnda GruplandÕrÕlmasÕ
3.3.1 Taúlama KaynaklÕ Kazalar
Taúlama aktivitelerine ba÷lÕ kazalar Tablo 1’de özetlenmiútir. Buna göre, birinci kolon
taúlama kaynaklÕ kazanÕn numarasÕ, ikinci kolon kaza sebebini, üçüncü kolon kazanÕn tekrar
sayÕsÕnÕ yani kaç defa tekrar etti÷ini, dördüncü kolon kazanÕn úiddetini ve beúinci kolon ise
kazanÕn ortalama úiddetini temsil etmektedir.
Tablo 1. Taúlamadan kaynaklanan kazalar
Kaza
no.
1
2
3
4

Kaza nedeni
Taúlama yaparken göze çapak kaçmasÕ
Taúlama motorunu sÕkÕútÕ÷Õ yerden
kurtarmak isterken oluúan yaralanmalar
ArkadaúÕna yardÕm ederken taúlama
motorunun duda÷Õna çarpmasÕ
Taúlama motorunun taúÕnÕn kÕrÕlmasÕ
ve iúçinin baca÷ÕnÕ yaralamasÕ

Kaza
sayÕsÕ
44

øú kaybÕ
(gün)
25

Ortalama iú
kaybÕ (gün)
0,57

2

18

9,00

1

0

0,00

1

5

5,00

Tablo 1’den, taúlama kaynaklÕ olarak en sÕk meydana gelen kaza tipinin taúlama esnasÕnda
çalÕúanÕn gözüne çapak kaçmasÕ oldu÷u görülmektedir. Bu tip kaza, üç yÕl içersinde 44 defa
tekrarlanmÕú ve toplamda ise 25 günlük bir iú kaybÕna neden olmuútur. Kaza baúÕna en
úiddetli kaza tipi, kaza baúÕna meydana getirdi÷i ortalama 9 günlük iú kaybÕyla 2 numara ile
temsil edilen kaza tipidir. Bu tip kazada, iúçi taúlama yaparken, taúlama motorunun
sÕkÕúmasÕ ve iúçinin taúlama motorunu sÕkÕútÕ÷Õ yerden motoru stop etmeden çÕkarmaya
çalÕúmasÕ sonucu meydana gelen yaralanmadÕr.
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3.3.2 Kaynak øúleminden Kaynaklanan Kazalar
Kaynak iúlemi, gemi inúaatÕnÕn önemli bir prosesidir. Kaynak aktivitesi sÕrasÕnda, elektrik
çarpmasÕ, kaynak emisyonlarÕndan etkilenme gibi kazalar meydana gelebilmektedir. Tablo
2, kaynak iúleminden kaynaklanan kazalarÕ göstermektedir. Buna göre, en sÕk meydana
gelen kaza tipi, kaynak cürufunu kaldÕrÕrken göze çapak kaçmasÕdÕr. Bununla birlikte, kaza
baúÕna 6 günlük iú kaybÕna neden olmasÕndan ötürü, kaynak sÕrasÕnda iúçinin baúÕnÕ
çarpmasÕ úeklinde meydana gelen kaza en úiddetli kaza tipidir.
Tablo 2. Kaynak iúleminden kaynaklanan kazalar
Kaza
no.

Kaza nedeni

Kaza
sayÕsÕ

øú kaybÕ
(gün)

1

Kaynak makinesinin pozisyonunu de÷iútirirken
topraklama kablosunun kesilmesinden
kaynaklanan elektrik çarpmasÕ

1

2

2

Kaynak cürufu kaldÕrÕrken göze çapak kaçmasÕ

7

3

3

Kaynak emisyonundan etkilenme

2

2

1

4

Kaynak yaparken iúçinin baúÕnÕ çarpmasÕ

1

6

6

Ortalama iú
kaybÕ (gün)
2
0,43

3.3.3 Kesme øúleminden Kaynaklanan Kazalar
Kesme faaliyeti sÕrasÕnda yine bir takÕm kazalar meydana gelebilmektedir. Tablo 3’te
gösterildi÷i üzere, bu kazalar kesimden kaynaklÕ yaralanma, parma÷Õn kesilmesi, parma÷Õn
sÕkÕútÕrÕlmasÕ gibi kazalardÕr. Tablo 3’ten, kesme iúleminden kaynaklanan en úiddetli kaza
türünün kaza baúÕna 20 günlük iú kaybÕyla iúçinin kesme iúlemi sÕrasÕnda, elini kesim
makinesi ile borunun arasÕna koymasÕ ve bunun sonucunda parma÷ÕnÕn ezilmesidir.
Tablo 3. Kesim iúleminden kaynaklanan kazalar
Kaza
no.
1
2
3
4

Kaza nedeni
SacÕn kesilmesinden sonra oluúan fireyi atmak
isterken aya÷ÕnÕ saca çarpmasÕ ve aya÷ÕnÕ
yaralamasÕ
Parma÷Õn makine ile boru arasÕnda ezilmesi
Boru kesimi sÕrasÕnda elin incinmesi
Köúebent keserken parma÷Õn sÕkÕútÕrÕlmasÕ

44

Kaza
sayÕsÕ

øú
kaybÕ
(gün)

Ortalama
iú kaybÕ
(gün)

1

15

15

1
1
1

20
5
7

20
5
7

3.3.4 Montaj øúleminden Kaynaklanan Kazalar
Gemi inúaatÕnda, gemiyi oluúturan yapÕlarÕn birbirlerine montajÕnÕn yapÕlmasÕ
gerekmektedir. Tekil parçalarÕn ve gruplarÕn montajÕ ile gemi yapÕsÕ oluúturulur. Tablo 4,
montaj iúleminden kaynaklanan kazalarÕ özetlemektedir. Montaj iúlemi sÕrasÕnda, elin veya
parma÷Õn sÕkÕútÕrÕlmasÕ, çekicin kafaya vurulmasÕ gibi kazalar meydana gelmektedir. Tablo
4’e bakÕldÕ÷Õnda, en sÕk meydana gelen kaza tipi boru montajÕ sÕrasÕnda göze çapak
kaçmasÕdÕr. Bu kaza tipi üç yÕl içerisinde 6 defa tekrarlanmÕútÕr. Montaj kaynaklÕ meydana
gelen kaza tiplerinden en úiddetlisi ise malzemeyi almaya çalÕúÕrken malzemenin iúçinin
eline düúmesidir. Bu kaza tipi, kaza baúÕna 35 günlük iú kaybÕna neden olmuútur.
Tablo 4. Montaj iúleminden kaynaklanan kazalar
Kaza
no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3
3
1

øú
kaybÕ
(gün)
50
2
20

Ortalama
iú kaybÕ
(gün)
16,67
0,67
20,00

2

70

35,00

1
1

30
2

30,00
2,00

2

13

6,50

1
1

1
7

1,00
7,00

1

15

15,00

2

5

2,50

1

7

7,00

1
1
1
1
6
2
1

0
2
9
0
2
9
5

0,00
2,00
9,00
0,00
0,33
4,50
5,00

1

0

0,00

1

1

1,00

Kaza
sayÕsÕ

Kaza nedeni
Montaj sÕrasÕnda elin sÕkÕútÕrÕlmasÕ
Çekicin ele vurulmasÕ ile oluúan yaralanma
Montaj sÕrasÕnda elin kesilmesi
Malzemeyi almaya çalÕúÕrken malzemenin
elinin üstüne düúmesi
Parma÷Õn kÕrÕlmasÕ
Boru de-montajÕ sÕrasÕnda borunun ele çarpmasÕ
Boru montajÕ sÕrasÕnda borunun parma÷Õn
üstüne düúmesi
HVAC montajÕ sÕrasÕnda parma÷Õn sÕkÕútÕrÕlmasÕ
Boru montajÕ sÕrasÕnda parma÷Õn sÕkÕútÕrÕlmasÕ
Boru de-montajÕ sÕrasÕnda parma÷Õn
sÕkÕútÕrÕlmasÕ
Parma÷Õn borularÕn arasÕna sÕkÕútÕrÕlmasÕ
CivatayÕ sÕkarken, anahtarÕn iúçinin kaúÕna
çarpmasÕ
Montaj sÕrasÕnda göze cüruf kaçmasÕ
CÕvata sÕkarken parma÷Õn göze çarpmasÕ
Kablo montajÕ sÕrasÕnda kolun incinmesi
CÕvata sÕkarken belin incinmesi
Boru montajÕ sÕrasÕnda göze çapak kaçmasÕ
Montaj sÕrasÕnda parma÷Õn sÕkÕútÕrÕlmasÕ
Boru montajÕ sÕrasÕnda elin sÕkÕútÕrÕlmasÕ
Boru montajÕ sÕrasÕnda borunun kafaya
çarpmasÕ
Çekiçle aya÷a vurma sonucu incinme
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3.3.5 Vinç Hareketlerinden Kaynaklanan Kazalar
Gemi inúaatÕ sürecinde, iú istasyonlarÕ arasÕnda sürekli olarak bir malzeme akÕúÕ
gerçekleúmektedir. A÷Õr malzemeler, vinçlerle kaldÕrÕlÕr ve taúÕnÕr. Bu taúÕma iúlemleri
sÕrasÕnda Tablo 5’te belirtilen bir takÕm kazalar meydana gelmektedir. Vinç hareketlerinden
kaynaklanan kazalar arasÕnda en sÕk olanÕ 1 numara ile temsil edilen vinçle malzeme
kaldÕrÕlÕrken malzemenin düúmesinden kaynaklanan yaralanmalardÕr. Meydana gelen en
úiddetli kaza ise, 10 numara ile temsil edilen ve kaza baúÕna 29 günlük iú kaybÕna neden
olan kazadÕr. Bu kazada, vinçle merdivenler taúÕnÕrken merdivenlerin kaymasÕ sonucu
yaralanmalar meydana gelmiútir.
Table 5. Vinç hareketlerinden kaynaklanan kazalar
Kaza
no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kaza nedeni
Malzemenin vinçle kaldÕrÕlÕrken düúmesi
Malzeme taúÕnÕrken vinçten kaymasÕ ve
iúçinin omzuna çarpmasÕ
Parma÷ÕnÕ vinç platformuna sÕkÕútÕrmasÕ
Borunun taúÕma sÕrasÕnda kaymasÕ ve iúçiyi
yaralamasÕ
Sac taúÕnÕrken iúçinin sÕrtÕna çarpmasÕ
Borunun taúÕma sÕrasÕnda kaymasÕ ve
iúçinin parma÷ÕnÕ ezmesi
Saç vinçle kaldÕrÕlÕrken sÕrta çarpma
Borunun taúÕma sÕrasÕnda kaymasÕ ve
parma÷Õ kesmesi
Malzemeyi vince ba÷larken parma÷Õn kilite
sÕkÕútÕrÕlmasÕ
Merdivenlerin taúÕnmasÕ sÕrasÕnda
merdivenlerin kaymasÕ ve iúçinin parma÷ÕnÕ
kÕrmasÕ
Saç taúÕnÕrken iúçinin eline çarpmasÕ

Kaza
sayÕsÕ
5

øú kaybÕ
(gün)
57

Ortalama iú
kaybÕ (gün)
11,4

2

8

4

1

0

0

1

10

10

2

14

7

1

0

0

2

6

3

1

9

9

1

0

0

1

29

29

1

2

2

3.3.6 øúçinin Malzeme Elleçlemesi SÕrasÕnda meydana Gelen Kazalar
Gemi inúaatÕnda, vinçlerle taúÕnmasÕ gereken a÷Õr malzemelerin yanÕnda iúçilerin herhangi
bir taúÕma aracÕ kullanmadan taúÕyabilece÷i hafiflikte malzemeler de vardÕr. øúçilerin
malzemeleri taúÕmasÕ sÕrasÕnda bir takÕm kazalar meydana gelebilmekteidr. Bu kazalar
Tablo 6’da gösterilmektedir. øúçinin malzemeyi taúÕmasÕ sÕrasÕnda malzemenin iúçinin
aya÷Õna düúmesi bu kaza grubu içinde en sÕk görülen kazadÕr. Kaza úiddeti açÕsÕndan en
büyük olanÕ ise, kaza baúÕna 10 günlük iú kaybÕna neden olan ve 4 numara ile temsil edilen
kazadÕr. Bu kaza, saclarÕn kesilmesi sonucu ortaya çÕkan firelerin fire toplama kutusuna
boúaltÕlmasÕ sÕrasÕnda meydana gelen elin kesilmesi olayÕdÕr.
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Tablo 6. øúçinin malzeme taúÕmasÕ sÕrasÕnda meydana gelen kazalar
Kaza
no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kaza nedeni
Malzeme taúÕnÕrken malzemenin iúçinin
eline düúmesi ve elin ezilmesi
Malzemenin iúçinin omzuna düúmesi
Malzeme taúÕmasÕ sÕrasÕnda iúçinin belinin
incinmesi
Firenin fire toplama kutusuna boúaltÕlmasÕ
sÕrasÕnda iúçinin elini kesmesi
TaúÕma sÕrasÕnda iúçinin kaymasÕ ve
incinme
TaúÕma sÕrasÕnda malzemenin iúçinin ayak
bile÷ine düúmesi
TaúÕma sÕrasÕnda malzemenin iúçinin
aya÷Õna düúmesi
AynÕ yerde çalÕúan di÷er iúçinin malzemeyi
arkadaúÕnÕn aya÷Õna düúürmesi
AynÕ yerde çalÕúan di÷er iúçinin malzemeyi
arkadaúÕnÕn sÕrtÕna düúürmesi
Fire toplama kutusunu boúaltÕrken,
malzemenin sÕçramasÕ ve iúçinin kaúÕna
çarpmasÕ
Varilleri istiflerken iúçinin düúmesi
El arabasÕnÕ kullanÕken el bile÷inin
burkulmasÕ
Malzeme taúÕrken, iúçinin aya÷ÕnÕ
köúebente çarpmasÕ
Malzeme taúÕrken el bile÷inin incinmesi
øskele de-montajÕ sÕrasÕnda iskele parçasÕnÕ
taúÕrken elin kesilmesi

Kaza
sayÕsÕ

øú kaybÕ
(gün)

Ortalama iú
kaybÕ (gün)

1

1

1,00

1

2

2,00

3

5

1,66

1

10

10,00

1

1

1,00

1

2

2,00

3

4

1,33

1

1

1,00

1

2

2,00

1

1

1,00

1

0

0,00

1

7

7,00

1

3

3,00

1

3

3,00

1

5

5,00

3.3.7 øúçinin Hareketlerinden Kaynaklanan Kazalar
øúgücü, malzeme ile birlikte bir üretim sistemini oluúturan ana ö÷elerden biridir. Do÷al
olarak iúçiler, üretim sistemi içerisinde hareket etmektedirler. Bu hareketler sÕrasÕnda, bazÕ
kazalar meydana gelebilmektedir. Bu kazalar genel olarak, kayma, düúme, burkulma gibi
kazalardÕr. Bu kazalar, Tablo 7’de özetlenmiútir. Buna göre, iúçinin hareketlerinden
kaynaklanan en sÕk görülen kaza tipi 2 numara ile temsil edilen iúçinin kaymasÕ ve
düúmesidir. Bu tip kaza, üç yÕl içerisinde 7 defa tekrarlanmÕútÕr. Yine bu tip kaza, kaza
baúÕna 10,86 günlük iú kaybÕna neden olmakta ve bu grup içindeki en úiddetli kaza tipini
oluúturmaktadÕr.
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Tablo 7. øúçinin hareketlerinden kaynaklanan kazalar
Kaza
no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kaza nedeni
øúçinin aya÷ÕnÕn açÕklÕ÷a düúmesi
øúçinin kaymasÕ ve düúmesi
øúçinin malzemeye takÕlÕp düúmesi
øúçinin yürürken kafasÕnÕ çarpmasÕ
øúçinin ayak bile÷ini burkmasÕ
øúçinin kaval kemi÷ini profile çarpmasÕ
øúçinin aya÷ÕnÕ köúebente çarpmasÕ
Baú dönmesi sonucu, iúçinin kaval
kemi÷ini profile çarpmasÕ
øúçinin yürürken parmaklarÕnÕ köúebente
çarpmasÕ ve kesilmesi
øúçinin omzunu merdivene çarpmasÕ

Kaza
sayÕsÕ
4
7
5
2
2
1
1

øú kaybÕ
(gün)
13
76
37
0
4
0
2

Ortalama iú
kaybÕ (gün)
3,25
10,86
7,40
0,00
2,00
0,00
2,00

1

5

5,00

1

10

10,00

1

3

3,00

3.3.8 øúçinin Yüksekten Düúmesinden Kaynaklanan Kazalar
Gemi inúaatÕ sürecinde, iúçiler bloklarÕ boyama veya kaynak iúlemleri gibi iúler için
yüksekte çalÕúmak zorunda kalabilirler. Böyle bir çalÕúma ortamÕnda, Tablo 8’de belirtilen
kazalar meydana gelmektedir. Bu kaza tipinde en sÕk meydana gelen kaza tipi üç yÕlda 8
defa tekrarlanan iúçinin blok üzerindeyken aya÷ÕnÕn kaymasÕ ve yere düúmesidir. Bu grup
içerisinde en úiddetli olan kaza tipi, kaza baúÕna 9 günlük iú kaybÕna neden olan iúçinin
iskelede çalÕúÕrken yerdeki bisikletin üzerine düúmesidir.
Tablo 8. øúçinin yüksekten düúmesinden kaynaklanan kazalar
Kaza
no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kaza nedeni
øúçinin aya÷ÕnÕn kaymasÕ ve bloktan düúme
øskelenin yeterince sabitlenmemesinden
dolayÕ iúçinin düúmesi
øúçinin balast tankÕna düúmesi
Yetersiz aydÕnlatma nedeniyle düúme
øúçinin merdivene çÕkarken kaymasÕ ve
düúmesi
Merdivenden inerken, iúçinin kaymasÕ ve
düúmesi
Merdivene çÕkarken iúçinin ayak bile÷ini
burkmasÕ
øúçinin iskelede çalÕúÕrken yerde duran
bisikletin üzerine düúmesi
Merdivenin kaymasÕ ve iúçinin düúmesi

48

Kaza
sayÕsÕ
8

øú kaybÕ
(gün)
28

Ortalama iú
kaybÕ (gün)
3,50

3

4

1,33

1
3

2
3

2,00
1,00

2

1

0,50

1

7

7,00

1

0

0,00

1

9

9,00

2

14

7,00

3.4 KazalarÕn De÷erlendirilmesi
YukarÕda, ilgili tersaneden elde edilen ve üç yÕllÕk bir süre içerisinde meydana gelen
kazalarÕn detaylÕ incelemesi yapÕlmÕútÕr. Genel olarak bakmak gerekirse, bu üç yÕllÕk
periyod içerisinde, en sÕk meydana gelen kaza tipi, 48 defa meydana gelen taúlamadan
kaynaklanan kazalardÕr. Bununla birlikte, bu süre içerisinde meydana gelen kaza tiplerinde
en úiddetlisi ise toplamda 250 günlük iú kaybÕna neden olan montaj iúleminden kaynaklanan
kazalardÕr. Bu durumda, tersane yönetimi, montaj iúlemlerinden kaynaklanan kazalarÕn
önüne geçebilmek için bazÕ tedbirleri almalÕdÕr. Montaj iúlemlerinden kaynaklanan
kazalarda, el ve parmaklarÕn sÕkÕútÕrÕlmasÕndan kaynaklanan yaralanmalar söz konusudur.
DolayÕsÕyla, tersane yönetimin, montaj iúleminde çalÕúan iúçileri daha dikkatli olmalarÕ
konusunda uyarmalÕ hatta gerekirse e÷itimler vermelidir. ùekil 1, tersane içerisinde üç yÕl
içinde meydana gelen kazalarÕn gerçekleúme sÕklÕklarÕnÕ ve úiddetlerini göstermektedir.
300
250
200
150
100
50
0

KazasayŦsŦ(adet)
KazaƔiddeti(gün)

ùekil 1. KazalarÕn tekrarlanma sayÕlarÕ ve úiddetleri (3 yÕl içinde)
4. Sonuçlar
Kaza istatistiklerinin de÷erlendirilmesi sonucunda, taúlama kaynaklÕ kazalarÕn en sÕk
görülen kaza tipi oldu÷u görülmektedir. Bu kaza tipi içerisinde en sÕk görülen kaza tipi ise,
göze çapak kaçmasÕdÕr. Di÷er taraftan, tersane içerisinde üç yÕl içerisinde meydana gelen
kazalardan en úiddetlisi ise montaj iúleminden kaynaklanan kazalardÕr. DolayÕsÕyla, tersane
yönetiminin dikkatini bu tip kazalara yo÷unlaútÕrmasÕ gerekmektedir. BazÕ basit tedbirlerle
bu kazalarÕn oluú sÕklÕ÷Õ veya úiddeti azaltÕlabilir. Örne÷in, taúlama kaynaklÕ kazalarÕn
yaklaúÕk olarak %92’si taúlama iúlemi sÕrasÕnda göze çapak kaçmasÕdÕr. BazÕ koruyucu
gereçlerin kullanÕlmasÕyla (gözlük) ve iúçilerin bu koruyucu gereçleri takÕp takmadÕ÷Õ sÕkÕ
bir úekilde kontrol edilirse bu kazalar dikkate de÷er biçimde azaltÕlabilir. Bununla birlikte,
montaj iúinde çalÕúan iúçilere, sÕkÕúma kazalarÕna karúÕ alÕnmasÕ gereken tedbirler sürekli
olarak hatÕrlatÕlmalÕ, dikkatlerinin en üst düzeyde tutulmasÕna çalÕúÕlmalÕdÕr.
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TERSANE BAùLANGIÇ YERLEùøMøNøN OLUùTURULMASI
Mustafa KAFALI1, Murat ÖZKÖK2
ÖZET
Son yÕllarda, gemi inúaatÕ sektöründe zorlu rekabet koúullarÕ ortaya çÕkmÕútÕr. Bu
koúullarda, rekabet gücünü koruyabilmek için, tersaneyi oluúturan tesislerin yerleúiminin
efektif bir úekilde gerçekleútirilmesi veya de÷iútirilmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmek
için, uygun ve rasyonel bir baúlangÕç tesis yerleúiminin yaratÕlmasÕ úarttÕr. Uygun bir
baúlangÕç tesis yerleúiminin belirlenmesi, optimum tesis yerleúiminin bulunmasÕnÕn ön
úartÕnÕ oluúturmaktadÕr ve nihai tesis yerleúiminin kÕsa süre içerisinde belirlenebilmesini
sa÷lamaktadÕr. BaúlangÕç tesis yerleúiminin belirlenmesinde kullanÕlan en önemli ve yaygÕn
yöntemlerden biri iliúki diyagramlarÕdÕr. Bu çalÕúmada, iliúki diyagramlarÕ kullanÕlarak,
baúlangÕç tersane tesis yerleúiminin bulunmasÕ ve elde edilen bu yerleúimin tersane üretim
planlamacÕlarÕ için optimum tersane yerleúimini belirlemede bir baúlangÕç noktasÕ
oluúturulmasÕ amaçlanmaktadÕr.

Anahtar kelimeler: BaúlangÕç yerleúimi, Tersane, øliúki diyagramlarÕ, øú istasyonlarÕ, Blok yapÕsÕ.


1.Giriú
Günümüzde, imalat endüstrisinde, de÷iúken müúteri istekleri, kÕsa ürün ömürleri ve artan
rekabet gibi ana de÷iúimler yaúanmaktadÕr [1]. SÕkÕ rekabet koúullarÕ úirketleri efektif bir
úekilde çalÕúmaya zorlamaktadÕr. Etkili ve verimli çalÕúmak, özellikle global endüstri
alanlarÕnda rekabetçi gücü koruyabilmek adÕna son derece önemlidir. ùirketler üretim
sistemlerinde etkili ve verimli çalÕúma koúullarÕnÕ malzeme ve süreç akÕúlarÕnÕ iyileútirerek
sa÷layabilirler.
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Bir üretim sistemi içerisinde, birçok iú istasyonu vardÕr ve her biri nihai ürünün
üretilmesinde belirli fonksiyonlara sahiptirler. Nihai ürün üretilirken, söz konusu
istasyonlar arasÕnda malzeme akÕúÕ söz konusu olmaktadÕr. DolayÕsÕyla, her bir iú istasyonu
bir di÷eriyle veya di÷erleriyle belirli bir iliúki içersindedir. østasyonlar arasÕndaki bu
iliúkiler iú istasyonlarÕnÕn yerleúim düzenini belirlemektedir. Tesis yerleúim probleminin
amacÕ, üretim sistemi üzerindeki tesislerin uygun lokasyonlara yerleútirmektir [2] ve aynÕ
zamanda da uygun güvenli çalÕúma úartlarÕnÕ oluúturmaktÕr [3]. Tesis yerleúimindeki en
büyük problem, hangi iú istasyonunun hangisiyle yakÕn olaca÷ÕnÕn belirlenmesidir [4]. Bir
iliúki diyagramÕ, iú istasyonlarÕnÕn birbirlerine göre yakÕnlÕk iliúkisini gösteren bir tablodur
[5]. Üç tip iliúki diyagramÕ vardÕr: AkÕú iliúki diyagramÕ, aktivite iliúki diyagramÕ ve
birleútirilmiú iliúki diyagramÕ. AkÕú iliúki diyagramÕ, malzeme akÕú miktarÕndan oluúturulur.
Malzeme akÕú miktarÕ bir ‘from-to’ tablosuyla temsil edilebilir ki bu aynÕ zamanda bir
malzeme akÕú matrisi olarak da adlandÕrÕlÕr. Bu matris, iú istasyonlarÕ arasÕndaki elleçlenen
malzeme geçiúlerinin miktarÕnÕ belirtir [6].Malzeme akÕúÕ, iú istasyonlarÕnÕn birbirlerine
göre yakÕnlÕk iliúkilerinin belirlenmesinde tek baúÕna etkili de÷ildir. Malzeme akÕúlarÕnÕn
yanÕsÕra, iú istasyonlarÕ arasÕnda servis ve destek hizmetleri gibi faaliyetler de söz
konusudur.Bu iki tip iliúki, anlamlÕ bir úekilde birleútirilmeli ve sonuçta birleútirilmiú iliúki
diyagramÕ
oluúturulmalÕdÕr[7].øliúki
diyagramlarÕ
için,
yakÕnlÕk
sÕnÕflamasÕ
kullanÕlmaktadÕr. Bu sÕnÕflamalar, iú istasyonlarÕnÕn birbirlerine göre yakÕnlÕk derecelerini
belirler [8] ve genellikle A, E, I, O, U, X úeklinde sembolize edilirler [9] ve uygun bir
sayÕsal de÷ere sahiptirler [10]. “A” ølgili iú istasyonlarÕnÕn kesinlikle birbirine yakÕn
olmasÕnÕ, “E” özellikle yakÕn olmasÕnÕ, “I” yakÕn olmasÕnÕn önemli oldu÷u, “O” yakÕnlÕk
derecesinin sÕradan oldu÷unu, “U” yakÕnlÕ÷Õ veya uzaklÕ÷ÕnÕn önemsiz oldu÷unu, “X”
birbirine yakÕn olmasÕnÕn istenmedi÷ini temsil eder.
YakÕnlÕk sÕnÕflamalarÕ için çeúitli derecelendirme sistemleri vardÕr. Dutta ve Sahu [11] ile
Rosenblatt [12] A=6, E=5, I=4, O=3, U=2, X=1 úeklinde bir derecelendirme sistemi
kullanmÕútÕr. Matulja ve di÷erleri [13] A=5, E=4, I=3, O=2, U=1, X=0 úeklinde bir
derecelendirme sistemi kullanmÕútÕr.
2.Yöntem
Bu çalÕúmada [7]’ de bahsedilen yöntemin tersane üretim sistemine uygulamasÕ
yapÕlacaktÕr. Buna göre, ilk aúamada, üretilecek olan ürün belirlenecek, 2. aúamada ise ürün
kÕrÕlÕm yapÕsÕ oluúturulacaktÕr. 3. aúamada iú istasyonlarÕ tanÕmlanacak, 4. aúamada iú
istasyonlarÕ arasÕndaki malzeme geçiú miktarlarÕ, 5. aúamada malzeme transfer parti
miktarlarÕ belirlenecektir. 6. aúamada, istasyonlar arasÕndaki taúÕma saylarÕ belirlenerek 7.
aúamada akÕú iliúki diyagramÕ ortaya çÕkarÕlacaktÕr. 8.aúamada, servis gereksinimleri
belirlenecek, 9. aúamada ise aktivite iliúki diyagramÕ oluúturulacaktÕr.10.aúamada,
birleútirilmiú iliúki diyagramÕ meydana getirilecek, 11.aúamada de÷erlendirme yapÕlacak ve
son aúamada ise tersane baúlangÕç yerleúimi oluúturulacaktÕr.
3. Uygulama
Bu çalÕúmada, gerçek bir tersane üretim sistemi ele alÕnmÕútÕr. ÇalÕúma, Türkiye’de
konumlu bir tersanenin üretim süreçleri dikkate alÕnarak hazÕrlanmÕútÕr.
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3.1 Üretilecek olan ürünün belirlenmesi (Aúama 1):
Bu çalÕúmada, 150 metre uzunlu÷a ve 24 metre geniúli÷e sahip olan bir konteyner gemisi
ele alÕnmÕú ve tersane üretim sistemini oluúturan iú istasyonlarÕnÕn yerleúimi konteyner
gemisinin üretimini yapacak úekilde yerleúimi yapÕlmÕútÕr.
3.2 Ürün kÕrÕlÕm yapÕsÕ (Aúama 2)
Bu çalÕúmada ele alÕnan konteyner gemisinde, 12 adet çift dip, 24 adet yan duvar, 6 adet
perde, 1 adet baú ve 1 adet kÕç blok bulunmaktadÕr.Gemi üretimi yapÕlÕrken, bazÕ üretim
aúamalarÕ gerçekleútirilir. Her bir üretim aúamasÕ, blok yapÕsÕnÕn belirli bir yapÕsÕnÕ temsil
eder. Buna göre; tek profil parça A, tek saç parça B, küçük montaj C, alt montaj D, düz
panel E, düz elemanlÕ panel F, ana alt montaj G, e÷imli panel montaj H, alt blok montaj J
ve blok montaj K harfleri ile sembolize edilir. ùekil 1, bir konteyner gemisinin ürün kÕrÕlÕm
yapÕsÕnÕ göstermektedir. 1. tip blok çift dip, 2.tip blok yan duvar, 3.tip blok perde, 4.tip blok
baú ve 5.tip blok ise kÕç blo÷u temsil etmektedir. Bununla birlikte bloklar, farklÕ yapÕdaki
parça ve yapÕlardan oluúmaktadÕr. Örne÷in, çift dip bloklarÕ 1680 adet profil, 5676 adet
tekil saç parça, 420 adet küçük ve alt montaj, 24 adet ana alt montaj grubundan
oluúmaktadÕr. Bu yapÕlar kaynak ile birleútirilerek çift dip bloklarÕnÕ oluútururlar. Son
olarak, bütün bloklar kÕzak üstünde montaj iúlemleri yapÕlarak konteyner gemisini
oluúturur.
Konteyner gemisi

1.tip(12)

2.tip (24)

3.tip (6)

4. tip (1)

5.tip (1)

A (1680)

A (1680)

A (132)

A (274)

A(147)

B (5676)

B (10944)

B (2076)

B (964)

B(947)

C ve D (816)

C ve D (54)

C ve D (29)

C ve
D(38)

C ve D (420)
E (24)

E (4)

E (48)
F (24)

F (1)

E(7)
F(6)

F (48)
G (24)
H (24)

G (3)
G (48)

H (2)

ùekil 1. Konteyner gemisinin ürün kÕrÕlÕm yapÕsÕ
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G(5)

3.3 øú istasyonlarÕnÕn tanÕmlanmasÕ (Aúama 3)
Bu çalÕúmada ele alÕnan konteyner gemisinin üretiminde 16 adet istasyon bulunmaktadÕr.Bu
istasyonlar ; kenar kesim (I1), Kenar temizleme ve sÕralama (I2), Panel imalat (I3), Panel
kesim (I4), Profil punto kaynak (I5), Profil gazaltÕ kaynak (I6), Döúek punto kaynak (I7),
Döúek gazaltÕ kaynak (I8), Taúlama (I9), Profil kesim (I10), Profil e÷im (I11), Nest kesim
(I12), Ön imalat (I13), Jig (I14), Saç e÷im (I15) ve Blok montaj (I16) istasyonlarÕdÕr.
3.4 ‘From-to’ tablosu (Aúama 4)
Bu aúamada, iú istasyonlarÕ arasÕndaki malzeme akÕú miktarÕ bulunur. Buna göre, I1-I2 ve
I2-I3 arasÕnda 427; I3-I4, I4-I5 ve I5-I6 arasÕnda 83; I5-I10 arasÕnda 1351; I5-I12 arasÕnda
1261;I6-I7 arasÕnda 76; I6-I9 arasÕnda 1; I7-I8 arasÕnda 80; I7-I12 arasÕnda 726; I7-I13
arasÕnda 890; I8-I9 arasÕnda 80; I9-I16 arasÕnda 87; I10-I11 arasÕnda 1210; I10-I13 arasÕnda
1304; I10-I16 arasÕnda 48; I11-I14 arasÕnda 1210; I12-I13 arasÕnda 12453; I12-I14 arasÕnda
1008; I12-I15 arasÕnda 180; I12-I16 arasÕnda 4792; I13-I14 arasÕnda 192; I13-I16 arasÕnda
275; I14-I15 arasÕnda 130; I14-I16 arasÕnda 26 ve I15-I16 arasÕnda 48 adet parça transferi
yapÕlmaktadÕr.
3.5 Malzeme transfer parti miktarÕnÕn belirlenmesi (Aúama 5)
Malzeme transfer parti miktarÕ, iú istasyonlarÕ arasÕnda tek seferde taúÕnabilecek olan parça
sayÕsÕnÕ ifade etmektedir. DolayÕsÕyla transfer miktarlarÕ, taúÕyÕcÕnÕn kapasitesine ba÷lÕ olan
bir parametredir. Buna göre, I1-I2 ve I2-I3 arasÕnda 1; I3-I4, I4-I5 ve I5-I6 arasÕnda 1; I5I10 arasÕnda 10; I5-I12 arasÕnda 20; I6-I7 arasÕnda 1; I6-I9 arasÕnda 1; I7-I8 arasÕnda 1; I7I12 arasÕnda 20; I7-I13 arasÕnda 1; I8-I9 arasÕnda 1; I9-I16 arasÕnda 1; I10-I11 arasÕnda 10;
I10-I13 arasÕnda 10; I10-I16 arasÕnda 10; I11-I14 arasÕnda 20; I12-I13 arasÕnda 20; I12-I14
arasÕnda 20; I12-I15 arasÕnda 20; I12-I16 arasÕnda 40; I13-I14 arasÕnda 1; I13-I16 arasÕnda
2; I14-I15 arasÕnda 2; I14-I16 arasÕnda 1 ve I15-I16 arasÕnda 2 adet parça tek seferde taúÕma
araçlarÕyla transfer edilebilmektedir.
3.6 Frekans tablosu (Aúama 6)
Frekans, iú istasyonlarÕ arasÕndaki taúÕma operasyonlarÕnÕn sayÕsÕ olarak ta ifade
edilebilmektedir. Buna göre, I1-I2 ve I2-I3 arasÕnda 427; I3-I4, I4-I5 ve I5-I6 arasÕnda 83;
I5-I10 arasÕnda 136; I5-I12 arasÕnda 64; I6-I7 arasÕnda 76; I6-I9 arasÕnda 1; I7-I8 arasÕnda
80; I7-I12 arasÕnda 37; I7-I13 arasÕnda 890; I8-I9 arasÕnda 80; I9-I16 arasÕnda 87; I10-I11
arasÕnda 122; I10-I13 arasÕnda 131; I10-I16 arasÕnda 5; I11-I14 arasÕnda 61; I12-I13
arasÕnda 623; I12-I14 arasÕnda 51; I12-I15 arasÕnda 9; I12-I16 arasÕnda 120; I13-I14
arasÕnda 192; I13-I16 arasÕnda 138; I14-I15 arasÕnda 65; I14-I16 arasÕnda 26 ve I15-I16
arasÕnda 24 adet taúÕma operasyonu gerçekleúmektedir.
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3.7 AkÕú iliúki diyagramÕ (Aúama 7)
Önceki bölümlerde, iliúki diyagramlarÕ oluúturulurken 6 adet yakÕnlÕk sÕnÕflamasÕ
kullanÕldÕ÷Õndan bahsedilmiúti. Bu çalÕúmada, A, E, I, O ve U sÕnÕflamasÕ
kullanÕlacaktÕr.AkÕú iliúki diyagramÕ belirlenirken sayÕlar yerine yakÕnlÕk sÕnÕflamasÕ
kullanÕlmaktadÕr. DolayÕsÕyla, sayÕlarÕ yakÕnlÕk reytinglerine dönüútürmek gerekmektedir.
Burada, 0-40 arasÕndaki frekanslar “U”, 41-80 arasÕ frekanslar “O”, 81-120 arasÕ frekanslar
“I”, 121-160 arasÕ frekanslar “E” ve son olarak 161 ve üzerisi “A” sÕnÕflamasÕ olarak
tanÕmlanacaktÕr. Bu úekilde akÕú iliúki diyagramÕ oluúturulacaktÕr. Tablo 1, akÕú iliúki
diyagramÕnÕ göstermektedir.
Tablo 1. AkÕú iliúki diyagramÕ
I1
X

I2
A
X

I3
U
A
X

I4
U
U
I
X

I5
U
U
U
I
X

I6
U
U
U
U
I
X

I7
U
U
U
U
U
O
X

I8
U
U
U
U
U
U
O
X

I9
U
U
U
U
U
U
U
O
X

I10
U
U
U
U
E
U
U
U
U
X

I11
U
U
U
U
U
U
U
U
U
E
X

I12
U
U
U
U
O
U
U
U
U
U
U
X

I13
U
U
U
U
U
U
A
U
U
E
U
A
X

I14
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
O
O
A
X

I15
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
O
X

I16
U
U
U
U
U
U
U
U
I
U
U
I
E
U
U
X

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16

3.8 Sebeplerin belirlenmesi (Aúama 8)
Aktivite iliúki diyagramÕnÕ oluútururken, yerleúimi etkileyebilecek olan bazÕ servis sebepleri
tanÕmlanÕr. Aktivite iliúki diyagramÕnda etkili olabilen bazÕ sebepler úunlardÕr: ølgilenilen
alanlar (1) ile, uygunluk (2) ile, gürültü-rahatsÕzlÕk (3) ile, aydÕnlatma (4) ile, ortak
noktadan alÕm (5) ile, ekipman hareketi (6) ile gösterilmektedir.
3.9 Aktivite iliúki diyagramÕ (Aúama 9)
Tablo 2, iú istasyonlarÕnÕn birbirlerine göre olmasÕ gereken konumlarÕ sunulan hizmetler ve
di÷er baúka nedenler açÕsÕndan göstermektedir. Di÷er bir ifadeyle aktivite iliúki diyagramÕnÕ
göstermektedir. Buna göre, örne÷in, I6 ve I9 istasyonlarÕ ekipmanlarÕn hareketi
açÕsÕndanbirbirlerine göre “E” yakÕnlÕk de÷erinde birbirine yakÕn olmalÕdÕr. I7 ve I13
istasyonlarÕ ilgilenilen alanlar açÕsÕndan birbirlerine göre yine “E” derecesinde yakÕn
olmalÕdÕrlar.
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Tablo 2. Aktivite iliúki diyagramÕ

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16

I1
X

I2
A/2
X

I3
U
A/2
X

I4
U
U
A/2
X

I5
U
U
U
A/2
X

I6
U
U
U
U
A/2
X

I7
U
U
U
U
U
A/2
X

I8
U
U
U
U
U
U
A/2
X

I9
U
U
U
U
U
E/6
U
A/2
X

I10
I/6
U
U
U
I/5
U
U
U
U
X

I11
U
U
U
U
U
U
U
U
U
E/1
X

I12
I/6
U
U
U
I/5
U
I/6
U
U
U
U
X

I13
U
U
U
U
U
U
E/1
U
U
O/5
U
A/6
X

I14
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
O/2
O/2
O/1
X

I15
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
O/2
U
I/2
X

I16
U
U
U
U
U
U
U
U
E/6
O/5
U
O/2
O/6
I/6
O/6
X

3.10 Birleútirilmiú iliúki diyagramÕ (Aúama 10)
øú istasyonlarÕnÕn birbirlerine göre konumlarÕ belirlenirken, akÕú iliúki diyagramÕnÕn yanÕnda
aktivite iliúki diyagramÕnÕ da göz önüne almak gerekmektedir. Bu iki iliúki diyagramÕ,
anlamlÕ bir úekilde birleútirilerek iliúki diyagramÕ elde edilmelidir.Tablo 3, iú istasyonlarÕ
arasÕndaki yakÕnlÕk sÕnÕflamasÕ ile bunlara karúÕlÕk gelen sayÕsal de÷erleri göstermektedir.
Örne÷in, I3 ve I4 iú istasyonlarÕ arasÕndaki yakÕnlÕk iliúkisi, akÕú diyagramÕna göre “A”
iken, aktivite diyagramÕna göre yakÕnlÕk iliúkisi “I”’dÕr. Önceki bölümlerde bahsedildi÷i
gibi, yakÕnlÕk sÕnÕflamasÕna karúÕlÕk gelen sayÕsal de÷erler vardÕr. Buna göre, “A” yakÕnlÕk
reytingine karúÕlÕk gelen sayÕsal de÷er 4, “I” reytingine karúÕlÕk gelen de÷er ise 2 olarak ele
alÕnmÕútÕr. Tersane yerleúimi belirlenirken, akÕú iliúki diyagramÕnÕn etkisi 3 olarak kabul
edilirken, buna karúÕlÕk aktivite iliúki diyagramÕnÕn etkisi 1 olarak kabul edilmiútir. Di÷er
bir ifadeyle, yerleúime malzeme akÕúÕ, aktiviteye göre 3 kat daha fazla etki etmektedir. Her
iki etki de toplanarak birleúik etki hesaplanÕr.
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Tablo 3. øliúki diyagramlarÕnÕn birleúik etkisi
Oran 3’e 1
østasyon çifti

AkÕú

Aktivite

Birleúik etki

I1-I2
I1-I10
I1-I12
I2-I3
I3-I4
I4-I5
I5-I6
I5-I10
I5-I12
I6-I7
I6-I9
I7-I8
I7-I12
I7-I13
I8-I9
I9-I16
I10-I11
I10-I13
I10-I16
I11-I14
I12-I13
I12-I14
I12-I15
I12-I16
I13-I14
I13-I16
I14-115
I14-I16
I15-I16

Aĺ4
Uĺ0
Uĺ0
Aĺ4
Aĺ4
Iĺ2
Iĺ2
Eĺ3
Oĺ1
Oĺ1
Uĺ0
Oĺ1
Uĺ0
Aĺ4
Oĺ1
Iĺ2
Eĺ3
Eĺ3
Uĺ0
Oĺ1
Aĺ4
Oĺ1
Uĺ0
Iĺ2
Aĺ4
Eĺ3
Oĺ1
Uĺ0
Uĺ0

Aĺ4
Iĺ2
Iĺ2
Aĺ4
Iĺ2
Aĺ4
Aĺ4
Iĺ2
Iĺ2
Aĺ4
Eĺ3
Aĺ4
Iĺ2
Eĺ3
Aĺ4
Eĺ3
Eĺ3
Oĺ1
Oĺ1
Oĺ1
Aĺ4
Oĺ1
Oĺ1
Oĺ1
Oĺ1
Oĺ1
Iĺ2
Iĺ2
Oĺ1

16
2
2
16
14
10
10
11
5
7
3
7
2
15
7
9
12
9
1
4
16
4
1
7
13
10
5
2
1

Birleútirilmiú iliúki diyagramÕnÕ oluúturabilmek için, Tablo 3’deki nümerik de÷erler
yakÕnlÕk reytinglerine dönüútürülmelidir. Buna göre, 1-2 arasÕ “U”, 3-6 arasÕ “O”, 7-10 arasÕ
“I”, 11-13 arasÕ “E” ve 14’ün üstü “A” yakÕnlÕk reytingi olarak kabul edilecektir. Tablo 4,
birleútirilmiú iliúki diyagramÕnÕ göstermektedir.
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Tablo 4. Birleútirilmiú iliúki diyagramÕ

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16

I1
X

I2
A
X

I3
U
A
X

I4
U
U
A
X

I5
U
U
U
I
X

I6
U
U
U
U
I
X

I7
U
U
U
U
U
I
X

I8
U
U
U
U
U
U
I
X

I9
U
U
U
U
U
O
U
I
X

I10
U
U
U
U
E
U
U
U
U
X

I11
U
U
U
U
U
U
U
U
U
E
X

I12
U
U
U
U
O
U
U
U
U
U
U
X

I13
U
U
U
U
U
U
A
U
U
I
U
A
X

I14
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
O
O
E
X

I15
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
O
X

I16
U
U
U
U
U
U
U
U
I
U
U
I
I
U
U
X

3.11 De÷erlendirme (Aúama 11)
I1-I2, I2-I3, I3-I4, I7-I13 ve I12-I13 istasyonlarÕnÕn yakÕnlÕk derecesi “A”, I5-I10, I10I11ve I13-I14 istasyonlarÕnÕn yakÕnlÕk derecesi “E”, I4-I5, I5-I6, I6-I7, I7-I8, I8-I9, I9-I16,
I10-I13, I12-I16 ve I13-I16 istasyonlarÕnÕn yakÕnlÕk derecesi “I”, I5-I12, I6-I9, I11-I14, I12I14 ve I14-I15 istasyonlarÕnÕn yakÕnlÕk derecesi “O” olarak de÷erlendirilmektedir.
3.12 BaúlangÕç tesis yerleúimi (Aúama 12)
Aúama 10 ve 11 dikkate alÕnarak, tersane baúlangÕç yerleúim düzeni oluúturulur. Bu, daha
önce de belirtildi÷i gibi nihai bir yerleúim düzeni de÷ildir. Sadece, planlamacÕlar için nihai
çözüme ulaúmada, uygun bir baúlangÕç noktasÕ sa÷lamaktadÕr. ùekil 2, tersane baúlangÕç
yerleúim düzenini göstermektedir.
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I1

I10

I2

I11

I3

I4

I5

I15

I12

I6

I7

I9

I8

I13

I14

I16
ùekil 2. Tersane baúlangÕç yerleúim düzeni
4. Sonuçlar
Bu çalÕúmada, bir tersane üretim sistemi ele alÕnmÕútÕr. Bu üretim sisteminde, bir konteyner
gemisinin üretiminin yapÕlaca÷Õ düúünülmüútür. ÇalÕúmada, iú istasyonlarÕnÕn baúlangÕçta
birbirlerine göre nasÕl konumlandÕrÕlmasÕ gerekti÷i üzerinde durulmuútur. Bunun için bir
baúlangÕç tesis yerleúim düzeni elde edilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.ÇalÕúmadan elde edilen baúlangÕç
tesis yerleúiminin optimum tersane yerleúim düzenini belirlemede iyi bir baúlangÕç noktasÕ
oldu÷u düúünülmektedir. Tersane üretim planlayÕcÕlarÕnÕn bu çalÕúmada önerilen istasyon
konumlarÕnÕ dikkate almalarÕnÕ ve optimum tersane çözümü için baúlangÕç noktasÕ olarak
kabul etmeleri önerilmektedir.
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DALGALARDAN ELEKTRøK ENERJøSø ELDE ETMEK øÇøN
KULLANILAN SøSTEMLERøN øNCELENMESø
Abdi KÜKNER1, ølkay Özer ERSELCAN2

ÖZET
Dalga enerjisi dönüútürücüleri, dalgalarÕn yapmÕú oldu÷u salÕnÕm hareketlerinden
faydalanarak elektrik üreten sistemlerdir. Bu sistemler kurulduklarÕ yerlere, hareket
tiplerine, sahip olduklarÕ güç dönüútürücülerinin tiplerine ve serbest su yüzeyine nazaran
konumlarÕna göre sÕnÕflandÕrÕlabilirler. Çeúitli dalga enerjisi dönüútürücüleri incelenmiú,
dalgalarÕn etkisi ile yapmÕú olduklarÕ hareketler, güç dönüútürücülerinin türleri ve
kurulduklarÕ sahalar incelenmiútir. DalgalarÕn tesiri ile salÕnÕm yapan sistemlerin
hareketlerinin analizinde ve üzerilerine etki eden kuvvetlerin hesabÕnda potansiyel akÕm
teorisi yaygÕn olarak kullanÕlmaktadÕr. YapÕlan inceleme sonucunda bu sistemlerin
dizaynÕna etki eden faktörler belirlenmiútir. Gelecekte yapÕlacak araútÕrmalarÕn, dalga
enerjisi dönüútürücülerinin diziler halinde çalÕúÕrken sahip olacaklarÕ performansÕn analizi
ve bu sistemlerin optimizasyonu üzerine yo÷unlaúmasÕ gerekti÷i belirlenmiútir.
Anahtar Kelimeler: Dalga enerjisi, dalga enerjisi dönüútürücüleri, salÕnÕmlÕ su sütunu

1.

Giriú

DünyanÕn elektrik enerjisi ihtiyacÕnÕn 2/3’ü fosil yakÕtlar kullanÕlarak karúÕlanmaktadÕr[1].
Tüketilen fosil yakÕt miktarÕnÕn her geçen yÕl artmasÕyla çevreye verilen zararlar da
artmaktadÕr. Fosil yakÕt tüketiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya çÕkmasÕyla,
son yÕllarda elektrik üretiminde çevre dostu olarak tanÕmlanan yenilenebilir enerji
kaynaklarÕna olan ilgi de artmÕútÕr. Rüzgar, güneú, jeotermal, okyanus akÕntÕlarÕ, gelgit ve
dalgalar yenilenebilir enerji kaynaklarÕ arasÕnda sayÕlabilirler.
Dalgalar rüzgarÕn ve yerçekimi etkisinin denizin serbest yüzeyine uyguladÕklarÕ kuvvetler
sonucunda oluúan salÕnÕm hareketleridir. Dalga Enerjisi Dönüútürücüleri(DED), dalgalarÕn
yapmÕú oldu÷u ileri-geri ve yukarÕ-aúa÷Õ salÕnÕm hareketlerinden faydalanarak elektrik

1 østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ve Deniz Teknolojisi
Mühendisli÷i Bölümü,Tel:0212 285 64 33, e-posta: kukner@itu.edu.tr
2 Deniz Harp Okulu KomutanlÕ÷Õ, Gemi ønúa Mühendisli÷i Bölüm BaúkanlÕ÷Õ, Tel: 0216 395 26 30-3360,
e-posta: ierselcan@dho.edu.tr
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üreten sistemlerdir. DED’ler genel olarak hareket sa÷layÕcÕ, güç dönüútürücü ve demirleme
donanÕmÕ olmak üzere üç kÕsÕmdan meydana gelmektedirler. Hareket sa÷layÕcÕ, dalgalar ile
etkileúimde olan, bir veya daha fazla serbestlik derecesinde hareketler yapan ve bu
hareketleri güç dönüútürücüsüne aktaran kÕsÕmdÕr. Güç dönüútürücüsü ise, hareket
sa÷layÕcÕnÕn aktardÕ÷Õ gücü çeúitli dönüúüm yöntemleriyle elektrik enerjisine
dönüútürmektedir. Demirleme donanÕmÕ da DED’nin bulundu÷u yerdeki konumunun sabit
kalmasÕnÕ sa÷lamakta, ayrÕca sistemin yapmÕú oldu÷u hareketlerin en iyi enerji akÕúÕnÕ
sa÷layacak düzeyde olmasÕna yardÕmcÕ olmaktadÕr.

2.

Dalga Enerjisi Dönüútürücülerinin Tipleri

Gerçek deniz úartlarÕnda dalgalar rastgele bir yapÕya sahiptirler. Bu durum birbirinden
farklÕ çok sayÕda DED’nin dizayn edilmesinin baúlÕca sebebi olmuútur. Dalgalardan elektrik
üretmede kullanÕlan sistemler çalÕúma prensiplerine, kurulduklarÕ yerlere(kÕyÕ úeridi, sÕ÷ su,
açÕk deniz, gibi) güç dönüútürücülerinin çalÕúma prensiplerine göre sÕnÕflandÕrÕlabilirler.
Aúa÷Õdaki tabloda bu özellikleri gösteren dalga enerji sistemleri verilmektedir.
Tablo 1. Çeúitli dalga enerjisi dönüútürücüleri
DALGA ENERJøSø DÖNÜùTÜRÜCÜLERø
DalgalarÕn Etkisiyle SalÕnÕm Yapan
SalÕnÕm Yapan Su Sütunu
DED’ler
GÜÇ DÖNÜùTÜRÜCÜLERøNøN TøPø
x Hidrolik Motor /Jeneratör Grubu
x Hava ile ÇalÕúan Türbin
x Hidrolik Türbin/Jeneratör Grubu
Jeneratör Grubu
x Do÷rusal Jeneratörler
SABøT
YÜZER
YÜZER
BATIK
Limpet
Oceanlinx
Aquabuoy
AWS
Pico
Ocean Energy Buoy Ips Buoy
Waveroller
Mutriku
Sperboy
Wavebob
Oyster
Mighty Whale
Powerbuoy
Biowave
Osprey
Seabased Linear Generator
L-10
Aegir Dynamo
Salter’s Duck
Pelamis
McCabe Wave Pump
Oceantec DED
The Frog/PS Frog
Searev
Langlee

Havuzlu (AúmalÕ)
DED’LER
x

Alçak BasÕnçlÕ
Hidrolik Türbin
Jeneratör Grubu
SABøT
YÜZER
Tapchan
Wave Dragon
SSG

2.1. SalÕnÕmlÕ su sütunu dalga enerjisi dönüútürücüleri
SalÕnÕmlÕ su sütunu dalga enerjisi dönüútürücüleri bir oda içinde yükselip alçalan serbest su
yüzeyinin sÕkÕútÕrdÕ÷Õ havanÕn, odanÕn üst tarafÕndaki bir açÕklÕ÷a yerleútirilmiú olan bir
türbini çevirmesiyle elektrik üretirler. Hava akÕmÕnÕn yönü sürekli de÷iúiyor olmasÕna
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ra÷men sistemler daima aynÕ yönde dönecek úekilde dizayn edilmiú türbinlerle
donatÕlmÕútÕr. SalÕnÕmlÕ su sütunu dalga enerjisi dönüútürücülerinin kÕyÕda, dalga kÕranlarÕn
bünyesinde ve sÕ÷ sularda kurulmuú oldu÷u görülmektedir. YapÕlarÕnda genellikle beton
veya çelik kullanÕlmaktadÕr.
ølk prototipi 1991 yÕlÕnda øskoçya’da inúa edilmiú olan LIMPET(Land Installed Marine
Pneumatic Energy Transformer) 75 kW gücünde kÕyÕda kurulmuú bir salÕnÕmlÕ su sütunu
dalga enerjisi dönüútürücüsüdür. Bu dalga enerjisi dönüútürücüsü bir Wells türbini ile
donatÕlmÕútÕr. Bu sistem bir test alanÕ olarak 1999 yÕlÕna kadar kullanÕlmÕú, araútÕrma
projesinin sona ermesiyle devre dÕúÕ bÕrakÕlmÕútÕr. Bu prototip üzerinde yapÕlan
çalÕúmalarda sistemin kuruldu÷u alanÕn dalga iklimi, türbin ve jeneratör performasÕ,
elektri÷in úebekeye aktarÕmÕ, sistemin iúletilmesi, bakÕm tutumu ve çevresel úartlarÕn
sistemin performansÕ üzerine etkileri ile ilgili veriler toplanmÕútÕr. Bu toplanan veriler
ÕúÕ÷Õnda 1999 yÕlÕnda iki türbinli, toplam 500 kW güce sahip baúka bir prototip inúa edilmiú
ve araútÕrmalara bu sistem üzerinde devam edilmiútir[2].
Mutriku, øspanya’nÕn kuzeyinde bir dalgakÕrana kurulmuú olan bir salÕnÕmlÕ su sütunu dalga
enerjisi dönüútürücüsüdür. Bu sistem 16 adet Wells türbininden meydana gelmektedir ve
296 kW kurulu güce sahiptir. 2009 yÕlÕnda faaliyete geçmesi planlanmÕú olan sistem[3],
bazÕ gecikmelerden dolayÕ 2011 yÕlÕnÕn temmuz ayÕnda faaliyete geçebilmiútir[4]. Sistem
bir yÕl içinde 600.000 kWh elektrik enerjisi üretmiútir.
Oceanlinx, Avustralya’da dizayn edilmiú olan bir yüzer salÕnÕmlÕ su sütunu dalga enerjisi
dönüútürücüsüdür. 300 kW gücündeki bu sistem bir adet Denniss-Auld türbini ile
donatÕlmÕú olup 2010 yÕlÕnÕn baúÕnda sÕ÷ sularda kurulumu yapÕlÕp elektrik úebekesine
ba÷lanmÕú, birkaç ay sonra bir fÕrtÕnada demirleme donanÕmÕnÕn kopmasÕ sonucu
sürüklenerek batmÕútÕr[5].
YukarÕdaki örneklerin dÕúÕnda kÕyÕda
kurulan di÷er bir salÕnÕmlÕ su sütunu
dalga enerjisi dönüútürücüsü sistemi
olarak; Pico, dalgakÕranda kurulmuú
olana Sakata ve yüzer salÕnÕmlÕ su sütunu
sistemlerine de Mighty Whale ve
Sperboy dalga enerjisi dönüútürücüleri
örnek olarak verilebilir[6].

ùekil 1. SalÕnÕmlÕ su sütunu dalga enerjisi
dönüútürücüsü

2.2. Havuzlu dalga enerjisi dönüútürücüleri
Havuzlu dalga enerjisi dönüútürücüleri, dalgalarÕn bir rampa üzerinde kÕrÕlarak suyun deniz
seviyesinden daha yüksekteki bir havuzda toplandÕ÷Õ ve havuzdaki suyun potansiyel
enerjisinin elektrik enerjisine dönüútürüldü÷ü sistemlerdir. Havuzda biriken sular düúük
seviye farkÕyla(düúük basÕnç) çalÕúan türbinleri döndürür ve türbinler de elektrik üretirler.
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Tapchan (Tapered Channel Wave Power Device), 1980’lerin baúÕnda Norveç’te dizayn
edilmiú olan havuzlu bir dalga enerjisi dönüútürücüsüdür. Bu sistem bir toplayÕcÕ, bir
dönüútürücü, bir havuz ve de türbin-jeneratör grubundan meydana gelmektedir. ToplayÕcÕ,
dalgalarÕ havuza do÷ru yönlendiren kÕsÕmdÕr. Dönüútürücü, giderek daralan ve deniz
seviyesinden havuz seviyesine do÷ru kademeli olarak yükselen bir kanaldÕr. KanalÕn bu
yapÕsÕ dalgalarÕn ilerledikçe yüksekliklerinin artmasÕnÕ, dolayÕsÕyla dalganÕn kinetik
enerjisinin potansiyel enerjiye dönüúmesini sa÷lamaktadÕr. Dalgalar belli bir yüksekli÷e
eriútiklerinde ise kÕrÕlarak havuza dökülmektedirler. Havuzda biriken sular türbinden
geçerek elektrik üretilmesini sa÷lar ve tekrar denize dökülür. Bu sistemde havuz ile deniz
yüzeyi arasÕndaki fark 3 metredir[6].
Wave Dragon(WD) bir havuz, dalgalarÕn kÕrÕlarak üzerinden aútÕ÷Õ bir rampa, iki adet
dalga yansÕtÕcÕ ve türbinlerden oluúan yüzer bir havuzlu dalga enerjisi dönüútürücüsüdür.
Dalgalar sisteme do÷ru ilerlerken yansÕtÕcÕlar gelen dalgalarÕn rampaya do÷ru yönelmesini
ve birbirleriyle giriúim yaparak genliklerinin artmasÕnÕ sa÷lar. Bu sayede dalgalar rampayÕ
aúÕp kÕrÕlarak havuzu dökülürler. Havuzda biriken su türbinlerden geçerek jeneratörleri
çalÕútÕrÕr ve tekrar denize döner. Bu sistemdeki türbinler 0.4-4 metre seviye farkÕnda
çalÕúabilecek úekilde dizayn edilmiútir. Güç dönüúüm verimini arttÕrabilmek için bu
sistemde az sayÕda büyük türbin yerine çok sayÕda(16 adet) küçük kapasiteli türbin
kullanÕlmÕútÕr[7].
Norveç’te dizayn edilen Seawave Slot-Cone Generator(SSG), dalgalarÕn bir rampayÕ aúarak
sularÕn bir havuza doldu÷u ve suyun potansiyel enerjisinin düúük seviye farkÕyla çalÕúan
hidro türbinler tarafÕndan elektrik enerjisine çevrildi÷i bir baúka dalga enerjisi
dönüútürücüsüdür. Bu sistem, deniz seviyesinin yukarÕsÕnda üst üste dizilmiú üç havuza
sahiptir. Her seviyede bulunan türbinlerin tek bir úaft üzerinde birleútirilmesiyle çok
kademeli bir türbin elde edilmiútir. Havuzlardaki sularÕn açÕklÕklardan akmasÕyla türbinler
çalÕúÕr ve elektrik üretilir. Bu dalga enerjisi dönüútürücüsü hem açÕk denizde hem de bir
dalgakÕranÕn bünyesinde çalÕúacak úekilde tasarlanmÕútÕr[8].

ùekil 2. Wave Dragon

ùekil 3. Seawave Slot Cone Generator(SSG)

2.3. DalgalarÕn etkisiyle salÕnÕm yapan dalga enerjisi dönüútürücüleri
Dalga enerjisinin en yüksek seviyede oldu÷u açÕk denizde ve derin sularda çalÕúmak üzere
dizayn edilmiú olan bu dalga enerjisi dönüútürücüleri, salÕnÕm yapan yarÕ batÕk veya
tamamen batÕk sistemlerdir. Bu sistemler deniz tabanÕna sabitlenmiú bir yapÕya veya su
altÕnda nispeten hareketsiz olan batÕk bir yapÕya nazaran dalgalarÕn etkisiyle salÕnÕm
yaparlar. SalÕnÕm yapan kÕsmÕn hareketleri bir güç dönüútürücüsüne aktarÕlarak elektrik
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üretilir. DalÕp çÕkma hareketi yapan noktasal dalga enerisi dönüútürücüleriyle, baú kÕç
vurma hareketi yapan sistemlerle ve dibe ba÷lÕ ileri geri salÕnÕm yapan bir kanat úeklindeki
sistemlerle uygulamada sÕklÕkla karúÕlaúÕlmaktadÕr. Bu dalga enerjisi dönüútürücülerinin en
basit örne÷i deniz tabanÕna demirlenmiú, denizin yüzeyinde dalÕp çÕkma hareketi yapan bir
úamandÕradÕr.

2.3.1.

DalÕp çÕkma hareketi yapan noktasal dalga enerjisi dönüútürücüleri

øsveç’te Uppsala Üniversitesi tarafÕndan geliútirilmiú olan Seabased-Linear GeneratorLysekil Project, yüzeyde 3 metre çapÕnda, 0.4 metre su çekimine sahip bir úamandÕra ile
deniz tabanÕna sabitlenmiú bir do÷rusal jeneratörden meydana gelmektedir. Do÷rusal
jeneratör deniz tabanÕna sabitlenmiú olan bir muhafazanÕn içinde bulunmakta olup,
úamandÕraya bir kablo vasÕtasÕyla ba÷lÕdÕr. DalÕp çÕkma hareketi yapan úamandÕranÕn bu
hareketi kablo vasÕtasÕyla jeneratöre aktarÕlmakta ve elektrik üretilmektedir[9].
Amerika Birleúik Devletleri’nde Oregon Eyalet Üniversitesi(OSU) ve Columbia Power
Technologies(CPT) firmasÕ iúbirli÷i ile 2008 yÕlÕnda L-10 adÕ verilen bir dalga enerjisi
dönüútürücüsünün açÕk denizde testleri yapÕlmÕútÕr. 10 kW gücündeki bu prototip simit
úeklinde bir úamandÕradan, bir direkten ve bir do÷rusal jeneratörden meydana gelmektedir.
ùamandÕra dalgalarÕn etkisiyle sadece dalÕp çÕkma hareketi yapmaktadÕr. Direk, sisteme
gerekli sephiyeyi kazandÕrmakta ve jeneratörü muhafaza etmektedir. Sistem bir kablo
vasÕtasÕyla deniz dibine sÕkÕ bir úekilde demirlenmiútir. ùamandÕranÕn yaptÕ÷Õ dalÕp çÕkma
hareketi sabit mÕknatÕslÕ bir do÷rusal jeneratör tarafÕndan elektrik enerjisine
dönüútürülmektedir[10].
Ocean Power Tecnologies(OPT) tarafÕndan geliútirilmiú olan Powerbuoy dalga enerjisi
dönüútürücüsü disk úeklinde bir úamandÕra ve bir direkten oluúmaktadÕr. ùamandÕra sadece
dalÕp çÕkma hareketi yapmakta ve bu hareket hidrolik bir güç dönüútürücüsüne aktarÕlarak
elektrik üretilmektedir. Bu sistemin su altÕnda kalan kÕsmÕ da bir disk úeklindedir ve dalga
enerjisi dönüútürücüsüne gerekli sephiyeyi sa÷lamakta, ayrÕca sa÷ladÕ÷Õ yüksek ek su
kütlesi sayesinde direk kÕsmÕnÕn ataletini büyüterek dalgalarÕn tesiriyle yapaca÷Õ hareketleri
kÕsÕtlamaktadÕr. Bu sayede direk ve úamandÕra arasÕnda bir hareket farkÕ do÷urarak güç
dönüútürücüsüne gereken hareketi sa÷lamaktadÕr[11].
Wavebob dalga enerjisi dönüútürücüsü, biri yüzeyde di÷eri tamamen su altÕnda olan iki
silindirden meydana gelen bir açÕk deniz dalga enerjisi dönüútürücüsüdür. Sistem deniz
tabanÕna demirlenerek bulundu÷u mevkiye sabitlenmektedir. DalgalarÕn sistem üzerine
uyguladÕklarÕ kuvvet sonucunda yüzeydeki ve su altÕndaki kÕsÕmlar dalÕp çÕkma hareketi
yaparlar. Su altÕnda bulunan silindirik yapÕ yüzeydekine nazaran çok daha yüksek bir
atalete sahip oldu÷undan dolayÕ çok küçük genliklerde hareket eder ve iki úamandÕra
arasÕnda bir hareket farkÕ do÷ar. Bu fark hidrolik bir güç dönüútürücüsüne aktarÕlarak
elektrik üretilir. YaklaúÕk on yÕl süren araútÕrma geliútirme çalÕúmalarÕnÕn sonunda, 2007
yÕlÕnda ørlanda açÕklarÕnda ¼ ölçekli bir prototiple yapÕlan açÕk deniz deneylerinde sistem
dalgalardan elektrik üretmeyi baúarmÕútÕr[12].
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ùekil 4. Seabased Linear Generator

ùekil 5. L-10

ùekil 6. Powerbuoy

IPS Buoy, sistemin gövdesini oluúturan iki kÕsÕm arasÕndaki ba÷Õl hareketi elektrik
enerjisine çeviren bir dalga enerjisi dönüútürücüsüdür. Bu sistem, yüzeyde bulunan dairesel
kesitli bir úamandÕradan, bu úamandÕraya ba÷lÕ olan alt ve üst tarafÕndaki açÕklÕklardan
deniz suyunun girip çÕkabildi÷i bir boru ile borunun içindeki bir pistondan meydana
gelmektedir. DalgalarÕn etkisiyle yüzeydeki úamandÕra ve ona ba÷lÕ olan boru beraber dalÕp
çÕkma hareketi yaparlar. Borunun içindeki suyun ataletinden dolayÕ piston ve úamandÕraboru yapÕsÕ arasÕndaki ba÷Õl hareket sayesinde,bir baúka hidrolik sistem harekete geçirilir ve
bir güç dönüútürücüsüne yüksek basÕnçlÕ hidrolik sÕvÕsÕ veya deniz suyu pompalanarak
elektrik üretilir. IPS Buoy dalga enerjisi dönüútürücüsünün ½ ölçekli bir prototipi 1980’li
yÕllarÕn baúÕnda øsveç’te açÕk denizde test edilmiútir[13].
2000’li yÕllarda ise IPS Buoy dalga enerjisi dönüútürücüsünün benzeri bir prensibi
kullanarak elektrik üreten AquaBuOY dizayn edilmiútir. AquaBuOY, piston yerine hortum
pompalarÕ kullanarak yüksek basÕnçta deniz suyunu bir Pelton türbinine pompalayarak
elektrik üretmektedir. Bu dalga enerjisi dönüútürücüsü de 2007 yÕlÕnda Oregon açÕklarÕnda
Pasifik Okyanusu’nda test edilmiútir. ABD’de Makah Körfezi’nde test amaçlÕ kurulmuú
olan açÕk deniz güç istasyonundaki AquaBuOY dalga enerjisi dönüútürücüleri, 45-75 metre
arasÕ derinlikteki suda kurulmuú olup, bölgedeki dalga karakteristiklerine uygun olan 4,5-6
metre arasÕ çapa sahiptirler. AquaBuOY dalga enerjisi dönüútürücüsünün bu bölgede
yaklaúÕk 250 kW güç üretebilece÷i tahmin edilmektedir[14].
Archimedes Wave Swing(AWS), tamamen su altÕnda bulunan ve dalgalarÕn yaratmÕú
oldu÷u basÕnç farkÕyla çalÕúan bir dalga enerjisi dönüútürücüsüdür. Sistem deniz tabanÕna
ba÷lÕ içi hava dolu bir silindir ile bu silindirin üstüne geçirilmiú silindirik bir úamandÕradan
meydana gelmektedir. Bir dalga tepesi sistemin üzerinden geçti÷inde artan basÕnçla üstteki
úamandÕra aúa÷Õ do÷ru hareket eder ve içerideki havayÕ sÕkÕútÕrÕr. Sistemin üzerinde bir
dalga çukuru geldi÷i zaman ise azalan basÕnçtan dolayÕ úamandÕra yukarÕ do÷ru hareket
eder. ùamandÕranÕn yaptÕ÷Õ bu dalÕp çÕkma hareketi sabit mÕknatÕslÕ do÷rusal bir jeneratör
tarafÕndan elektri÷e çevrilir. Bu sistem 2004 yÕlÕnda Portekiz’de açÕk denizde test
edilmiútir[15].
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2.3.2.

Baú KÕç Vurma Hareketi Yapan Dalga Enerjisi Dönüútürücüleri

1970’li yÕllarÕn baúÕnda,øngiltere’de Stephen Salter tarafÕndan geliútirilmiú olan Salter’s
Duck, damla úeklinde bir keside sahip olan ve dalgalarÕn etkisiyle baú kÕç vurma hareketi
yapan bir dalga enerjisi dönüútürücüsüdür. Bu açÕsal hareket hidrolik bir güç
dönüútürücüsünü harekete geçirir ve elektrik üretilir. Bu sistem üzerinde uzun süreli
araútÕrma yapÕlmÕú olmasÕna ra÷men gerçek deniz úartlarÕnda hiç test edilememiútir.
Pelamis, gevúek bir úekilde demirlenmiú, boyuna ekseni dalgalarÕn ilerleme yönünde
hizalanan ve birbirine mafsallarla ba÷lanmÕú silindirik kÕsÕmlardan oluúan bir dalga enerjisi
dönüútürücüsüdür. DalgalarÕn etkisiyle silindirik kÕsÕmlar baú kÕç vurma hareketi yapmakta
ve bu hareketten ötürü birleúim noktalarÕnda bulunan pistonlar hidrolik ya÷ÕnÕ yüksek
basÕnçla hidrolik toplayÕcÕlarÕna, oradan da bir hidrolik motoruna pompalamaktadÕrlar.
Motora ba÷lÕ olan bir jeneratör de elektrik enerjisi üretmektedir. Pelamis’in her bir
silindirik kÕsmÕnda 2 adet motor/jeneratör grubu bulunmaktadÕr ve bunlarÕn toplam gücü
250 kW’tÕr. 120 metre boyunda ve 3.5 metre çapÕndaki prototipin açÕk deniz testleri 2004
yÕlÕnda øskoçya’da yapÕlmÕútÕr. PistonlarÕn pompaladÕ÷Õ hidroli÷in öncelikle tanklarda
toplanÕp, daha sonra motorlara gönderilmesiyle düzgün bir akÕú elde edilmekte,böylece
üretilen elektri÷in voltajÕnda çok büyük de÷iúiklikler olmasÕnÕn önüne geçilmektedir. 2008
yÕlÕnda Portekiz’in kuzeyinde üç tane Pelamis dalga enerjisi dönüútürücüsü kurularak
elektrik úebekesine ba÷lanmÕú ve elektrik üretimine baúlanmÕútÕr[16].
McCabe Wave Pump, üç adet dikdörtgen úeklinde dubadan oluúan bir dalga enerjisi
dönüútürücüsüdür. Bu sistem dalgalarÕn etkisiyle baú-kÕç vurma hareketi yapan baú ve kÕç
dubalardan ve bu iki dubaya nazaran sabit duran merkez dubadan meydana gelmektedir.
Merkez duba tamamen su altÕnda olan bir sönümleyici levha sayesinde di÷er iki dubaya
göre neredeyse hareketsiz kalmaktadÕr. Sistem gevúek bir úekilde deniz tabanÕna
demirlenmiútir. Bu sayede dalga enerjisi dönüútürücüsünün baú tarafÕndaki duba dalgalarÕn
geliú yönüne do÷ru dönebilmektedir. Merkez duba ile di÷er dubalar arasÕnda kalan hidrolik
bir güç dönüútürücüsü, basÕnçlÕ hidrolik ya÷ÕnÕn bir motor jeneratör grubunu harekete
geçirmesiyle elektrik enerjisi üretmektedir. 1996 yÕlÕnda ørlanda açÕklarÕnda 40 metrelik bir
prototiple açÕk deniz testleri yapÕlmÕútÕr. YapÕlan çalÕúmalar sonucunda sistemin ortalama
257 kW güç sa÷layabilece÷i tespit edilmiútir. Bu sistemin bir baúka kullanÕm yeri ise deniz
suyunun tuzunun ayrÕútÕrÕlÕp içme suyu elde edilmesidir[17].

ùekil 7. Pelamis

ùekil 8. McCabe Wave Pump

Searev, yatay eksenli a÷Õr bir diske sahip olan bir dalga enerjisi dönüútürücüsüdür. Diskin
üst yarÕsÕ boúaltÕlÕp a÷ÕrlÕk merkezi kaydÕrÕlmÕú oldu÷undan dolayÕ bir sarkaç gibi hareket
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etmektedir. DalgalarÕn sistemin gövdesini baú kÕç vurma hareketi yapmaya zorlamasÕyla,
Searev dalga enerjisi dönüútürücüsünün içindeki disk ileri geri sallanÕr ve bu salÕnÕm
hidrolik bir güç dönüútürücüsünü harekete geçirir. Diske ba÷lÕ pistonlar hidrolik sÕvÕsÕnÕ
önce toplayÕcÕlara, buradan da motora pompalayarak jeneratörün elektrik üretmesini sa÷lar.
Bu sistemin tüm parçalarÕ gövdesinin içinde oldu÷undan denizin olumsuz etkilerine maruz
kalmamaktadÕr[18].
øspanya’da geliútirilmiú olan Oceantec dalga enerjisi dönüútürücüsünün elektrik üretiminde
faydalandÕ÷Õ temel hareket baú kÕç vurmadÕr. Sistemin uzun yatay bir silindiri andÕran
gövdesi dalgalarÕn ilerleme yönüne paralel olacak úekilde deniz tabanÕna demirlenir. Baú
kÕç vurma hareketi cayroskopik bir güç dönüútürücüsünü harekete geçirir ve elektrik
üretilir. Baú kÕç vurma hareketi yüksek hÕzla dönmekte olan bir diskin presesyon hareketi
yapmasÕna sebep olur. Bu hareket diskin ba÷lÕ oldu÷u úaftÕn ileri geri hareket etmesini
sa÷lar. Bu do÷rusal hareket de bir dönüúüm sistemi vasÕtasÕyla dairesel hareket çevrilir ve
bir jeneratörün dönmesiyle elektrik üretilir[19].
2.3.3. øleri geri
dönüútürücüleri

salÕnÕm

hareketi

yapan

kanat

úeklindeki

dalga

enerjisi

Oyster, kÕyÕ úeridine yakÕn bir noktaya kurulmuú olan ve dalgalarÕn etkisiyle ileri geri
salÕnÕm hareketi yapan kanat úeklinde bir dalga enerjisi dönüútürücüsüdür. KanadÕn ileri
geri hareketi,ba÷lÕ oldu÷u iki pistonun deniz suyunu yüksek basÕnçla kÕyÕdaki bir tesise
pompalamasÕnÕ sa÷lar ve bir Pelton türbinine ba÷lÕ olan jeneratör elektrik üretir. Bu dalga
enerjisi dönüútürücüsü kÕyÕya yakÕn sularda 10-15 metre derinli÷e kurulmak üzere dizayn
edilmiútir. Oyster 1 olarak adlandÕrÕlan 350 kW gücündeki bir prototip 2009 yÕlÕnda
øskoçya’da kurulmuú ve test edilmeye baúlanmÕútÕr. Bu testlerden elde edilen veriler
ÕúÕ÷Õnda yapÕlacak iyileútirmelerle birlikte, her biri 800 kW güce sahip olacak üç adet
Oyster 2 dalga enerjisi dönüútürücüsünün 2011 yÕlÕndan baúlayarak 2013 yÕlÕna kadar
kurulumu planlanmÕútÕr[20].
Waveroller, deniz tabanÕna sabitlenmiú kanat úeklinde olan bir dalga enerjisi
dönüútürücüsüdür. Bu sistem de dalgalarÕn ileri geri hareketinden faydalanarak elektrik
üretmektedir. KanadÕn ileri geri hareketinden elde edilen kinetik enerji, piston úeklinde bir
pompa tarafÕndan toplanÕr ve hidrolik bir güç dönüútürücüsü tarafÕndan elektrik üretilir. 1025 metre derinlikte kurulmak üzere dizayn edilmiú olan sistem birden fazla kanada sahip
olabilir. A÷ustos 2012’de her biri 100 kW güçte üç kanattan oluúan Waveroller dalga
enerjisi dönüútürücüsü Portekiz’de kurulmuútur[21].

ùekil 9. Oyster

ùekil 10. Waveroller
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3.

Dalga Enerjisi Dönüútürücülerinde KullanÕlan Güç Dönüúüm Sistemleri

Dalga enerjisi dönüútürücülerinde elektrik üretmek için kullanÕlan jeneratörlerin ya
do÷rusal hareketli jeneratörler ya da dairesel hareketli jeneratörler oldu÷u görülmektedir.
Do÷rusal hareketli jeneratörlerde dalgalarÕn hareketi do÷rudan jeneratöre aktarÕlÕrken,
dairesel hareketli jeneratörlerde ise dalgalarÕn hareketinin bir dönüúüm sistemi vasÕtasÕyla
tek yönlü dairesel harekete çevrilmesi gerekmektedir. Bu dönüúümü sa÷lamak için de hava
ile çalÕúan türbinler, su ile çalÕúan türbinler ve yüksek basÕnçlÕ hidrolik ya÷Õ ile çalÕúan
hidrolik motorlarÕ kullanÕlmaktadÕr.
Bir oda içinde salÕnÕm yapan bir su sütununun sÕkÕútÕrdÕ÷Õ hava ile dalga enerjisi
dönüútürücüleri incelendi÷inde, çok sayÕda dalga enerjisi dönüútürücüsünde Wells
türbininin kullanÕldÕ÷Õ görülür. Bu türbin eksenel akÕúlÕ bir türbin olup hava akÕú yönüne
göre kanat açÕlarÕ de÷iúmekte ve türbin daima tek bir yönde dönmektedir. Bu türbin
OSPREY, LIMPET, Mutriku, Mighty Whale, Pico salÕnÕmlÕ su sütunu dalga enerjisi
dönüútürücülerinde kullanÕlmÕútÕr. Oceanlinx’te piç kontrollü Wells türbini ile benzer
özelliklere sahip olan Denniss-Auld türbini kullanÕlmÕútÕr. Bu türbinler hava akÕmÕnÕn
sürekli olarak yön de÷iútirmesinden ve de kanatlarda kaldÕrma kuvvetinin anlÕk olarak yok
olmasÕndan dolayÕ, sabit akÕmlÕ türbinlere nazaran daha düúük verimlere sahiptirler.
Dalga enerjisi dönüútürücülerinde kullanÕlan bir di÷er güç dönüútürücüsü ise su ile çalÕúan
türbinlerdir. Bu türbinler düúük basÕnçlÕ ve yüksek basÕnçlÕ türbinler olmak üzere ikiye
ayrÕlmaktadÕr. Havuzlu dalga enerjisi dönüútürücüleri genellikle bu tür türbinler ile
donatÕlmÕúlardÕr. Bu türbinler yaklaúÕk 3-4 metrelik seviye farklarÕnda çalÕúmaktadÕrlar.
Aquabuoy ve Oyster sistemleri ise yüksek basÕnçlÕ su ile çalÕúan türbinlerle(Pelton türbini)
donatÕlmÕúlardÕr. Aquabuoy sisteminde su hortum pompalar ile pompalanÕrken, Oyster’da
piston pompalar kullanÕlmaktadÕr.
Yüksek basÕnçlÕ hidrolik ya÷Õ ile çalÕúan hidrolik motorlarÕ, dalgalarÕn dalga enerjisi
dönüútürücüleri üzerine uygulamÕú oldu÷u düúük frekanslÕ büyük güçleri dönüútürmek için
birçok sistemde kullanÕlmÕútÕr. Hidrolik güç dönüútürücüleri genel olarak hidrolik ya÷Õ
pompalamak için kullanÕlan bir pistondan, hidrolik ya÷Õn biriktirildi÷i yüksek ve alçak
basÕnç tanklarÕndan ve hidrolik motorundan meydana gelmektedir. Piston, dalga enerjisi
dönüútürücüsünün dalgalarÕn etkisiyle hareket eden úamandÕra kÕsmÕna ba÷lÕdÕr ve gereken
gücü úamandÕranÕn hareketinden alÕr. Ya÷Õn motora pompalanmadan önce tanklarda
toplanmasÕ,akÕútaki dalgalanmalarÕn azaltÕlmasÕnÕ ve motora neredeyse sabit bir ya÷ akÕúÕ
olmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Bu sayede jeneratörün üretti÷i elektrikte de dalgalanmalar
azaltÕlmaktadÕr.

4.

Dalga Enerjisi Dönüútürücülerinin DizaynÕna Etki Eden Faktörler

Bir dalga enerjisi dönüútürücüsünün dizaynÕna etki eden bir dizi faktör mevcuttur. BunlarÕn
baúÕnda sistemin kurulaca÷Õ bölgenin dalga iklimi gelmektedir. Sistemin kurulaca÷Õ
bölgedeki dalga periyotlarÕ ve yükseklikleri, ortalama dalga enerjisi, saatlik, günlük,aylÕk
mevsimlik ve de yÕllÕk de÷iúimler hakkÕnda bilgi sahibi olunmalÕdÕr. Bu sistemler henüz
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ülkelerin elektrik úebekelerine düzenli bir úekilde elektrik sa÷layamadÕklarÕ için
üzerilerinde çok yo÷un araútÕrmalar yapÕlmaya devam edilmektedir. Bu nedenle
araútÕrma&geliútirme, ilk kurulum, iúletme ve bakÕm-onarÕm giderlerinin karúÕlanabilmesi
için dalga enerjisi dönüútürücülerinin az bakÕm yapÕlarak çok uzun süreler çalÕúabilmeleri,
özellikle de sert deniz koúullarÕna dayanÕklÕ olmalarÕ gerekmektedir. BunlarÕn yanÕsÕra,
dizayn edilecek olan sistemin dalgalar ile etkileúimde olan ve yaptÕ÷Õ hareketler ile güç
dönüútürücüsüne gereken hareketi veren úamandÕrasÕ, güç dönüútürücüsü ve demirleme
donanÕmÕ optimize edilmiú olmasÕ gerekmektedir. Böylece gelen dalgalarÕn enerjisinin
olabildi÷ince büyük bir kÕsmÕ güç dönüútürücüsüne aktarÕlÕp elektri÷e dönüútürülebilir.

5.

DalgalarÕn Etkisiyle
Modellenmesi

SalÕnÕm Yapan

Dalga

Enerjisi Dönüútürücülerinin

DalgalarÕn etkisi ile 6 serbestlik derecesinde hareketler yaparak dalgalarÕn gücünü mekanik
güce ve sonrasÕnda elektrik enerjisine çeviren dalga enerjisi dönüútürücülerinin
modellenmesinde, gemi hareketlerinin hesabÕnda da kullanÕlan matematiksel yöntemler
yaygÕn bir úekilde kullanÕlmaktadÕr. Teorik olarak en basit dalga enerjisi dönüútürücüsü,
düzgün dalgalarda, tek bir serbestlik derecesinde(dalÕp çÕkma) hareket eden ve do÷rusal bir
güç dönüútürücüsüne sahip olan sistemdir. Bu sistemin küçük genlikli dalgalarda küçük
genlikli hareketler yapÕyor oldu÷unu kabul etmek problemin çözümünü daha da
basitleútirmektedir. Sistem üzerine etki eden kuvvetler hidrodinamik kuvvetler(gelen ve
saçÕlan dalga kuvvetleri) ile hidrostatik geri döndürme kuvveti úeklinde tanÕmlanabilir.
Hidrodinamik kuvvetler lineerleútirilmiú potansiyel akÕm teorisi kullanÕlarak, sistemin
hidrodinamik katsayÕlarÕ(ek su kütlesi ve sönümlenme katsayÕsÕ) ise panel yöntemleri
yardÕmÕyla hesaplanabilir. Sistemin üzerine etki eden kuvvetler ve yaptÕ÷Õ hareketin
büyüklü÷ü sÕrasÕyla aúa÷Õdaki formüller yardÕmÕyla hesaplanabilir.
ሺ ܯ ܣሻݔሷ ሺݐሻ  ݔܤሶ ሺݐሻ  ݔܥሺݐሻ ൌ ܨሺݐሻ  ݂ீ

(1)

ܨ
ݔൌ
ଶ
െ߱ ሺ ܯ ܣሻ  ݅߱ ܤ  ܥ ݂ீ

(2)

Bu denklemlerde M sistemin kütlesini, A ek su kütlesini, B sönüm kuvvetini, C hidrostatik
geri döndürme kuvvetini,F(t) sisteme etki eden toplam kuvveti ve fGD ise güç
dönüútürücüsünün oluúturdu÷u kuvveti temsil etmektedir. Sistemin yapmÕú oldu÷u
hareketlerin büyüklükleri hesaplanabilirse, dalgalarÕn gücünün ne kadarÕnÕn güç
dönüútürücüsüne aktarÕldÕ÷Õ da hesaplanabilir.
Gerçek deniz durumu ise dalga spektrumlarÕ yardÕmÕyla ifade edilebilir. Tek bir yönde
ilerleyen, uzun dalga boylarÕna sahip tam oluúmuú bir denizin birim yüzey alanÕ baúÕna
düúen toplam ortalama enerji
ஶ

ܧത ൌ ߩ݃ න ܵሺ߱ሻ݀߱

(3)



úeklinde, bu spektrumun momentleri ise
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ஶ

݉ ൌ න ߱ ܵሺ߱ሻ݀߱ Ǣ ݊ ൌ Ͳǡͳǡʹǡ ǥ

(4)



formunda ifade edilebilir. Spektral yo÷unluk fonksiyonlarÕ kullanÕlarak deniz durumunu
ifade etmek için kullanÕlan belirgin dalga yüksekli÷i ve enerji periyodu(ortalama periyot)
de÷erleri de kolaylÕkla hesaplanabilir. KarÕúÕk dalgalÕ bir denizde dalgalarÕn gücü de(birim
dalga boyuna düúen enerji akÕsÕ) aúa÷Õdaki úekilde bulunabilir.
ஶ

ܲ ൌ ߩ݃ න ܥ ܵሺ߱ሻ ݀߱

(5)



Bu denklemde Cg dalgalarda enerjisinin yayÕlma hÕzÕ olan grup hÕzÕnÕ ifade etmektedir.
Deniz durumunun dalga spektrumlarÕ vasÕtasÕyla ifade edilmesiyle, dalga enerjisi
dönüútürücüsüne ne büyüklükte kuvvetler etki edece÷i ve sistemin yapaca÷Õ hareketlerin
büyüklükleri hesaplanabilir. Bu sayede farklÕ deniz durumlarÕnda ne kadar güç üretilece÷i
tahmin edilebilir.

6.

Sonuç

Bu makalede dalgalardan elektrik enerjisi elde etmek için dizayn edilmiú sistemler ve
dalgalarÕn bu sistemler üzerine uyguladÕklarÕ kuvvetlerin elektrik enerjisine çevrilme
yöntemleri incelenmiútir. Bu sistemler yapÕsal olarak birbirlerinden farklÕ olmalarÕna
ra÷men, temelde benzer prensiplerle çalÕúmaktadÕr. Bugüne kadar binden fazla sistem için
patent alÕnmÕú olmasÕna ra÷men[6], çok az sistemin açÕk deniz testleri yapÕlmÕútÕr. YapÕlan
çalÕúmalarla her geçen gün ilerlemeler sa÷lansa da, henüz ülkelerin elektrik úebekelerine
devamlÕ olarak büyük miktarlarda elektrik sa÷layacak bir sistem bulunmamaktadÕr. øleride
yapÕlacak çalÕúmalarÕn bu sistemlerin ana kÕsÕmlarÕ olan ilk hareket sa÷layÕcÕ, güç
dönüútürücüsü ve demirleme donanÕmÕnÕn optimizasyonu ve de bu sistemlerin diziler
halinde çalÕúÕrken sahip olacaklarÕ performansÕn analizi üzerine yo÷unlaúmasÕ gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.
Son yÕllarda enerjiye olan ihtiyacÕn hÕzla artmasÕ dolayÕsÕyla fosil yakÕtlara olan
ba÷ÕmlÕlÕ÷Õn azaltÕlÕp daha çevreci ve ekonomik enerji kaynaklarÕnÕn araútÕrÕlÕp
geliútirilmesi güncel AR-GE konularÕnÕn en üst sÕralarÕnÕ oluúturmaktadÕr. Bu bakÕmdan
alternatif enerji üretim sistemlerinden biri olan ve üç tarafÕ denizlerle çevrili olan ülkemizde
de dalgalardan elektrik enerjisi üretme sistemleri üzerine üniversitelerde ve AR-GE
kurumlarÕnda daha fazla çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕ hem ülke ekonomisine hem de çevreye çok
büyük faydalar sa÷layacaktÕr.
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PERVANE GEOMETRøSøNøN KAVøTASYONA VE PERFORMANS
KARAKTERøSTøKLERøNE OLAN ETKøSøNøN SAYISAL OLARAK
øNCELENMESø
Elis PEHLøVANOöLU1 ve Serkan EKøNCø2

ÖZET
Bu çalÕúmada, gemi pervanelerine ait geometrik parametrelerin kavitasyon ve performans
karakteristiklerine olan etkisini incelemek için sayÕsal bir yöntem sunulmuútur. Pervane
kanatlarÕnÕn yüzeyi kaynak ve girdap tekillikleri ile temsil edilmiútir. Bunun için, kaldÕrÕcÕ
yüzey teorisini temel alan bir bilgisayar programÕndan yararlanÕlmÕútÕr. Bu yöntem, tam
ölçekte ve uniform olmayan iz ortamÕnda çalÕúan bir pervaneye (P1 pervanesi) çalÕklÕk
(skew), hatve oranÕ ve sehim de÷erleri de÷iútirilerek uygulanmÕútÕr. Bu geometrik
parametrelerin, pervane itme, tork ve verim de÷erleri ile kavitasyon karakteristikleri üzerine
olan etkisi incelenmiútir.
Anahtar Kelimeler: Gemi pervanesi, kaldÕrÕcÕ yüzey teorisi, çalÕklÕk, kavitasyon, hatve
oranÕ
1.Giriú
Bir gemi dizaynÕnda, geminin performansÕnÕ önemli ölçüde etkileyen en önemli
unsurlardan biri, ize uyumlu, kavitasyon göstermeyen ve do÷ru konumlandÕrÕlan optimal
pervanenin seçilmesidir. Optimal pervanede, kavitasyon kaynaklÕ gürültü, titreúim, erozyon
ve performans kaybÕ gibi etkiler en aza indirilebilece÷inden gemi için çok daha emniyetli
bir seyir imkanÕ sa÷lanacaktÕr. Bu nedenle belirli dönemlerde sadece pervane de÷il dümen
1

1

Karadeniz Holding A.ù.
Develi Sokak No:14, Ka÷Õthane 34406, østanbul e-posta:elis.pehlivan@gmail.com

2
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Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fakültesi, Beúiktaú 34349,østanbul
Telefon: 212-383 28 50 e-posta:ekinci@yildiz.edu.tr

75

de÷iútirmeye de gerek kalmayacak, geminin ilk dizayn ve bakÕm-tutum maliyetlerinde de
önemli ölçüde azalma sa÷lanabilecektir. Di÷er yandan gemi pervanelerinin çalÕútÕ÷Õ akÕúkan
ortamÕ uniform olmayan bir yapÕya sahip olup, bu akÕmÕn optimal pervane dizaynÕ ve
analizi için uygun bir úekilde temsil edilmesi ve hesaplarÕn bu yönde gerçekleútirilmesi
gerekmektedir [1,2]. Bugüne kadar bu konular ile ilgili olarak gerek sayÕsal gerekse de
deneysel birçok çalÕúma yapÕlmÕú ve halen de yapÕlmaya devam etmektedir.
Günümüzde bilgisayar teknolojisindeki geliúimlere paralel olarak, gemi pervanelerinin
dizaynÕ ve analizi için sirkülasyon teorisini temel alan birçok yöntem vardÕr (KaldÕrÕcÕ hat,
kaldÕrÕcÕ yüzey, sÕnÕr eleman metodu vb.) [3-6]. Son on yÕl içerisinde ise bu yönde etkisi
fazla olan üç yeni geliúme ortaya çÕkmÕútÕr. Bunlar; CFD (RANS solvers) yöntemleri,
yüksek hÕzlÕ kamera teknikleri ve PIV teknikleridir [7-9].
Gemi pervane kanatlarÕna ait kesitlere verilen çalÕklÕk ile özellikle titreúim ve oluúmasÕ
muhtemel kavitasyon ile meydana gelen gürültünün oluúumu aza indirilebilmektedir.
Çünkü çalÕklÕk, pervane kanatlarÕnÕn radyal kesitlerinin iz alanÕna yumuúak ve kademeli bir
úekilde girmesini sa÷lamakta, pervane tekne etkileúimi neticesinde kanatlarÕn su
içerisindeki radyal de÷iúimlerini karúÕlamaktadÕr [10].
Bu çalÕúmada kaldÕrÕcÕ yüzey metoduna dayalÕ ve geliútirilmekte olan bir bilgisayar yazÕlÕmÕ
kullanÕlarak, bir gemi pervanesinin (P1) geometrik bazÕ parametreleri de÷iútirilerek
kavitasyon formu ve pervane karakteristiklerine olan etkisi incelenmiútir. Bu çalÕúmaya
benzer çalÕúmalar, yine kaldÕrÕcÕ yüzey teorisini temel alan, sonuçlarÕ birçok açÕdan hem
deneysel hem de di÷er sayÕsal yöntemlerle tam ölçekte test edilip do÷rulanmÕú bir yazÕlÕm
tarafÕndan [1,2] numaralÕ kaynaklarda belirtildi÷i üzere gerçekleútirilmiútir.
2. KaldÕrÕcÕ Yüzey Metodu
Bu çalÕúmada temeli Szantyr’Õn kaldÕrÕcÕ yüzey metoduna dayalÕ ve geliútirilmekte olan,
düzenli ve düzenli olmayan akÕm ortamÕnda çalÕúan gemi pervanelerinin kanatlarÕ
üzerindeki kavitasyon bölgelerini, pervane performansÕnÕ ve kavitasyon kaynaklÕ gürültüyü
öngörebilen bir metot kullanÕlmÕútÕr. Bu metotta, pervane kanatlarÕ üzerindeki hidrodinamik
yükler kesitlerin sehim hatlarÕ üzerine da÷ÕtÕlan girdap da÷ÕlÕmlarÕ ile temsil edilirken, kesit
kalÕnlÕklarÕ ise aynÕ yüzeylere yayÕlan kaynak/kuyu da÷ÕlÕmlarÕ ile modellenmektedir.
Benzer úekilde, kanatlar üzerinde oluúmasÕ muhtemel kavitasyon ise yine kaynak
da÷ÕlÕmlarÕ ile temsil edilmektedir. Bu olay, orijinal kanat geometrisi üzerindeki
deformasyon úeklinde hesaplara dahil edilmektedir. Kinematik sÕnÕr koúulu kaldÕrÕcÕ yüzey
denklemi formülasyonunun temelini oluúturmaktadÕr. Bu koúul, kaldÕrÕcÕ yüzeye gelen
bileúke akÕm hÕzÕnÕn bu yüzeye te÷et olmasÕnÕ gerektirmektedir. Bu metodun daha detaylÕ
açÕklamasÕ [11] ve [12 ] numaralÕ kaynaklardan bulunabilir.
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(1)

3. SayÕsal Uygulama
ÇalÕúmada ele alÕnan P1 pervanesine ait geometri Tablo 1’de karakteristik de÷erleri ise
Tablo 2’de verilmektedir. Pervane 4 kanatlÕ, çapÕ 2.84 m ve sa÷a dönüúlü bir pervane olup,
bir miktar çalÕklÕ÷a (skew) ve e÷rili÷e (rake) sahiptir. Bu pervaneye ait nominal iz da÷ÕlÕmÕ
ise ùekil 1’de gösterilmektedir.

ùekil 1. P1 pervanesine ait nominal iz da÷ÕlÕmÕ

Tablo 1. Orjinal P1 pervanesine ait geometri
r/R

P/D

Kiriú
boyu(m)

ÇalÕklÕk
(m)

E÷iklik
(m)

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

0.5734
0.5866
0.6027
0.6217
0.6261
0.6444
0.6619
0.6746
0.6825

0.5979
0.6982
0.7825
0.8477
0.8906
0.8953
0.8350
0.6615
0.4500

0.0000
0.0082
0.0338
0.0779
0.1408
0.2252
0.3346
0.4746
0.6573

0.0399
0.0599
0.0798
0.0998
0.1197
0.1397
0.1597
0.1796
0.1996
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Maksimum
KalÕnlÕk
(m)
0.1039
0.0920
0.0801
0.0682
0.0562
0.0443
0.0324
0.0204
0.0085

Maksimum
Sehim (m)
0.0000
0.0220
0.0174
0.0149
0.0139
0.0158
0.0147
0.0147
0.0000

Burada:
D:
R:
P:
r:
C:

Pervane çapÕ
Pervane yarÕçapÕ
Hatve miktarÕ
YarÕçap boyunca pervane kesitlerini gösteren koordinat
Her kesitteki kiriú boyu
Tablo 2. Orjinal P1 pervanesine ait karakteristik de÷erler
Gemi hÕzÕ, V (m/s)
Pervane devir sayÕsÕ, n (1/s)
ølerleme sayÕsÕ J=V/nD
Göbek çapÕ/Pervane çapÕ oranÕ
ÇalÕklÕk
E÷iklik
Makina gücü (%100 MCR)
Pervane AçÕksu Verimi

6.43
4.1170
0.55
0.176
24q
8q
2665 BHP
0.542

ÇalÕklÕ÷Õn etkisini göstermek amacÕ ile orjinal P1 pervanesinin; çalÕklÕk açÕlarÕ ĳ=42° ve
ĳ=54° olacak úekilde de÷iútirilerek farklÕ pervane geometrileri elde edilmiútir. Orjinal P1
pervanesinden türetilmiú yeni pervanelere ait çalÕklÕk miktarlarÕ boyutsuz yarÕçap
de÷erlerine göre metre cinsinden Tablo 3’te verilmektedir. AyrÕca, orijinal pervane ve
çalÕklÕ÷Õ de÷iútirilerek türetilen yeni pervanelerin Rhinoceros CAD programÕ yardÕmÕyla
çizilen geometrileri ùekil 2 ’de gösterilmektedir.

Tablo 3. Orjinal P1 pervanesinin yeni çalÕklÕk de÷erleri

r/R
ĳ=42°
ĳ=54°

0.2
0.000
0.000

0.3
0.016
0.025

0.4
0.068
0.101

0.5
0.156
0.234
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0.6
0.282
0.422

0.7
0.450
0.676

0.8
0.669
1.004

0.9
0.949
1.424

1.0
1.315
1.972

ùekil 2. Orijinal P1 ve türetilen pervane geometrileri

ÇalÕklÕk de÷iúiminin etkisini göstermek amacÕ ile söz konusu çalÕúma koúullarÕnda (J=0.55)
yapÕlan analizler sonucunda üç farklÕ çalÕklÕk açÕsÕnda (ĳ=24°, 42° ve 54°) ve üç farklÕ
kanat pozisyonu için (ș=20°, 40° ve 350°) oluúan kavitasyon formlarÕ ùekil 3’te
gösterilmektedir. AyrÕca, hatve oranÕ de÷iúiminin kavitasyon hacmine olan etkisi ùekil 4’te,
sehim miktarÕndaki de÷iúimin kavitasyon hacmine olan etkisi ise ùekil 5’te
gösterilmektedir.
AyrÕca hatve oranÕnÕn etkisini göstermek amacÕ ile orjinal P1 pervanesinin; hatve oranlarÕ
ve sehim miktarlarÕ %10 arttÕrÕlÕp ve %10 azaltÕlarak P1 pervanesinin geometrisi
de÷iútirilmiú ve analizler gerçekleútirilmiútir.
Orjinal P1 pervanesinin kanat geometrisinin üç farklÕ çalÕklÕk açÕsÕna, üç farklÕ hatve
oranÕnÕna ve üç farklÕ sehim miktarÕna göre de÷iútirilerek tabaka kavitasyonuna olan
etkilerinin incelenmesine ilaveten, söz konusu geometrik de÷iúikliklerinin pervanenin
performans karakteristiklerine olan etkileri de incelenmiútir. Analiz hesaplamalarÕ, sekiz
farklÕ ilerleme sayÕsÕ (J= 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ve 0.8) için gerçekleútirilmiútir. Üç
farklÕ çalÕklÕk açÕsÕ, üç farklÕ hatve oranÕ ve üç farklÕ sehim miktarÕna göre toplam 9x8=72
adet analiz gerçekleútirilerek sonuçlar elde edilmiútir. ùekil 6, ùekil 7 ve ùekil 8’de sÕrasÕyla
P1 pervanesi üzerinde farklÕ çalÕklÕk açÕsÕnÕn, farklÕ hatve oranÕnÕn ve farklÕ sehim
miktarÕnÕn performans karakteristiklerine olan etkileri gösterilmiútir.
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ùekil 3. FarklÕ çalÕklÕk açÕlarÕnda P1 pervanesinin kavitasyon formlarÕ
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ùekil 4. FarklÕ hatve oranlarÕnda P1 pervanesinin kavitasyon hacmindeki de÷iúim

ùekil 5. FarklÕ sehim miktarlarÕnda P1 pervanesinin kavitasyon hacmindeki de÷iúim
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ùekil 6. FarklÕ çalÕklÕk açÕlarÕnda P1 pervanesinin performans karakteristikleri

ùekil 7. FarklÕ hatve oranlarÕnda P1 pervanesinin performans karakteristikleri
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ùekil 8. FarklÕ sehim miktarlarÕnda P1 pervanesinin performans karakteristikleri

4. Sonuçlar
Bu çalÕúmada, pervane analizi için kaldÕrÕcÕ yüzey metoduna dayalÕ bir yaklaúÕm
kullanÕlmÕútÕr. P1 pervanesi örnek uygulama olarak seçilmiútir. Elde edilen sonuçlar úu
úekilde özetlenebilir:
1-) ÇalÕklÕk açÕsÕ arttÕ÷Õnda kavitasyonun hem miktar hem de úekil yönünden azaldÕ÷Õ
görülmektedir (ùekil 3).
2-) Hatve oranÕ (P/D) arttÕ÷Õnda kavitasyon hacmi artmakta, hatve oranÕ azaldÕ÷Õnda
kavitasyon hacmi azalmaktadÕr. (ùekil 4)
3-) Kanat pozisyonlarÕ ș=0°-60° arasÕnda sehim miktarÕ arttÕ÷Õnda pervanenin kavitasyon
hacmi artmakta, ș=310°-360° arasÕnda sehim miktarÕ arttÕ÷Õnda pervanenin kavitasyon
hacmi azalmaktadÕr. ș=35°-45° ve 80°-95° arasÕnda sehim miktarÕ azaldÕ÷Õnda pervanenin
kavitasyon hacmi azalmakta, ș=0°-30°, 180°-205° ve 300°-360° arasÕnda sehim miktarÕ
azaldÕ÷Õnda pervanenin kavitasyon hacminin arttÕ÷Õ tespit edilmiútir (ùekil 5).
4-) ÇalÕklÕk açÕsÕ arttÕ÷Õnda tüm ilerleme sayÕlarÕ için pervane açÕk su veriminde artma, itme
ve tork katsayÕlarÕnda ise azalma görülmüútür (ùekil 6) . En yüksek verim J=0.7 koúulunda
ve çalÕklÕk açÕsÕ 54° iken, ȘȠ = 0.873 olarak elde edilmiú ve en yüksek verim oranÕ artÕúÕ ise
%2.07 olarak bulunmuútur.
5-) Hatve oranÕ arttÕ÷Õnda tüm ilerleme sayÕlarÕ için orjinal P1 pervanesinin hatve oranÕna
göre itme ve tork katsayÕlarÕ artmakta, hatve oranÕ azaldÕkça orjinal hatveye göre itme ve
tork katsayÕlarÕnda azalma görülmektedir (ùekil 7). Hatve oranÕ arttÕkça verimde bir
azalmanÕn oluútu÷u tespit edilmiútir. Ancak buna ra÷men, en yüksek verim ȘȠ = 0.899
olarak ve en yüksek verim oranÕ artÕúÕ ise %4.47 olarak, J=0.8 koúulunda hatve oranÕ %10
fazla iken elde edilmiútir. Hatve oranÕ azaldÕ÷Õnda ise J=0.1-0.7 arasÕnda verimde artma,
J=0.7-0.8 arasÕnda ise verimde azalma görülmektedir.
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6-) Sehim miktarÕ arttÕ÷Õnda tüm ilerleme sayÕlarÕ için orjinal P1 pervanesinin sehim
miktarÕna göre itme ve tork katsayÕlarÕ artmakta, sehim miktarÕ azaldÕ÷Õnda orjinal sehime
göre itme ve tork katsayÕlarÕnda azalma görülmektedir (ùekil 8). J=0.1-0.5 aralÕ÷Õn da
sehim miktarÕn arttÕkça verimde artÕú, devir sayÕsÕnÕn daha düúük oldu÷u çalÕúma
koúullarÕnda (J=0.5-0.8 arasÕnda) ise verimde azalma görülmektedir. J=0.8 ve sehim
miktarÕ %10 fazla iken; en yüksek verim ȘȠ = 0.87 olarak ve en yüksek verim oranÕ artÕúÕ
ise %1.09 olarak elde edilmiútir. ølerleme katsayÕlarÕ ve sehim miktarÕ azaldÕkça; verimde
azalma görülmektedir. J=0.8 ve sehim miktarÕ %10 eksik iken; en düúük verim ȘȠ = 0.845
olarak ve en yüksek verim oranÕ azalmasÕ ise %1.71 olarak elde edilmiútir.
Elde edilen ve grafik yardÕmÕ ile gösterilen bu sonuçlarÕn daha iyi anlaúÕlabilmesi ve sayÕsal
de÷erlerine ulaúÕlabilmesi için [13] numaralÕ kaynaktan yararlanÕlabilir.
Sonuç olarak gemi pervanelerinde çalÕklÕk açÕsÕ artÕúÕnÕn, hatve oranÕ ve sehim miktarÕ
artma ve/veya azalmasÕna oranla kanat kavitasyon karakteristi÷ini önemli ölçüde
de÷iútirebildi÷i gözlemlenmiútir. Daha ileriki çalÕúmalarda, pervanelere ait geometrik
de÷iúkenler (e÷iklik, kanat kesit formlarÕ, giriú uçlarÕ vb.) ve çalÕúma koúullarÕ (kavitasyon
sayÕsÕ, ilerleme sayÕsÕ vb.) gibi daha fazla sayÕda parametre dikkate alÕnarak kavitasyon ve
performans analizlerinin gerçekleútirilmesi, buna ilave olarak kavitasyon kaynaklÕ gürültü
analizinin de sayÕsal olarak öngörülebilmesi amaçlanmaktadÕr.

85

5. Referanslar
[1] Bal, S., Kavitasyon Yapan Gemi Pervanesinin Hidrodinamik Karakteristiklerinin
SayÕsal Bir Yöntem ile øncelenmesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi,
Cilt1,sayfa.239-249,2008.
[2] Bal, S., Gemi Pervanelerinin Hidrodinamik PerformansÕ, Tersane, Gemi ønúa Sektörü
ve Yan Sanayisi Dergisi, SayÕ.17, sayfa .32-36, 2010.
[3] Lee, H. and KÕnnas, S.A., A BEM fort he Modeling of Unsteady Propeller Sheet
Cavitation Inside a Cavitation Tunnel, Journal of Computational Mechanics, Vol.37, pp:4151 ,2005.
[4] GhassemÕ, H., The Effect of Wake Flow and Skew Angle on the Ship Propeller
Performance, ScÕentÕa IranÕca TransactÕon B-MechanÕcal EngÕneerÕng, Vol.16 No: 2 pp:
149-158, 2009.
[5] Bal, S. and Güner, M., Performance of Podded Propulsors, Ocean Engineering Vol.36
No: 8, pp: 556-563, 2009.
[6] ÇelÕk, F., Güner, M. and Ekinci, S., An Approach to the Design of Ducted Propeller,
Scientia Iranica Transaction B-Mechanical Engineering, Vol.17 No: 5 pp: 406-417, 2010.
[7] Kulczyk, J. S.,Skraburski, L. and Zawislak, M.,Analysis of Screw Propeller DTMB
4119 using the FLUENT System, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol:7,
No:4, pp:129-136,2007.
[8] ArazgaldÕ R., HajÕlouy, A. and FarhanÕeh, B., Experimental and Numerical
Investigation of Marine Propeller Cavitation, Scientia Iranica Transaction BMechanical Engineering, Vol.16 No: 6 pp: 525-533, 2009.
[9] KuÕper, G., New developments and Propeller Design, 9th International Conference on
Hydrodynamics, Shanghai, China, 2010.
[10] Güner, M., Kükner A. ve Baykal M.A., Gemi Pervaneleri ve Sevk Sistemleri, øTÜ
YayÕnlarÕ, 1999.
[11] Szantyr, J.A., A method for analysis of cavitating marine propellers in non-uniform
flow, International Shipbuilding Progress, Vol.41, No.427, pp.223-242, 1994.
[12] Ekinci S., “Gemi Pervane Yüzeyinde Tabaka Kavitasyonunun SayÕsal Olarak
øncelenmesi”, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2007.
[13] Pehlivano÷lu E., “Uniform Olmayan AkÕmda ÇalÕúan Gemi Pervanelerinde Tabaka
Kavitasyonunun øncelenmesi”, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012.

86

DÜZENSøZ BOYUNA DALGALARDA
BøR GEMøNøN YALPA HAREKETø ANALøZø
Emre PEùMAN1 ve Metin TAYLAN2

ÖZET
Bu çalÕúmada, düzensiz dalgalar arasÕnda ilerleyen bir geminin, parametrik yalpa hareketi
incelenmiútir. Parametrik yalpa hareketi modeli, geminin baú kÕç vurma ve dalÕp çÕkma
hareketlerinin do÷rultma moment kolu terimi içinde de÷erlendirilmesiyle 1 serbestlik
derecesine düúürülmüú, karÕúÕk deniz ifadesi ise parametrik yalpa hareketine uygun olarak
Grim etkin dalga yaklaúÕmÕ kullanÕlarak tanÕmlanmÕútÕr. ÇalÕúma sonunda farklÕ deniz
úiddetlerinde geminin yalpa genli÷i de÷erleri, gemi hÕzÕ ve karúÕlaúma açÕsÕna ba÷lÕ olarak
polar diyagramlar ile gösterilmiútir.
Anahtar Kelimeler: Parametrik Yalpa Hareketi, Grim Etkin Dalga YaklaúÕmÕ, Lineer
olmayan

1.Giriú
Parametrik yalpa hareketi ile ilgili ilk yayÕnlar 1930 ve 1940’lÕ yÕllarda Watanabe ve Kempf
tarafÕndan yapÕlmÕútÕr[1,2]. Parametrik yalpa hareketi aralarÕnda Graff, Heckscher [3],
Kerwin [4], Paulling ile Rosenberg [5], Gawthrop vd. [6], Sanchez ile Nayfeh [7], Nayfeh
ile Oh [8] ve Falzarano vd. [9] bulundu÷u birçok araútÕrmacÕ tarafÕndan incelenmiútir. ølk
deneysel çalÕúma San-Francisco’ da Paulling tarafÕndan yapÕlmÕútÕr[10]. Özellikle son
yÕllarda bu olay ile ilgili dikkat çeken kazalarÕn görülmesi daha önce de bilinen bu fiziksel
olayÕ önemli bir konu haline getirmiútir. Ekim 1998’de Post-Panamax C11 sÕnÕfÕ konteyner
1

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri Mühendisli÷i
Bölümü , Tel:0 462 752 28 05, e-posta: pesman@ktu.edu.tr

2

østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri
Mühendisli÷i Bölümü , Tel:0212 285 64 10, e-posta: taylan@itu.edu.tr
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gemisi fÕrtÕnaya yakalanmÕú ve ciddi yük kayÕplarÕ yaúanmÕútÕr. Daha sonra yapÕlan
çalÕúmalar sonucunda Post-Panamax konteyner gemilerinin aúÕrÕ deniz koúullarÕnda
geometrileri gere÷i büyük genliklerde parametrik rezonansa u÷radÕklarÕ belirlenmiútir [11].
Bu kazalar araútÕrmacÕlarÕ klâs kuruluúlarÕnÕ ve sigorta úirketlerini bu konuda detaylÕ
çalÕúmalar yapmaya itmiútir.
Bu araútÕrmacÕlardan Spyrou [12], Neves ile Rodrigues [13], Bulian vd. [14], Pesman ile
Taylan [15] parametric yalpa hareketinin lineer olmayan etkilerin ve de÷iúen parametrelerin
parametrik yalpa hareketi üzerindeki etkisini incelemiúlerdir. BazÕ araútÕrmacÕlar da
parametrik
yalpa
hareketinin
olasÕlÕk
özellikleri
üzerine
araútÕrmalar
yapmÕútÕr[16,17,18,19]. Konu ile ilgili araútÕrmalar ve kurallara [20]’den ulaúÕlabilir. Bu
çalÕúmada dalÕp çÕkma ve baú kÕç vurma hareketleri parametrik olarak yalpa hareketi
bünyesine katÕlmÕú, parametrik yalpa hareketi 1 serbestlik dereceli olarak modellenmiútir.
KarÕúÕk deniz yüzeyi ise Grim’in etkin dalga yaklaúÕmÕ ile parametrik yalpa hareketine
uygun olarak, yani dalga boyu gemi boyuna eúit dalgalarÕ dikkate alacak úekilde
modellenmiútir[21]. YapÕlan analizler farklÕ deniz úiddetleri için gemi hÕzÕ ve karúÕlaúma
açÕsÕna ba÷lÕ olarak polar diyagramlarla verilmiútir.

2. Matematiksel Model ve Çözümü
KarÕúÕk dalgalar için kullanÕlan matematiksel model, düzgün dalgalar için oluúturulmuú
olan modelden do÷rultma momenti terimi ile farklÕlÕk göstermektedir. Do÷rultma momenti
Grim’in etkin dalga yüksekli÷ine ba÷lÕ olarak tablo de÷er olarak oluúturulmuútur[21].
Dalga geliú do÷rultusunun “ȟ” pozitif oldu÷u kabulü ile düzensiz dalga yükseklikleri,
Fourier serisi ile aúa÷Õda denklem (1)’de gösterildi÷i gibi yazÕlmÕútÕr.

z w (] ,K , t )

f

¦c

n

cos Z n t  k n]  V n

(1)

n 1

ùekil 1. Koordinat sistemi
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ùekil 1’de gösterilmiú olan iki koordinat sisteminin de orijinlerinin t=0 anÕnda üst üste
oldu÷u kabul edilerek geminin koordinat sistemine göre eksen dönüúümü yapÕlarak
denklem (1) aúa÷Õdaki gibi yeniden düzenlenmiútir.
f

z w ( x, y, t )

¦c

n

cos Z n  k nV cos F t  k n x cos F  y sin F  V n

(2)

n 1

Denklem (3) ile gösterilen karúÕlaúma frekansÕnÕn da dalga yüksekli÷i denkleminde yerine
konulmasÕ ile denklem (2), denklem (4)’e dönüúür.

Ze , n

Zn  k nV cos F
f

z w ( x, y, t )

¦c

n

(3)

cos Ze,n t  k n x cos F  y cos F  V n

(4)

n 1

Geminin merkez hattÕndaki, yani y=0 durumundaki dalga yükseklikleri için, dalga
yüksekli÷i denklemi aúa÷Õda denklem (5)’de gösterildi÷i gibi elde edilir.
f

z w,cp ( x, t )

¦c

n

cos Ze,n t  k n x cos F  V n

(5)

n 1

Grim [21], etkin dalga yüksekli÷ine ba÷lÕ olarak, “uygun” dalgalarÕ aúa÷Õda verilen
denklem (6) ile tanÕmlamÕútÕr.

z eq ( x, t )

§ 2S ·
a t  K eff t cos¨
x¸
© L ¹

(6)

Denklem (6)’dan dalga boyunun gemi boyuna eúit, ortalama yüksekli÷in a t ve genliklerin
yani etkin dalga yüksekliklerinin Keff t oldu÷u görülmektedir. Uygun dalgalar geminin
mastorisinde, yani x=0 konumunda dalga tepesi için Keff t >0, dalga çukuru için

Keff t

<0 olarak tanÕmlanmÕútÕr. Bilindi÷i gibi parametrik rezonans dalga boyunun gemi boyuna
yaklaúÕk eúit oldu÷u durumlarda oluúmaktadÕr. Grim etkin dalga yaklaúÕmÕ deniz yüzeyinin,
karÕúÕk denizdeki dalgalarÕn denk gelebilece÷i, dalga boyu gemi boyuna eúit olan
dalgalardan oluútu÷u varsayÕmÕna dayanmaktadÕr. Denklem (5) ve denklem (6) arasÕndaki
“benzeúim” aúa÷Õda denklem (7) ile tanÕmlanmÕútÕr. Bilinmeyen ortalama de÷er a t ve
etkin dalga yüksekli÷i Keff t , en küçük kareler yöntemi ile aúa÷Õda denklem (7) ile
verilmiú olan hata fonksiyonun minimize edilmesi ile belirlenmektedir.
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L
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Ortalama de÷er ve etkin dalga yüksekli÷i de÷erlerinin belirlenmesi için aúa÷Õda denklem (8)
ile gösterilen denklem sisteminin çözümü gerekmektedir.
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etkin dalganÕn ortalama de÷er transfer fonksiyonu,

f n kn

(10)

ise etkin dalga

genli÷inin transfer fonksiyonudur. Denklem (9) ve denklem (10)’dan görüldü÷ü gibi,
transfer fonksiyonlarÕ dalga sayÕsÕna, dalga boyuna ve dalga do÷rultusu ile gemi merkez
hattÕ arasÕndaki açÕya ba÷lÕ olarak birçok harmonik bileúenin toplamÕdÕr. Ortalama de÷er
a t ve etkin dalga yüksekli÷inin Keff t , transfer fonksiyonu ile ifade edilebiliyor olmasÕ,
spektral olarak da ifade edilebilmelerine olanak tanÕmaktadÕr. E÷er gerçek frekanslardaki
dalga spektrumu S z Z ise, ortalama de÷er a t ve etkin dalga yüksekli÷inin Keff t
spektrumlarÕ aúa÷Õda gösterildi÷i gibi elde edilebilir.
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2
f a k w .S z Z ½°
¾
2
fK k w .S z Z °¿

°S a Z
®
°̄SK Z

(11)

Denklem (9) ve denklem (10)’daki cn de÷iúkenleri, denklem (12)’de gösterildi÷i gibi dalga
spektrumuna ba÷lÕ olarak de÷iúmektedir.

cn

2.S z Zn dZ

(12)

Bu çalÕúmada Bretschneider dalga spektrumu kullanÕlmÕútÕr.. Boyuna düzensiz dalgalar
arasÕndaki yalpa hareketi, en genel halde aúa÷Õda denklem (13)’de gösterildi÷i gibi bir
serbestlik dereceli olacak úekilde modellenmiútir.

I  d I 

Z0 2
GM 0

GZ I , z w [ ,K , t

YukarÕdaki denklemde

0

(13)

zw [ ,K , t sonsuz sayÕdaki dalganÕn toplamÕndan oluúan gerçek

deniz yüzeyini temsil etmektedir. Do÷rultma momentinin, zamana ve yalpa açÕsÕna göre
de÷iúimi ayrÕca de÷iúen dalga yüzeyine de ba÷lÕdÕr. Grim’in etkin dalga yaklaúÕmÕyla
problem basitleútirilebilmektedir. Gerçek deniz yüzeyi “etkin” dalgalarÕn toplamÕ olarak
temsil edilebilmektedir. Böylece, de÷iúen dalgalarÕn de÷iúen dalga tepesi konumlarÕ ve bu
noktalardaki do÷rultma momenti kollarÕnÕn yalpa açÕsÕna ba÷lÕ hesabÕ ile u÷raúmadan,
sadece etkin dalga yüksekli÷indeki yalpa açÕsÕna göre de÷iúen dalga tepesi ve dalga çukuru
moment kolu de÷iúimlerinin hesaplanmasÕ yeterli olmaktadÕr.

z w [ ,K , t o z eq x, a(t ),K eff (t )

(14)

GZ I , z w [ ,K , t o GZ I , z eq x, a t ,K eff t

GZ I , a t ,K eff t

(15)

DalÕp-çÕkma hareketinin de ihmal edilmesiyle, etkin dalgalarÕn ortalama de÷er a t
etkisinin ihmal edilebilmesi mümkün olmaktadÕr. Do÷rultma moment kolu yüzeyi artÕk
sadece anlÕk yalpa açÕsÕ ve dalga spektrumuna ba÷lÕ olan anlÕk Grim etkin dalga genli÷i ile
de÷iúen bir fonksiyon haline gelmiútir.

I  d I 

Z0 2
GM 0

GZ I ,K eff t

(16)

0

Denklem (16) dalÕp çÕkma hareketinin büyük olmadÕ÷Õ durumlarda boyuna düzensiz
dalgalar arasÕndaki parametrik yalpa hareketi için uygun ve pratik bir model olarak
kullanÕlabilir. Dalga genli÷inin negatif oldu÷u de÷erler geminin dalga çukurunda
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bulundu÷unu, pozitif oldu÷u de÷erler ise dalga tepesinde bulundu÷unu göstermektedir.
Etkin dalga genli÷ine göre, dalga boyu gemi boyuna eúit olan ve aúa÷Õda denklem (17) ile
tanÕmlanan dalgalar için geminin dalga tepesi ve dalga çukurundaki do÷rultma moment
kolu de÷erleri standart bir hidrostatik program ile yalpa açÕsÕna göre hesaplanmÕú ve ùekil
2’de gösterildi÷i gibi bir yüzey elde edilmiútir.

z eq ,calc x,K eff

§ 2S ·
x¸
© L ¹

K eff . cos¨

(17)

ùekil 2. Etkin dalga genli÷ine ve yalpa açÕsÕna ba÷lÕ do÷rultma moment kolu yüzeyi
Omuzluklardan gelen dalgalarda da hesap yapÕlabilmesi için eúitli÷in sa÷ tarafÕna zorlama
terimi eklenmiútir.

I  d I 

Z0 2
GM 0

sign I GZ I ,K eff t

·
§ 2K eff
¨¨ S
Z0 2 Sin F ¸¸Cos Ze t
L
¹
©

(18)

YukarÕdaki denklem Matlab kullanÕlarak oluúturulmuú olan bilgisayar kodu ile farklÕ dalga
geliú açÕlarÕnda çözülebilmektedir. Her yalpa açÕsÕ, dalga geliú açÕsÕ ve zaman de÷erinde
efektif dalga yüksekli÷i hesaplanÕp, elde edilen de÷er ile efektif dalga yüksekli÷ine ba÷lÕ
olarak oluúturulmuú GZ yüzeyinde interpolasyon yapÕlarak uygun GZ de÷eri
belirlenmektedir. Belirlenmiú olan GZ de÷eri hareket denkleminde yerine konularak
denklem çözümü sayÕsal olarak yapÕlmaktadÕr.
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ùekil 3. Dalga karúÕlaúma açÕsÕna ve zaman ba÷lÕ olarak de÷iúen efektif dalga yüksekli÷i
de÷erleri
3. Örnek Gemi
Örnek olarak 1998 yÕlÕnda fÕrtÕnalÕ hava koúulu nedeniyle büyük açÕlarda yalpa hareketi
yaparak önemli yük kayÕplarÕnÕn oluútu÷u bir konteynÕr gemisi seçilmiútir. Ana özellikleri
Tablo 1’de, gemi formu ise ùekil 4’de verilmiútir [11,17].
Tablo 1. Örnek geminin ana özellikleri
Kaimeler arasÕ boy (LBP):
Geniúlik (B):
Su çekimi (T):
A÷ÕrlÕk merkezinin düúey konumu (KG):
Yalpa jirasyon yarÕçapÕ Kxx:
Blok katsayÕsÕ CB :

262 m
40 m
12.36 m
17.55 m
0.398
0.52
ùekil 4. Örnek geminin formu

4.Sonuçlar ve De÷erlendirmeler
Analizde sönüm katsayÕsÕ lineer ve 0.02 de÷erinde alÕnmÕú, 6, 7, 8 ve 9 deniz úiddetlerinde
çözüm aranmÕútÕr. Sonuçlar karúÕlaúma açÕsÕ ve gemi hÕzÕna ba÷lÕ olarak ùekil 5’de
verilmiútir. 6 deniz úiddetinde baútan gelen dalgalarda büyük genlikli yalpa hareketinin
oluúmadÕ÷Õ görülmüútür. KÕçtan gelen dalgalarda ise kÕç omuzluk dalgalarÕnÕn 8-10 knot
gemi hÕzÕ ve 14-18 knot gemi hÕzÕ aralÕklarÕnda genlikleri 20 dereceyi geçen yalpa
hareketini oluúturdu÷u görülmüútür. 7 úiddetindeki deniz durumu için elde edilen sonuçlar,
baú dalgalarÕnda 2 knot gemi hÕzÕnda genli÷i maksimum 25 derece olan yalpa hareketinin
oluútu÷unu, kÕç ve kÕç omuzluktan gelen dalgalarda 2-18 knot gemi hÕzlarÕ arasÕnda,
genlikleri 20 dereceyi geçen yalpa hareketinin oluútu÷unu göstermiútir. 8 Deniz úiddetinde
ise baútan gelen dalgalarda yalpa genlikleri 60 dereceye çÕkabilmektedir. 0-45 derece
arasÕnda ve 0-12 knot gemi hÕzlarÕ arasÕnda yalpa hareketi genliklerinin 60 derece civarÕnda
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oldu÷u görülmüútür. KÕçtan gelen dalgalarda 0 ve 12 knot gemi hÕzlarÕ arasÕnda maksimum
genli÷i 50 derece olan yalpa hareketinin oluútu÷u ve kÕç omuzluk dalgalarÕnÕn da risk
içerdi÷i görülmüútür. Son olarak, 9 deniz úiddeti için elde edilen sonuçlar baú dalgalarÕnda
0-14 knot gemi hÕzlarÕ ve 16-19 knot gemi hÕzlarÕ arasÕndaki yalpa genli÷i de÷erlerinin
omuzluk dalgalarÕna kadar 50 dereceyi aútÕ÷ÕnÕ göstermiútir. KÕçtan gelen dalgalarda ise,
omuzluklarda oluúan büyük genlikli yalpa hareketinin 1 ve 18 knot gemi hÕzlarÕ arasÕnda
oluútu÷unu göstermiútir.
Elde edilen sonuçlar, büyük açÕlarda yalpa hareketinin ve devrilme olayÕnÕn karúÕlaúma
frekansÕ ve dalga yüksekli÷ine ba÷lÕ oldu÷unu göstermiútir. ùekil 6’da zamana ba÷lÕ olarak
efektif dalga genli÷i de÷iúimi ve yalpa hareketinin genlik de÷erleri 7, 8, 9 deniz úiddeti
durum için karúÕlaútÕrmalÕ olarak verilmiútir. KarÕúÕk deniz durumunda, ilk bakÕúta
periyodik olarak de÷iúen bir deniz yüzeyi olmadÕ÷Õ için parametrik yalpa hareketinin
düzenli dalgalarda görüldü÷ü gibi büyük genliklerde olmayaca÷Õ düúünülebilir, fakat elde
edilen sonuçlar dalga guruplarÕna ba÷lÕ olarak yalpa genliklerinin aniden artabildi÷ini ve
hatta gemilerin devrilmesine neden olabildi÷ini göstermiútir.
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ùekil 5. Dalga karúÕlaúma açÕsÕ ve gemi hÕzÕna ba÷lÕ yalpa açÕsÕ de÷erleri a) 6 deniz úiddeti,
b) 7 deniz úiddeti, c) 8 deniz úiddeti, d) 9 deniz úiddeti
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ùekil 6. FarklÕ deniz úiddetlerinde zamana ba÷lÕ efektif dalga yükseklikleri ve yalpa
genlikleri (V = 8 knot, 7, 8 ve 9 deniz úiddeti)
AyrÕca parametrik yalpa hareketinin kÕç omuzluk dalgalarÕnda daha fazla risk içerdi÷i
görüúünün aksine baú dalgalarÕnda da düúük hÕzlarda büyük genlikli yalpa hareketinin
oluúabilece÷i gösterilmiútir.
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HATA AöACI ANALøZø øLE STANDBY SøSTEMLERøN GEMø
KULLANILABøLøRLøöø ÜZERøNE ETKøSøNøN øNCELENMESø
O÷uz AKKAYA1 ve O÷uz Salim SÖöÜT2

ÖZET
Bu makalede, gemilerde ana sistem ve cihazlarÕn standby ünitelerinin olmadÕ÷Õ ve standby
ünitelerin bulundu÷u iki gemi sistem konfigürasyonunun kullanÕlabilirli÷i, hata a÷acÕ analizi
yönteminin kullanÕldÕ÷Õ Isograph Reliability Workbench 11.0 FTA yazÕlÕmÕ ile hesaplanarak,
kullanÕlabilirlik, beklenen arÕza sayÕsÕ, arÕza frekansÕ, toplam arÕzalÕ kalma süresi ve iki arÕza
arasÕndaki ortalama zaman de÷erleri sunulacaktÕr. Makalede, iki konfigürasyonun analiz
sonuçlarÕ incelenerek standby sistemlerin gemi kullanÕlabilirli÷i üzerine etkisi karúÕlaútÕrmalÕ
grafiklerle gösterilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gemi Tahrik Sistemi, Gemi YardÕmcÕ Sistemleri, Hata A÷acÕ Analizi,
KullanÕlabilirlik.

1 Deniz Harp Okulu KomutanlÕ÷Õ, Mesleki Bilimler Bölüm BaúkanlÕ÷Õ, Gemi Makineleri øúletme
Anabilim DalÕ BaúkanlÕ÷Õ, Tel: 0216 395 26 30 / 3451, e-posta: oakkaya@dho.edu.tr
2 østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi
MakinalarÕ Mühendisli÷i Bölümü , Tel:0212 285 65 07, e-posta: sogut@itu.edu.tr
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1.Giriú
Bir geminin denizde emniyetli úekilde seyir yapabilmesi maksadÕyla tam yeterlilikle çalÕúmasÕ
gereken ana sistemler olarak; ana tahrik sistemi, dümen sistemi, elektrik üretim sistemi ve yara
savunma sistemi sayÕlabilir. Bu sistemlerden herhangi birinin görevini yerine getirememesi,
geminin görevini yerine getirmesine engel olacaktÕr.
Hata A÷acÕ Analizi, görevi gerçekleútirememe olasÕlÕ÷ÕnÕ arÕza veya arÕzalar kombinasyonlarÕnÕ
kullanarak hesaplayan, arÕza nedenlerini diyagram olarak veren bir analiz metodudur. Hata
A÷acÕ Analizinin yapÕlmasÕnÕn dayandÕ÷Õ gerekçeler; bir arÕzanÕn baúka bir arÕzanÕn oluúmasÕna
neden olabilmesi, arÕzadan geriye do÷ru gidilerek arÕza nedenlerinin tespit edilebilmesi ve
belirlenen arÕza nedenleri bir a÷aç diyagram halinde listelendi÷inde arÕzalarÕn birbirleri ile
iliúkilerinin tespit edilerek de÷erlendirmelerde bulunulabilmesi olarak sÕralanabilir.[1]
Hata A÷acÕ Analizi yapÕlmasÕ ile analistin görevin yerine getirilmesine engel olan arÕzalara
odaklanmasÕnÕ sa÷lanÕr, elde edilen sonuçlarÕn çalÕúanlara ve üst makamlara aktarÕlmasÕ
kolaylaúÕr, sistemin görevi yerine getirmesine engel olan en önemli arÕzalar ortaya çÕkar, sistem
bileúenlerinin arÕza bilgileri sayÕsal olarak çÕkartÕlabilir ve karar vericiler sistemin yeterlili÷i
hakkÕnda karar verebilir.
Geminin görevi yerine getirebilecek seviyede kullanÕlabilirli÷ini incelemek amacÕyla, ilk olarak
ana cihazlarÕn standby ünitelerinin bulunmadÕ÷Õ bir gemi konfigürasyonu oluúturulmuútur.
HazÕrlanan ikinci konfigürasyonda kullanÕlabilirli÷e etkisi olaca÷Õ de÷erlendirilen cihazlarÕn
standby üniteleri gemi konfigürasyonuna eklenmiútir. ølk konfigürasyondaki cihazlarla aynÕ
arÕza oranÕna sahip olarak eklenen bu cihazlar; bir adet ana makine, bir adet jeneratör, bir adet
dümen motoru, dümen sistemi valf selenoid grubu ve piston ünitesi, yeke dairesine eklenen
manuel olarak kumanda edilen hidrolik dümen ve bir adet yangÕn pompasÕdÕr.
ÇalÕúmada gemi konfigürasyonlarÕnÕn oluúturulmasÕnda ve hesaplamalarÕn yapÕlmasÕnda
Isograph Reliability Workbench 11.0 FTA modülü kullanÕlmÕútÕr. Gemi sistemini oluúturan alt
sistemler Hata A÷acÕ (FT) üzerinde gösterilmiútir. KullanÕlan modülün girdisi olarak MTTF ve
MTTR de÷erleri kullanÕlmÕútÕr. ølk konfigürasyonda arÕza olarak konfigürasyonda yer verilen
olaylar için MTTF ve MTTR de÷erleri girilmiú, ikinci konfigürasyonda standby olarak eklenen
cihazlara da aynÕ de÷erler uygulanmÕútÕr. AynÕ arÕza oranlarÕna sahip yedek cihazlar eklenmek
suretiyle standby ünitelerin sistem kullanÕlabilirli÷i üzerine etkisi gözlemlenmiútir.

100

2. TanÕmlar
2.1. KullanÕlabilirlik
KullanÕlabilirlik; bir cihazÕn, herhangi bir zamanda görev yapmasÕna ihtiyaç duyuldu÷unda,
istenen seviyede görev yapabilme derecesi olarak tanÕmlanmaktadÕr[2]. KullanÕlabilirli÷i
etkileyen faktörler, arÕzalar arasÕndaki ortalama zaman (MTBF), onarÕmlar için harcanan
ortalama zaman (MTTR) ve koruyucu bakÕm için harcanan zaman olarak sÕralanabilir. Bir
cihazÕn kullanÕlabilirli÷i aúa÷Õdaki formül ile hesaplanabilir[3].

(1)
KullanÕlabilirlik, bir geminin istendi÷inde görev yapabilme olasÕlÕ÷ÕnÕ temsil etmektedir. Bu
çalÕúmada sistem ve cihazlara uygulanan koruyucu bakÕm zamanÕ ihmal edilmiútir.
2.2. ArÕzaya Kadar Geçen Ortalama Zaman (MTTF)
Bu de÷er arÕzalar arasÕnda geçen toplam zamanÕn arÕza sayÕsÕna oranlanmasÕ ile elde edilir. Bu
de÷er aúa÷Õdaki formül ile hesaplanabilir.

(2)
t : øki arÕza arasÕ çalÕúma saati
n : ArÕza sayÕsÕ

2.3. OnarÕmlar øçin Harcanan Ortalama Zaman (MTTR)
Bu de÷er arÕzalarÕn onarÕmlarÕ için harcanan toplam zamanÕn yapÕlan onarÕm sayÕsÕna oranÕ
olarak ifade edilir ve aúa÷Õdaki formül ile hesaplanabilir.
(3)
z : OnarÕm için harcanan zaman
m: OnarÕm sayÕsÕ
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3. Isograph RWB 11.0 FTA Modülü
Isograph RWB 11.0 yazÕlÕmÕnÕn FTA modülü kullanÕlarak her iki gemi konfigürasyonu ayrÕ
ayrÕ oluúturulmuú ve Hata A÷acÕ Analizleri yapÕlarak gemi konfigürasyonlarÕnÕn göreve hazÕr
bulunmama olasÕlÕklarÕ hesaplattÕrÕlmÕútÕr.
Isograph RWB yazÕlÕmÕ hata a÷acÕ oluúturulup, sistem bileúenlerinde meydana gelen arÕzalarla
ilgili MTTF ve MTTR de÷erleri girildikten sonra, sistem bileúenleri ve sistemin toplamÕ için
kullanÕlamama olasÕlÕ÷ÕnÕ vermektedir. Bu olasÕlÕ÷Õ hesaplarken aúa÷Õdaki formül
kullanÕlmaktadÕr[4].
(4)
Q(t) kullanÕlamama olasÕlÕ÷ÕnÕ, Ȝ ise ilgili bileúenin arÕza oranÕnÕ temsil etmektedir. ArÕza OranÕ
(Ȝ)’nÕn hesaplanmasÕnda kullanÕlan formül;
(5)

f arÕza sayÕsÕnÕ, T ise arÕza sayÕsÕnÕn incelendi÷i proje süresini temsil etmektedir.
4. Sistem KonfigürasyonlarÕ ve Hesaplama Yöntemleri
Gemilerde mevcut sistem tipleri genel olarak iki ana baúlÕkta toplanabilir[5].
1. Seri Sistemler
2. Paralel Sistemler
4.1. Seri Sistemler
Seri sistemler sistem görevinin baúarÕlabilmesi için tüm bileúenlerin görevini yerine getirmesi
gereken sistemlerdir[6]. Bu sistemler hata a÷acÕnda VEYA (OR) kapÕlarÕ ile ba÷lanÕrlar. ùekil
1. de seri bir sistem örne÷i verilmiútir.

ùekil 1. Seri sistem örne÷i
Seri bir sistemin kullanÕlamama olasÕlÕk fonksiyonu;
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(6)
olarak gösterilmekte olup ùekil 1’ de gösterilen sistemin kullanÕlamama olasÕlÕ÷Õ aúa÷Õdaki
formülle hesaplanÕr.



(7)

4.2. Paralel Sistemler
Bileúenlerinin paralel olarak ba÷landÕ÷Õ sistemler, görevin baúarÕlabilmesi için bileúenlerden
birinin tam olarak çalÕúmasÕnÕn yeterli oldu÷u sistemlerdir[6]. Standby üniteler hata a÷acÕ
oluúturulmasÕnda ana cihazlara paralel olarak VE (AND) kapÕsÕ ile ba÷lanÕrlar. Paralel
bileúenlere sahip örnek sistem konfigürasyonu ùekil 2’ de gösterilmiútir.

ùekil 2. Paralel sistem örne÷i
Paralel ba÷lanmÕú bir sistemin kullanÕlamama olasÕlÕk fonksiyonu

(8)
olup, ùekil 2. de gösterilen paralel sistemin
hesaplanÕr.

hazÕr bulunmama olasÕlÕ÷Õ

formül (9) ile

ሺͻሻ
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5. De÷erlendirme ve Analiz
Bu çalÕúmada proje süresi sistemlerin çalÕúma saati olarak 3000 saat belirlenmiútir. Gemi dört
ana sisteme ayrÕlmÕútÕr. Ana tahrik sistemi, dümen sistemi, elektrik üretim sistemi ve yara
savunma sistemleri, bu sistemlerde meydana gelebilece÷i de÷erlendirilen arÕzalarÕn MTTF ve
MTTR de÷erlerinin girildi÷i hata a÷acÕ oluúturularak her ana sistemin kullanÕlamama olasÕlÕ÷Õ
hesaplatÕlmÕútÕr. Ana sistemler seri olarak VEYA (OR) kapÕlarÕ ile ba÷landÕ÷Õndan
kullanÕlamama olasÕlÕklarÕ toplanarak geminin toplam kullanÕlamama olasÕlÕ÷Õ hesaplanmÕútÕr.
ølk konfigürasyonda ana tahrik sisteminin tek ana makineye sahip oldu÷u de÷erlendirilerek, ana
makinede meydana gelebilecek arÕzalar birer olay olarak hata a÷acÕna eklenmiútir. Olay olarak
hata a÷acÕna eklenen arÕzalar; yakÕt sistemi arÕzasÕ, ya÷lama ya÷Õ basÕncÕnÕn düúmesi, ya÷lama
ya÷Õ hararetinin yükselmesi, so÷utma suyu hararetinin yükselmesi, úarj hava sistemi, makine
alarm sistemi, start sistemi ve ya÷lama ya÷Õna su karÕúmasÕ arÕzalarÕdÕr. ølk konfigürasyona ek
olarak ikinci konfigürasyonda sisteme bir ana makine daha eklenerek ana tahrik sisteminin
kullanÕlamama olasÕlÕ÷Õ hesaplanmÕútÕr. ùekil 3’de ana tahrik sistemi için oluúturulan
konfigürasyonlar gösterilmektedir. Ana tahrik sisteminin kullanÕlamama olasÕlÕ÷Õ ikinci ana
makinenin eklenmesi ile 0,0241 den 0,005807 ye düúmektedir.

ùekil 3. Ana tahrik sistemi.

ùekil 4. Dümen motorlarÕ.

Gemi konfigürasyonunda oluúturulan dümen sisteminde meydana gelebilecek arÕzalar; manuel
dümen sistemi, hidrolik dümen pompalarÕ, elektro-hidrolik dümen motorlarÕ, selenoid sistemler
ve piston arÕzalarÕdÕr. ølk konfigürasyona ek olarak ikinci konfigürasyonda yeke dairesine bir
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adet manuel hidrolik pompa, bir adet elektro-hidrolik dümen motoru, bir adet selenoid valf
grubu ve bir adet piston sisteme standby olarak eklenmiútir. Elektro-hidrolik dümen
motorlarÕnÕn iki konfigürasyondaki hata a÷acÕ diyagramlarÕ ùekil 4.’de gösterilmiútir. Standby
pompanÕn eklenmesi ile elektro-hidrolik dümen motorlarÕnÕn kullanÕlamama olasÕlÕ÷Õnda düúüú
görülmüútür. Di÷er standby ünitelerin de dümen sistemine eklenmesi ile kullanÕlamama olasÕlÕ÷Õ
0,0004079’ a kadar düúmüútür.
Gemi elektrik üretim sisteminde kullanÕlan jeneratörlerin elektrik üretememesi için dizel motor
arÕzalarÕna ek olarak meydana gelebilecek arÕzalar; uyartÕm akÕmÕnÕn olmamasÕ, slipring ve fÕrça
arÕzalarÕ olarak belirlenmiútir. ølk konfigürasyonda bir jeneratör mevcut iken, ikinci
konfigürasyonda standby bir jeneratör daha eklenmiútir. Her iki konfigürasyonda jeneratör
arÕzalarÕ nedeniyle elektrik üretilememesi olasÕlÕ÷ÕnÕ gösteren hata a÷acÕ diyagramlarÕ ùekil
5.’de gösterilmiútir.
Yara savunma sisteminde meydana gelmesi muhtemel arÕzalar; yangÕn pompasÕ, tahliye sistemi
ve yangÕn devresinde kaçak olmasÕ arÕzalarÕ olarak belirlenmiútir. YangÕn devresinde ikinci
konfigürasyonda ikinci bir standby yangÕn tulumbasÕ sisteme eklenmiútir. Her iki
konfigürasyona ait hata a÷acÕ diyagramlarÕ ùekil 6’ da gösterilmiútir. økinci yangÕn
tulumbasÕnÕn eklenmesiyle yangÕn pompalarÕnÕn kullanÕlamama olasÕlÕ÷Õ 0,005771 den
0,0000333’e gerilemiútir.

ùekil 5. Jeneratör hata a÷acÕ diyagramÕ

.

ùekil 6. YangÕn pompalarÕ hata a÷acÕ diyagramÕ.

Oluúturulan gemi konfigürasyonlarÕna ait hata a÷acÕ analizi sonuçlarÕ karúÕlaútÕrmalÕ olarak
Tablo 1’de sunulmuútur.
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Gemi ve alt sistemlerin kullanÕlamama olasÕklÕklarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ ùekil 7’de oldu÷u gibi
grafiksel olarak yapÕldÕ÷Õnda, ana sistemlerde kullanÕlamama olasÕklarÕnÕn düútü÷ü, bu
düúüúlerin gemi toplam kullanÕlamama olasÕlÕ÷ÕnÕ on kat kadar düúürdü÷ü tespit edilmiútir.
KullanÕlamama olasÕlÕklarÕndaki bu düúüúün nedeni standby cihazlarÕn ana cihazlarÕn yede÷i
olarak hazÕr bulunmalarÕdÕr.

Tablo 1. Konfigürasyonlara ait analiz sonuçlarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ.

ùekil 8’de sunulan sistemde beklenen toplam arÕza sayÕlarÕ karúÕlaútÕrmasÕnda, ikinci
konfigürasyonda eklenen standby cihazlar aynÕ arÕza oranlarÕna sahip olmalarÕna ra÷men arÕza
sayÕlarÕnÕn birinci konfigürasyona göre oldukça düúük oldu÷u görülmektedir.

ùekil 7. KullanÕlamama olasÕklarÕ.

ùekil 8. Beklenen arÕza sayÕsÕ.

Geminin ve gemiyi oluúturan ana sistemlerin, proje süresi olarak tespit edilen 3000 çalÕúma
saati süresince, toplam arÕzalÕ kalma sürelerinin karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õ diyagram ùekil 9’da
sunulmuútur. Geminin görevi yerine getiremeyece÷i de÷erlendirilen süre ilk konfigürasyonda
159,7 saat olarak hesaplanÕrken, ikinci konfigürasyonda bu süre 15,75 saate kadar düúmüútür.
Bu de÷er hesaplanÕrken yazÕlÕmda MTTR de÷erleri göz önüne alÕnmÕútÕr. Ana cihazlarÕn
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arÕzalanmasÕ durumunda standby cihazlar görevin yerine getirilmesini sa÷layaca÷Õndan arÕzalÕ
kalma süresi düúük çÕkmÕútÕr.
øki konfigürasyon için arÕzalar arasÕ ortalama zaman de÷erlerinin karúÕlatÕrÕldÕ÷Õ diyagram ùekil
10’da gösterilmektedir. ølk konfigürasyonda ana sistemler ve gemi sisteminin arÕzalar arasÕ
ortalama zaman de÷erleri ikinci konfigürasyondaki de÷erlere göre daha düúüktür. Bu de÷erler
standby sistemlerin mevcut olmadÕ÷Õ durumlarda ana sistemlerin, dolayÕsÕyla da geminin daha
sÕk görev yapamaz hale gelece÷ini göstermektedir.

ùekil 9. Toplam arÕza süresi karúÕlaútÕrmasÕ.

ùekil 10. MTBF karúÕlaútÕrmasÕ.

6. Sonuçlar
Isograph RWB 11.0. FTA modülünde oluúturulan jenerik ilk gemi konfigürasyonunda standby
cihazlarÕn yoksunlu÷u nedeniyle, geminin kullanÕlamama olasÕlÕ÷Õ, standby cihazlarÕn eklendi÷i
ikinci konfigürasyona göre daha yüksek çÕkmaktadÕr. Standby cihazlar eklendikleri sistemlerin
kullanÕlamama olasÕlÕklarÕnÕ düúürmekte, geminin görev yapabilmeye hazÕr bulunuúunu
arttÕrmaktadÕr.
Ana sistemlere, arÕzalanmalarÕ durumunda geminin görev yapmasÕnÕ engeleyece÷i düúünülen
cihazlarÕn yedekleri eklendi÷inde, ilgili sistemlerin kullanÕlamama olasÕlÕ÷Õ, toplam arÕzalÕ
kalma süresi ve meydana gelmesi ihtimal dahilinde olan arÕzalarÕn sayÕsÕnda görülen düúüú ile
sistemde meydana gelen arÕzalar arasÕ ortalama zamanda görülen artÕú, standby sistemlerin
eklenmesinin ana sistemlerin dolayÕsÕyla geminin kullanÕlabilirli÷ini arttÕrdÕ÷ÕnÕ göstermiútir.
Standby sistemlerin oluúturulan jenerik gemi sistemleri dÕúÕnda kalan özel sistemlerde de
kullanÕlmasÕnÕn gemi tipine göre beklenen görevlerin yerine getirilebilmesi olasÕlÕ÷ÕnÕ
arttÕraca÷Õ de÷erlendirilmiútir.
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HAVA KRøTERLERøNøN DEöERLENDøRøLMESø VE
GÜVENøLøRLøöø
Metin TAYLAN1
ÖZET
Bu makalede; mevcut hava kriterlerinin genel bir de÷erlendirilmesi yapÕlmÕú ve aralarÕndaki
farklÕlÕklar de÷erlendirilmiútir. Bilindi÷i gibi, ticari ve askeri gemiler için geçerli olan
stabilite kurallarÕ içinde hava kriteri olarak bilinen ve gemilerin dalga ve rüzgar gibi
dinamik kuvvetlerin etkisi altÕnda stabilitesini irdeleyen kurallar da mevcuttur. 2008 yÕlÕnda
güncellenerek yürürlü÷e giren IMO “2008 HasarsÕz Stabilite Kodu” içinde yer alan hava
kriterinin yanÕ sÕra, çeúitli ülkelerin özellikle askeri gemiler için geçerli hava kriterleri
mevcuttur. Bu farklÕ kriterlerdeki hesap ve de÷erlendirme yöntemleri bazÕ kabullere dayanÕr.
Makalede, kurallar arasÕndaki temel farklÕlÕklar de÷erlendirilmiú ve yapÕlan kabullerin
gerçekli÷i incelenmiútir. Bahsedilen farklÕlÕk ve kabullerin nihai stabilite de÷erlendirmesi
üzerindeki etkisini görmek amacÕyla, tüm kurallar örnek bir gemiye uygulanmÕútÕr.
Anahtar kelimeler: Hava kriteri, Stabilite, Rüzgar basÕncÕ, Askeri stabilite kurallarÕ
1.

Giriú

En basit anlamda, stabilite kurallarÕ, gemilerin güvenli bir biçimde yüzebilmesi ve seyir
yapabilmesi için kabul edilebilir emniyet sÕnÕrlarÕnÕ belirleyen kodlar olarak adlandÕrÕlabilir
[1]. Herhangi bir klasa tabi gemilerin, di÷er kurallar gibi, stabilite kurallarÕnÕ da sa÷lamasÕ
zorunludur. Bu kurallar, ihtiyaçlara uygun olarak veya özellikle de bir kaza sonrasÕnda
ortaya çÕkan bir aksaklÕk/eksikli÷i gidermek amacÕyla sürekli olarak güncellenirler. Mevcut
stabilite kurallarÕ, daha çok geminin statik durumunu dikkate alarak ve bir takÕm sÕnÕr
de÷erler tanÕmlayarak gemilerin stabilitesini de÷erlendirir. Rüzgar, dalga gibi dÕú etkenlerin
neden oldu÷u dinamik etkiler ise, genelde belli ampirik ba÷ÕntÕlar kullanÕlarak hesaba katÕlÕr.
1948 yÕlÕnda kurulan IMO’nun, UluslararasÕ Denizcilik Örgütü (International Maritime
Organization) amacÕ, gemicilik sektörü ile ilgili olarak, mevzuat açÕsÕndan üye ülkeler
1

østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi MakinalarÕ
Mühendisli÷i Bölümü , Tel:0212 285 6410, e-posta: taylan@itu.edu.tr
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arasÕnda iúbirli÷i sa÷layarak denizde güvenlik, seyrüsefer etkinli÷i ve gemilerden
kaynaklanan deniz kirlili÷inin önlenmesini sa÷lamaktÕr.
Gemilerin stabilitesi ile ilgili çalÕúmalar çok öncelere dayanmasÕna ra÷men, gemilere
uygulanan ilk UluslararasÕ stabilite kuralÕ, IMO A.167 önergesiyle 1968 yÕlÕnda yürürlü÷e
girmiútir. Bu önergedeki kriterler, Rahola’nÕn 1939 yÕlÕnda yaptÕ÷Õ istatistiki çalÕúmalar
esas alÕnarak geliútirilmiútir. A.167 önergesindeki kriterler, gemilere etki eden dÕú
kuvvetleri dikkate almamÕútÕr. Bu nedenle, IMO 1985 yÕlÕnda A.562 önergesiyle hava
kriterini yürürlü÷e koymuútur. Bu önergedeki kriterler, A.167 önergesinde olmayan dÕú
etkilere karúÕ, kötü hava koúullarÕnda gemilerin sa÷lamasÕ gereken kurallar olup, özellikle
rüzgara açÕk yanal alanlarÕ büyük olan yolcu, ro-ro konteyner vb. gemi tiplerine A.167’deki
kriterlere ilave olarak uygulanmaya baúlanmÕútÕr. IMO, A.562 önergesindeki kriterlerin, 45
m ve üzeri boydaki balÕkçÕ gemilerine de uygulanmasÕnÕ tavsiye etmiútir.
IMO, 1993 yÕlÕnda gemilere uygulanan stabilite kriterlerini A.749(18) önergesinde
toplayarak yürürlü÷e koymuú ve daha önce konuyla ilgili yayÕnladÕ÷Õ önergeleri yürürlükten
kaldÕrmÕútÕr. A.749(18) önergesi 1998 yÕlÕnda “Intact Stability Code” – MSC.75(69) adÕ
altÕnda güncellenmiútir. Daha sonra yapÕlan de÷iúikliklerle kod, 2008 yÕlÕnda “2008
HasarsÕz Stabilite Kodu” olarak nihai halini almÕú ve 1975 SOLAS Sözleúmesi ile 1988
Yükleme HattÕ Protokolünde kodun uygulanmasÕ zorunlu hale getirilmiútir [3], [13].
IMO’da hava kriterinin yerini alacak ve geminin dinamik etkiler altÕndaki stabilitesini daha
gerçekçi biçimde de÷erlendirecek ikinci nesil bir kriter üzerindeki çalÕúmalar halen devam
etmektedir [5], [6], [15].
2.

Mevcut Hava Kriterleri ve Alternatif ÇalÕúmalar

IMO’nun önerdi÷i hava kriterinin bazÕ gemi tiplerine uygulanmasÕnda karúÕlaúÕlan zorluklar
ve problemler üzerine, konuyla ilgili olarak çeúitli ülkelerde araútÕrmalar yapÕlmÕútÕr.
YapÕlan çalÕúmalarÕn özeti ve IMO hava kriterinde karúÕlaúÕlan tutarsÕzlÕklar aúa÷Õda ülke
bazÕnda özetlenmiútir. Bu bölümde ayrÕca, mevcut askeri ve ulusal hava kriterlerinin ana
hatlarÕ verilmiútir [11].
2.1 Japonya
Japonya’da, hava kriterinin küçük yolcu gemilerine uygulanmasÕ ile ilgili bir çalÕúma
yapÕlmÕútÕr. Bu çalÕúma, birkaç model üzerinde yapÕlan yalpa testlerini içermektedir. Bu
testlerde elde edilen sonuçlara göre, tavsiye edilen sönüm katsayÕsÕ de÷eri 0.02’nin çok
düúük ve hesaplanan efektif dalga e÷imi katsayÕsÕnÕn çok yüksek oldu÷u tespit edilmiútir.
Bu iki faktör, yalpa açÕsÕ de÷erinin olmasÕ gerekenden daha fazla hesaplanmasÕna neden
oldu÷u saptanmÕútÕr.
2.2 øtalya
øtalya’da, araútÕrmacÕlar IMO hava kriterinin büyük yolcu gemilerine uygulanmasÕnda
karúÕlaúÕlan problemlerle ilgilenmiúler ve OG/T, B/T ve yalpa periyodunun büyük de÷erleri
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buldu÷u gemilerde, yalpa açÕsÕnÕn olmasÕ gerekti÷inden fazla hesaplandÕ÷ÕnÕ saptamÕúlardÕr.
AraútÕrmacÕlar, yalpa açÕsÕ tahminlerini aúa÷Õdaki dört temele dayandÕrmÕúlardÕr:
x

x

x

x

IMO, efektif dalga e÷imi katsayÕsÕnÕ hesaplamak için kullandÕ÷Õ denklemi, OG/T
oranÕ 0.4 ile 0.6 arasÕnda de÷iúen gemilerden elde etmiútir (Burada; OG metre
cinsinden geminin a÷ÕrlÕk merkezi ile su hattÕ arasÕndaki mesafedir ve yukarÕ
yönde pozitif kabul edilir). DolayÕsÕyla efektif dalga e÷imi katsayÕsÕ bu de÷erlere
göre en fazla 1 olarak elde edilmektedir. Ancak, birçok modern geminin OG/T
oranÕ 1’den büyük çÕkmaktadÕr. Bu yüzden araútÕrmacÕlar, efektif dalga e÷imi
katsayÕsÕnÕn en büyük de÷erinin 1 alÕnmasÕ gerekti÷ini savunmuúlardÕr.
X1 de÷eri, B/T’nin 2.4 ve 3.5 de÷erleri arasÕnda lineer olarak de÷iúmektedir. Bu
aralÕ÷Õn dÕúÕnda X1 de÷eri için sabit de÷erler kabul edilmiútir. Fakat birçok modern
geminin B/T oranÕ 3.5’dan büyüktür (burada; X1 geminin B/T oranÕna göre
belirlenen sönüm katsayÕsÕ, X2 ise CB oranÕna göre belirlenen sönüm katsayÕsÕdÕr).
IMO’nun uyguladÕ÷Õ yöntem, B/T=2.9, CB=0.6 ve %2 yalpa omurgasÕ alanÕna
sahip bir gemi için Japon kriterinin uyguladÕ÷Õ yöntemle aynÕ güvenlik seviyesini
verecek úekilde ayarlanmÕútÕr. Fakat birçok modern gemi bu parametrelerden
önemli ölçüde farklÕlÕk göstermektedir.
“s” de÷erini gösteren tablo, yalpa periyodu 6 ile 20 saniye olan gemilere göre
verilmiútir. Bu aralÕ÷Õn dÕúÕnda sabit de÷erler kabul edilmektedir. Fakat birçok
modern geminin yalpa periyodu 20 saniyeyi geçmektedir.

2.3 Almanya
Almanya’da yapÕlan çalÕúmalar hava kriterinin, daha çok Ro-Ro, Ro-Pax ve bazÕ konteyner
gemilerine uygulanmasÕ üzerine olmuútur. Yalpa açÕsÕnÕn, olmasÕ gerekenden daha büyük
hesaplandÕ÷Õ görülmüú ve bazÕ ek faktörler tanÕmlanmÕútÕr.
Gemilerin birço÷unun artan meyil açÕlarÕnda e÷imin azaltÕlmasÕ ile yüksek baúlangÕç
stabilitelerine sahip oldu÷u belirtilmiútir. Yalpa periyodu hesabÕ GM’e dayandÕrÕlmÕú, fakat
meyil açÕsÕnÕn etkisi de hesaba katÕlmÕútÕr. Daha büyük yalpa periyotlarÕnÕn, daha büyük
meyil açÕlarÕnda düúük GM ile ilgili oldu÷u belirtilmiútir.
Özellikle güvertelerinde yük taúÕyan gemilerin, varsayÕlan de÷erlerden daha büyük atalet
momentine sahip olduklarÕ ifade edilmiútir. Birçok geminin ise daha büyük B/T oranlarÕ ve
buna ba÷lÕ olarak daha büyük ek kütle momentleri bulunmaktadÕr.
2.4 BSRA Hava Kriteri
BSRA (British Society for Research on Ageing) tarafÕndan verilen hava kriteri, gemi ve
çevre ile ilgili parametreleri ve gemi tepkilerinin hesabÕ için kanÕtlanmÕú metotlarÕ
kullanarak mevcut hava kriteri performansÕnÕ kanÕtlamak amacÕyla yapÕlan çalÕúmalarÕn
sonucunu göstermektedir [7]. Hava kriterindeki parametreler belirtilmiú ve kriterin önerilen
formu detaylarÕyla gösterilmiútir. Örnek olarak seçilen üç øngiliz gemisi için yapÕlan
hesaplamalarÕn sonuçlarÕ, IMO hava kriterinin sonuçlarÕ ile karúÕlaútÕrÕlarak sunulmuútur.
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BSRA, matematik modelleme yöntemi kullanarak Japonlar tarafÕndan önerilen hava
kriterinin hesaplama aúamalarÕnÕ do÷rulamak için bir çalÕúma gerçekleútirmiútir. Bu
çalÕúma; rüzgar, rüzgar sa÷ana÷Õ ve dalga yüklerinin tespiti ve geminin bu olaylara
tepkisinin hesaplanmasÕnÕ orijinal önerideki gibi ele almÕú ve önerilen kriterin daha do÷ru
sonuçlar vermesini amaçlamÕútÕr. ÇalÕúma çerçevesinde, IMO hava kriterinde birçok
yetersizlik tespit edilmiú ve bunlardan bazÕlarÕ øngiltere tarafÕndan IMO’ya sunulmuútur.
2.5 Rus Hava Kriteri
Rus Loydu hava kriteri kurallarÕ, IMO hava kriteriyle temelde aynÕ olup, daha önce
bahsedilen IMO kriterindeki bazÕ eksiklikler Rus Loydu kurallarÕnda giderilmiútir. Gemiler
seyir alanlarÕna göre sÕnÕflandÕrÕlmÕú ve rüzgar yatÕrÕcÕ momenti hesabÕnda kullanÕlan rüzgar
basÕncÕ, seyir alanlarÕna göre üçe ayrÕlmÕútÕr [8]. IMO’dan farklÕ olarak efektif dalga e÷imi
katsayÕsÕnÕn en büyük de÷eri 1 olarak kÕsÕtlanmÕútÕr. AyrÕca, birçok modern geminin IMO
tarafÕndan X1 katsayÕsÕ için verilen B/T oranÕnÕn dÕúÕnda kaldÕ÷Õ görülmüú ve X1 de÷eri
B/T’nin 2.4 ile 6.5 de÷erleri arasÕnda tanÕmlanmÕútÕr.
2.6 Alman Askeri Gemileri için Hava Kriteri (BV1030-1)
BV 1030-1, Alman askeri gemilerine uygulanan stabilite kriteridir [9]. Bu kriter, Alman
Loydu ve Alman DonanmasÕ Gemi ønúa Endüstrisi tarafÕndan düzenlenmiútir. BV 1030-1,
Türk Loydu KurallarÕna ek olarak Türk askeri gemilerine de uygulanmaktadÕr [2].
Kuralda, rüzgar momentinden oluúan yatÕrÕcÕ moment kolu, gemilerin teknik úartnamesinde
tanÕmlanan, geminin seyir alanÕna göre karúÕlaúabilece÷i maksimum rüzgar hÕzÕna göre
hesaplanmaktadÕr. Bu kritere göre gemiler, stabilite açÕsÕndan sakin su durumuna ilave
olarak dalga tepesi ve dalga çukuru durumlarÕnda da incelenmektedir. Gemilerin stabilite
kontrolü, sakin suda genelde 40 knot rüzgar hÕzÕna göre hesaplanan rüzgar momentinin,
dalga tepesi ve dalga çukuru durumlarÕnda ise teknik úartnamede yer alan maksimum
rüzgar hÕzÕna göre hesaplanan rüzgar momentinin do÷rultucu moment koluyla
karúÕlaútÕrÕlmasÕyla yapÕlmaktadÕr.
2.7 øngiliz Askeri Gemileri için Hava Kriteri (NES 109)
øngiliz Kraliyet donanmasÕnÕn stabilite standardÕ, 1962 yÕlÕnda Sarchin ve Goldberg
tarafÕndan yayÕmlanan kriterlerden geliútirilmiútir [10]. ølk øngiliz yayÕnÕ 1980 yÕlÕnda
basÕlan NES 109’dur (Naval Engineering Standard). Güncel ve geçerli sürümü 4. baskÕdÕr
(MOD, 1999a). øngiliz StandartlarÕ, Savunma BakanlÕ÷Õ (MOD) tarafÕndan yayÕmlanmÕú
olup askeri amaçlÕ gemilere, askeri rolü olmayan ancak MOD ile dizayn edilen gemilere ve
yardÕmcÕ sÕnÕf kategorisinde olan gemilere uygulanmaktadÕr. NES 109 standardÕnda iki
bölüm mevcuttur; birincisi, konvansiyonel gemilerle, ikincisi ise, özel gemilerle ilgilidir.
Kuralda, BV 1030-1’de oldu÷u gibi rüzgar momentinden oluúan yatÕrÕcÕ moment kolu,
gemilerin teknik úartnamesinde tanÕmlanan geminin seyir alanÕna göre karúÕlaúabilece÷i
maksimum rüzgar hÕzÕna göre hesaplanmaktadÕr. Ancak, stabilite kontrolleri sakin su, dalga
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tepesi ve çukuru gibi ayrÕ durumlarda yapÕlmayÕp, maksimum rüzgar kuvveti di÷er
etkilerden ba÷ÕmsÕz olarak sadece sakin su durumu için hesaplanmaktadÕr.
3.

IMO Hava Kriterinde YapÕlan Kabuller ve Uyumsuzluklar

Uygulanmaya baúladÕ÷Õ dönemdeki mevcut gemileri referans alan ve birçok kabule dayanan
hava kriterinde bazÕ eksiklik ve yetersizlikler oldu÷u bugün IMO tarafÕndan kabul
edilmekte ve alternatif kriter çalÕúmalarÕ halen devam etmektedir. Stabilite hesaplarÕnda
uygulanan hava kriteri ilgili kabul ve yetersizlikler aúa÷Õdaki gibi sÕralanabilir:
x
Dinamik rüzgar yatÕrÕcÕ momentinin hesabÕ, rüzgar hÕzÕnÕn aniden sÕfÕrdan baúlayÕp
maksimum de÷erine ulaútÕ÷Õ kabulüne dayanÕr. Bu gerçekte do÷ru bir yaklaúÕm
de÷ildir.
x
Rüzgar hÕzÕnÕn türbülans bileúenleri ihmal edilmektedir.
x
Rüzgar yatÕrÕcÕ momentinin meyil açÕsÕyla de÷iúimi ihmal edilmektedir.
x
DalÕp çÕkmanÕn do÷rultucu moment koluna etkisi ihmal edilmektedir.
x
Yalpa genli÷inin hesabÕ, lineer olmayan etkiler ve parametrik rezonans oluúma
olasÕlÕ÷Õ ihmal edilerek büyük ölçüde basitleútirilmiútir.
x
Rüzgar basÕncÕ, ortalama bir geminin güvenli oldu÷u düúünülerek rastgele
seçilmiútir. AyrÕca, hava kriterinin hesaplanmasÕ bir geminin karúÕlaúabilece÷i
rüzgar hÕzÕyla ba÷ÕntÕlÕ de÷ildir.
x
Hava kriterinin temel eksikli÷i ise, geminin güvenli÷i konusunda yanlÕú algÕda
bulunulmasÕna neden olmaktÕr. Tüm bu karmaúÕk hesaplamalarla, hava kriterini
sa÷layan bir geminin, hem dizayner ve hem de kaptanlar tarafÕndan tamamen
güvenli oldu÷u düúünülmektedir.
4.

Hava Kriterlerinin KarúÕlaútÕrÕlmasÕ

Bu bölümde, IMO hava kriteri, Rus hava kriteri ve Alman askeri gemilerine uygulanan BV
1030-1 ile øngiliz askeri gemilerine uygulanan NES 109 hava kriterleri ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr
[14]. UygulamanÕn yapÕldÕ÷Õ gemi, Samsun ile Rusya LimanlarÕ arasÕnda sefer yapan bir
Ro-Ro gemisidir ve geminin genel özellikleri Tablo 1’de verilmiútir. Ro-Ro gemisi için
hava kriterlerinin karúÕlaútÕrÕlmasÕ Tablo 2’de belirtilen tam yüklü kalkÕú durumunda
yapÕlmÕútÕr. Uygulamada, söz konusu yükleme durumu için do÷rultucu moment kolu
de÷erleri ile IMO ve karúÕlaútÕrmanÕn yapÕlaca÷Õ hava kriterlerine göre yatÕrÕcÕ rüzgar
moment kolu de÷erleri hesaplanmÕútÕr. Hesap sonuçlarÕ, IMO ile karúÕlaútÕrmalÕ olarak
moment kolu e÷rileri ve limit de÷erler úeklinde verilmiútir.
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Tablo 1. Ro-Ro gemisinin genel özellikleri.
Genel Özellikler
Ro-Ro
LOA
91.00 m
LBP
84.63 m
LWL
82.40 m
B
14.00 m
D
4.50 m
T
4.461 m
ǻ
3083 ton

Tablo 2. Ro-Ro gemisinin yükleme durumlarÕ.
TamYüklü
TamYüklü
A÷ÕrlÕk Grubu
KalkÕú
VarÕú
Kargo
701 t
701 t
Balast
657.4 t
643.5 t
YakÕt
137 t
27.3 t
Ya÷
7t
0.7 t
TatlÕ Su
68.4 t
7t
Di÷er Tanklar
3.6 t
34.9 t
Di÷er A÷ÕrlÕklar
6.4 t
1.9 t
Deplasman
3033. 4 t
2868.9 t
Draft
4.411 m
4.226 m
4.1 Rus Hava Kriteri ile KarúÕlaútÕrma
ùekil 1’de tam yüklü kalkÕú durumu için do÷rultucu moment kollarÕ ile IMO ve Rus hava
kriterine göre hesaplanan yatÕrÕcÕ rüzgar momenti kollarÕ verilmiútir. Görüldü÷ü gibi rüzgar
basÕncÕnÕ geminin seyir alanÕna göre seçmek, seyir alanÕ kÕsÕtlÕ olan gemilerde yatÕrÕcÕ
moment kolu de÷erini oldukça düúürmektedir. Tablo 3’te tam yüklü kalkÕú durumu için
IMO ve Rus hava kriteri sonuçlarÕ karúÕlaútÕrmalÕ olarak verilmiútir. Sonuç olarak, IMO
hava kriterine göre geminin rüzgar etkisi altÕnda yaptÕ÷Õ meyil açÕsÕ, Rus hava kriterine göre
hesaplanan de÷erin yaklaúÕk iki katÕdÕr.
Tablo 3. Ro-Ro gemisi için IMO ve Rus hava kriteri sonuçlarÕ.
Kriter
IMO
Rus Kriteri
Limit De÷er
a/b
2.568
6.127
1
Meyil AçÕsÕ
10.208°
5.143°
16°
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ùekil 1. Ro-Ro gemisi için IMO ve Rus Loyduna göre GZ karúÕlaútÕrmasÕ.
4.2 IMO ve Askeri Gemi KurallarÕnÕn KarúÕlaútÕrÕlmasÕ
Alman askeri gemilerine uygulanan BV 1030-1 ve øngiliz askeri gemilerine uygulanan NES
109’a göre gemiler, seyir alanlarÕnda karúÕlaúabilecekleri en büyük rüzgar hÕzÕna göre
sÕnÕflandÕrÕlÕrlar. Ro-Ro gemisi, IMO hava kriterinde sa÷anak rüzgar etkisinin de hesaba
katÕlmasÕyla 31.84 m/s (62 knot) rüzgar hÕzÕna göre de÷erlendirilmiútir. Bu durumda, gemi
BV 1030-1 ve NES 109 standartlarÕna göre B kategorisine girmektedir. DolayÕsÕyla, yatÕrÕcÕ
moment kolu hesabÕnda, rüzgar hÕzÕ 70 knot olarak alÕnmÕútÕr.
Daha önce de belirtildi÷i gibi, BV 1030-1 kriterine göre, gemiler sakin su, dalga tepesi ve
dalga çukuru durumlarÕnda ayrÕ ayrÕ incelenmelidir. Stabilite açÕsÕndan dalga tepesi durumu
geminin karúÕlaúabilece÷i en kötü durum oldu÷u için, uygulamada do÷rultucu moment kolu
ve yatÕrÕcÕ moment kolu de÷erleri dalga tepesinde hesaplanmÕútÕr, ùekil 2.
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ùekil 2. Dalga tepesindeki Ro-Ro gemisi.

115

110

120

130

BV 1030-1’e göre, geminin dalga boyunun gemi boyuna eúit oldu÷u sinüsoidal bir dalga
üzerinde kararlÕ olarak yüzdü÷ü kabul edilir. Söz konusu gemi için su hattÕ boyu 84.63
metre oldu÷una göre, dalga yüksekli÷i ilgili ifadeye göre 5.95 metre olarak
hesaplanmaktadÕr. NES 109 kriterinde ise, IMO hava kriterinde oldu÷u gibi gemi sakin su
durumunda incelenmiútir, ùekil 3.
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ùekil 3. Sakin sudaki Ro-Ro gemisi.
Do÷rultma momenti kolu de÷erleri dalga tepesi ve sakin su durumlarÕ için farklÕ
hesaplanmaktadÕr. Bu nedenle, kriterlerin karúÕlaútÕrÕlmasÕ ayrÕ ayrÕ gösterilmiútir. ùekil 4’te
tam yüklü kalkÕú durumu için IMO ve BV 1030-1, ùekil 5’te ise IMO ve NES 109
kurallarÕna göre hesaplanan do÷rultucu ve yatÕrÕcÕ rüzgar momenti kollarÕ verilmiútir.
Askeri gemi kurallarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ sadece tam yüklü kalkÕú durumu için yapÕlmÕútÕr.
ùekil 4 ve ùekil 5’te görüldü÷ü gibi, dalga tepesinde do÷rultucu moment kolu de÷erleri
daha olumsuz sonuçlar vermektedir. AyrÕca, yatÕrÕcÕ rüzgar momentinin meyil açÕsÕyla
de÷iúimi ihmal edilirse, BV 1030-1’e göre hesaplanan moment de÷erlerinin, NES 109’a
göre hesaplanan de÷erlerden daha büyük oldu÷u görülmektedir (Tablo 4 ve Tablo 5).
Meyilsiz durumda, IMO ve NES 109’a göre yatÕrÕcÕ moment kolu de÷erleri birbirine
oldukça yakÕndÕr. Tam yüklü kalkÕú durumunda gemi stabilite kriterlerini
sa÷layamamaktadÕr. NES 109’a göre stabilite kriterleri sa÷lanmÕútÕr.
Tablo 4. Ro-Ro gemisi için BV 1030-1 kriterleri.
Kriter
Gerçek De÷er
Limit De÷er
Denge AçÕsÕ
25.575°
20°
ArtÕk Kol De÷eri
0.326
0.206
Tablo 5. Ro-Ro gemisi için NES 109 kriterleri.
Kriter
Gerçek De÷er
Limit De÷er
Denge AçÕsÕ
15.556°
30°
GZ(ș0)/GZmak
0.249
0.6
A2/A1
5.910
1.4
A2 alanÕnÕ kÕsÕtlayÕcÕ en büyük açÕ
79.549
70°
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Durum
KaldÕ
Geçti

Durum
Geçti
Geçti
Geçti
Geçti

ùekil 4. Ro-Ro gemisi için IMO ve BV 1030-1’e göre GZ karúÕlaútÕrmasÕ.

ùekil 5. Ro-Ro gemisi için IMO ve NES 109’a göre GZ karúÕlaútÕrmasÕ.
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5.

Sonuç ve Öneriler

IMO hava kriteri, uygulanmaya baúlandÕ÷Õ yÕllardaki mevcut gemi karakteristiklerini
referans almakta ve birçok kabule dayanmaktadÕr. Mevcut hava kriterinde bazÕ eksiklik ve
yetersizliklerin oldu÷u bugün IMO tarafÕndan da kabul edilmekte ve alternatif kriter
çalÕúmalarÕ halen devam etmektedir. Bu çalÕúmada IMO hava kriteri ile ilgili kabul ve
yetersizlikler irdelenmiú ve di÷er mevcut hava kriterleri de÷erlendirilmiútir. KarúÕlaútÕrmalÕ
bir örnekle geminin dÕú etkilere karúÕ stabilite davranÕúÕ farklÕ kriterler açÕsÕndan
incelenmiútir.
Hava kriterlerinde en fazla yoruma açÕk parametre rüzgar basÕncÕdÕr. Çevre ve deniz
úartlarÕnÕn bulunulan co÷rafi bölgeye göre de÷iúiklik göstermesi, kriterde kullanÕlan de÷eri
tartÕúmalÕ hale getirmektedir [12]. Mesela, kabotaj seferi yapacak Japon ve Rus gemileri
için kendi ulusal kriterlerinde, kendi ülke denizlerindeki gerçekçi rüzgar basÕncÕ de÷erleri
dikkate alÕnmaktadÕr.
Hava kriterinde kullanÕlan dalga dikli÷i, rüzgar hÕzÕna ba÷lÕ olarak de÷iúmekte, e÷er
standart rüzgar hÕzÕ biliniyorsa, dalga dikli÷i buna ba÷lÕ olarak hesaplanabilmektedir.
Rüzgar basÕncÕ ile ilgili eleútiriler dalga dikli÷i için de geçerlidir. Seyir alanÕ kÕsÕtlÕ gemiler
için, okyanus aúÕrÕ sefer yapan gemiler için önerilen dalga dikli÷i de÷erleri de÷il, emniyetli
bir seyir sa÷layabilecekleri çalÕútÕklarÕ denizlerdeki rüzgar hÕzÕna göre hesaplanan
de÷erlerin kullanÕlmasÕ daha gerçekçi olacaktÕr.
IMO, efektif dalga e÷imi katsayÕsÕnÕ hesaplamak için kullandÕ÷Õ denklemi OG/T oranÕ 0.4
ile 0.6 arasÕnda de÷iúen gemilerden elde etmiútir. DolayÕsÕyla, efektif dalga e÷imi katsayÕsÕ
bu de÷erlere göre en büyük 1 olarak elde edilmektedir. Ancak, birçok modern geminin
OG/T oranÕ 1’den büyüktür. Bu çalÕúmada, MCA tarafÕndan verilen örnek gemilerle efektif
dalga e÷imi katsayÕsÕnÕn en büyük de÷erinin 1 alÕnmasÕ gerekti÷i gösterilmiútir [4].
IMO, meyil açÕsÕnÕn artÕúÕ ile rüzgar yatÕrÕcÕ moment kolunun azalmadÕ÷Õ daha güçlü bir
varsayÕmÕ kabul etmektedir. IMO hava kriteri ile meyil etkisinin rüzgar momenti hesabÕnda
dikkate alÕndÕ÷Õ BV 1030-1 ve NES 109 kriterleri karúÕlaútÕrÕlarak bu yaklaúÕmÕn rüzgar
yanal alanÕ büyük olan yolcu ve Ro-Ro gemilerindeki önemi gösterilmiútir. YatÕrÕcÕ rüzgar
momenti NES 109’da oldu÷u gibi su hattÕ üstü alanÕ ve bunun dikey alan merkezindeki
azalmayÕ ifade etmek amacÕyla (cos ĳ)2 azaltma faktörü ile hesaplanmasÕ daha gerçekçidir.
Sonuç olarak, mevcut kriterde gemilerin seyir alanlarÕna göre sÕnÕflandÕrÕlmamasÕ, rüzgar
yatÕrÕcÕ moment kolunun meyil açÕsÕyla de÷iúmemesi ve geminin rüzgar tarafÕndaki yalpa
açÕsÕnÕn hesaplanmasÕnda kullanÕlan faktörlerin modern gemilere göre seçilmemeleri gibi
gerçe÷e uygun olmayan noktalar söz konusudur. Bu durum geminin kriteri sa÷layamamasÕ
gibi ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Benzer mantÕkla, Türkiye kÕyÕlarÕnda kabotaj seyri
yapan gemiler için de ulusal bir hava kriteri oluúturmak mümkündür.
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KÖPÜK DOLGULU TÜP MONTE EDøLEN BøR KOMPOZøT
TEKNEDE OLUùAN EK DARBE DøRENCø VE DENøZCøLøK
ANALøZø
Dursun Murat SEKBAN1, Ercan KÖSE2, Hasan ÖLMEZ3

ÖZET
Fiberglas karinalÕ, hava dolu tüp monte edilmiú teknelerin kullanÕmÕ, gerek bu teknelerin
hafifli÷i gerekse de yüksek korozyon dirençleri nedeniyle günümüzde hÕzla artmaktadÕr.
KullanÕm alanlarÕ artan bu teknelerde tüplerin úekilsel kararlÕlÕklarÕnÕ koruyamayarak
teknenin sevkini olumsuz etkilemesi nedeniyle tüp içerisinde hava yerine polietilen köpük
kullanÕlarak iyileútirme çalÕúmalarÕ gerçekleútirilmiútir[1]. Bu çalÕúmada polietilen köpük
dolgulu tüp monte edilmiú fiberglass bir teknede; kullanÕlan köpük tüpün, tekne bordasÕna
kattÕ÷Õ ek direnç hesaplamalarÕ ve tüp monte edilmiú bir fiberglass teknenin tüp monte
edilmeyen aynÕ boyutlardaki tekne ile karúÕlaútÕrmalÕ denizcilik analizleri sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler: Kompozit malzeme, tekne, polietilen köpük, fiberglas

1.Giriú
Kompozit malzeme; farklÕ özelliklere sahip malzemelerin yeni bir özellik göstermesi
amacÕyla makro düzeyde birleúmesiyle oluúan malzemelerdir[2]. Kompozit malzemeler;
matris malzemeler, takviye elemanlarÕ ve katkÕ maddelerinden oluúur[3]. Kompozit
malzemelerde malzemenin özelli÷ini etkileyen baúlÕca faktör konsantrasyondur. AynÕ
zamanda konsantrasyon kompozit malzemenin özelliklerini de÷iútirmek için kolaylÕkla
kontrol edilebilen bir parametredir [4].Tekne yapÕmÕnda gerek hafifli÷i gerekse de yüksek
korozyon dirençleri sebebiyle fiberglas kullanÕmÕ günümüzde hÕzla artmaktadÕr. Fiberglas
tekneler kullanÕcÕnÕn talebine göre hava dolu tüp monte edilmiú ya da hava dolu tüp monte
edilmeyen tamamen fiberglas gövde úeklinde üretilebilir. Hava dolu tüpler teknenin
stabilitesinde olumlu etkiler oluúturmaktadÕr. Bununla birlikte hava dolu tüplerin
kullanÕmÕnÕn artmasÕyla teknelerin tüp kÕsmÕnda bazÕ sorunlar ortaya çÕkmÕútÕr. Bu
sorunlarÕn baúÕnda özellikle hava sÕcaklÕklarÕnda meydana gelen de÷iúimlerin sebep

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi MakinalarÕ
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oldu÷u tüpün durdu÷u yerde formunu kaybetmesi ve tüp kÕsmÕna gelen en küçük delici
darbelerde tüpün patlayarak iúlevini kaybetmesi gelmektedir. KarúÕlaúÕlan tüm bu olumsuz
durumlar beraberinde bir bakÕm gereksinimi ve bakÕm maliyeti getirmiútir. Bahsetti÷imiz
bu sorunlardan yola çÕkarak tüp kÕsmÕnda alternatif çözüm yollarÕ düúünülmüú ve polietilen
köpük dolgulu tüp monte edilen fiberglass tekne imalatÕ gerçekleútirilmiútir. Bu çalÕúmada
üretilen bu teknenin form ve boyutlarÕ kullanÕlacaktÕr. ÇalÕúmanÕn ilk kÕsmÕnda polietilen
köpük kesitin tüp kumaúÕyla birleútirilmesi ile teknenin kompozit kÕsmÕnda ne kadarlÕk bir
ek darbe direnci sa÷layaca÷Õ saptanacak, ikinci kÕsmÕnda ise polietilen köpük dolgulu tüp
monte edilen tekne ile aynÕ formda tüp monte edilmeyen teknenin düzenli dalgalarda
denizcilik analizleri karúÕlaútÕrmalÕ olarak verilecektir.

2.YapÕlan ÇalÕúmalarda KullanÕlan Yöntemler

2.1 Darbe Deneyi ile KÕrÕlma Enerjisi Hesaplama
Darbe deneyi, malzemenin dinamik yüklere karúÕ kÕrÕlma enerjisini belirlemek için yapÕlan
bir deneydir. Bu deneyin temel prensibi ùekil 1’de úematik olarak gösterilen G
a÷ÕrlÕ÷Õndaki ve l uzunlu÷undaki sarkacÕn bir h1 yüksekli÷inden bÕrakÕlarak numuneyi
kÕrmasÕ ve bir h2 yüksekli÷ine çÕkmasÕna dayanÕr. Çekicin, numuneyi kÕrmadan önceki ve
kÕrdÕktan sonraki yükseklikleri farkÕ ile a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn ça÷rÕlmasÕ ile kÕrÕlma enerjisi (KE)
bulunur.
KE = G.h1-G.h2 = G.l. (CosE-CosD)

(1)

olarak bulunur.

ùekil 1. Darbe deneyi düzene÷i úematik gösterimi
ùekil 1’de gösterilen úematik resimde l sarkaç boyudur. Burada E salÕnÕm açÕsÕ ve h2
yüksekli÷i ne kadar az ise kÕrÕlan malzemenin ne kadar çok darbe direnci ya da yüksek
tokluk gösterdi÷ini anlarÕz.
Malzemelere uygulanan darbe deneyleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisli÷i labaratuvarlarÕnda yapÕlmÕútÕr.
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2.2 Gemi Hareketleri, Denizcilik PerformansÕ ve Dilim Teorisi

ùekil 2. AltÕ Serbestlik Dereceli Gemi Hareketleri

Gemilerin altÕ serbestlik dereceli hareketi aúa÷Õdaki gibidir.
1- Boyuna öteleme (yy)
2-Enine öteleme (xx)
3- DalÕp çÕkma (zz)
4-Yalpa (yz)
5- Baú kÕç vurma (xz)
6- Savrulma (xy)
Bu hareketlerden dalÕp çÕkma, baú kÕç vurma ve yalpa hareketi hidrostatik geri getirme
kuvvetine sahip olduklarÕ için di÷er hareketlere göre daha önemlidir.
DalÕp çÕkma hareketi konvansiyonel gemi tipleri için genellikle sorun yaratmasa da yüzey
etkili gemiler gibi hava yastÕ÷Õna sahip gemilerde tekne ve dalgalar arasÕndaki karúÕlama
frekansÕnÕn yüksekli÷ine ba÷lÕ olarak dalÕp çÕkma hareketi rezonansa girmekte ve sorun
oluúturmaktadÕr.
Baú kÕç vurma hareketi konvansiyonel gemiler için dalÕp çÕkma hareketine göre çok daha
fazla rahatsÕz edici ve tehlikeli bir durumdur. Özellikle baútan ve baú omuzluktan gelen
dalgalarda baú kÕç genli÷inin artmasÕ gemide yüke, ekipmana veya mürettebat ve yolcuya
zarar verebilecektir. Bu nedenle genellikle gemi kaptanlarÕ bu etkileri azaltmak için hÕz
kesmek veya rota de÷iútirmek zorunda kalacaktÕr.
Yalpa hareketleri konvansiyonel gemilerde en çok sorun yaratan hareket tipidir. Gemideki
ekipmana ve tesisata zarar verebilen yalpa hareketi bu etkilerin yanÕnda yolcularÕda
olumsuz etkileyebilir. Düúey ve yatay ivmelenme ile birlikte deniz tutmasÕnÕn temel
nedenlerinden biri olan yalpa hareketi yolcu konforunu olumsuz etkilemektedir. Yalpa
hareketlerini önlemek amacÕyla yalpa azaltÕcÕ dizayn önlemleri alÕnabilir. Yalpa
sönümleyici olarak ulanÕlan sistemler pasif ve aktif sistemler olmak üzere 2 gruba
ayrÕlabilir. Pasif sistemler; yalpa omurgalarÕ, pasif yalpa tanklarÕ ve paravanlardÕr. Aktif
yalpa sönümleyici sistemler ise; aktif yalpa tanklarÕ, aktif yalpa finleri, aktif dümen ve
jiroskoptur [5].
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Bir geminin denizcilik performansÕ aúa÷Õdaki unsurlara ba÷lÕdÕr [5]:
1-Denizin özellikleri; geminin içinde bulundu÷u deniz saha ve úiddetleri matematiksel
olarak temsil edilmelidir.
2- Teknenin özellikleri; teknenin ana boyutlarÕ, deplasmanÕ, su altÕ formu, su üstü formu ve
a÷ÕrlÕk da÷ÕlÕmÕ teknenin denizcilik performansÕnÕn saptanmasÕ açÕsÕndan gereklidir.
3- Dalga yönü ve gemi hÕzÕ; teknenin hangi dalga yönünde ve tekne hÕzlarÕnda rezonans
olayÕ yaúanaca÷Õ ve aúÕrÕ hareket genlikleri konusunda dalga yönleri ve gemi hÕzlarÕ
denizcilik performansÕ saptanmasÕnda önemlidir.
4-Denizcilik kriterleri; de÷iúik deniz sahalarÕ, deniz úiddetleri, gemi hÕzÕ ve dalga yönleri
için hesaplanan denizcilik özellikleri belli kriterlerle karúÕlaútÕrÕlarak hangi deniz sahasÕ,
deniz úiddeti, dalga yönü ve gemi hÕzÕ kombinasyonlarÕnda bu kriterlerin aúÕldÕ÷Õ
belirlenebilir. Kriterlerin aúÕlmasÕ durumunda hÕz kesmenin veya yön de÷iútirmenin
gerekece÷i kabul edilmektedir.
DalgalÕ denizlerde hareket eden gemiler altÕ serbestlik derecesinde karÕúÕk salÕnÕm hareketi
yaparlar. Basitli÷i sa÷lamak açÕsÕndan önce geminin düzgün dalgalara dik olarak
ilerledi÷ini kabul edelim. Bu halde, gemi baú-kÕç vurma, dalÕp-çÕkma ve boyuna öteleme
hareketlerini birlikte yapar. Boyuna öteleme hareketinin, baú-kÕç vurma ve dalÕp-çÕkma
birleúik hareketi üzerindeki etkisi çok küçük oldu÷undan bu hareket ihmal edilebilir.
DolayÕsÕyla, dalgalarÕ baútan alarak ilerleyen bir geminin yalnÕzca baú-kÕç vurma ve dalÕpçÕkma birleúik hareketini yaptÕ÷Õ kabul edilir. ܸ=0 ilerleme hÕzÕnda, baú-kÕç vurma ve dalÕpçÕkma hareketlerini yapan bir gemiye ait hareket denklemlerini elde edebilmek için gemi,
gemi boyunca çok parçada dilimlere bölünür. Genellikle posta kesit úekilleri birbirinden
farklÕ olan bu dilimler, geminin dalÕp-çÕkma ve baú-kÕç vurma birleúik hareketinde gemi
boyu üzerinde bulunduklarÕ yere ba÷lÕ olarak çok yakÕn bir yaklaúÕmla yalnÕzca dalÕp-çÕkma
hareketi yaparlar. Her bir dilim úamandÕra gibi kabul edilerek úamandÕra hareketinde
oldu÷u gibi bunlara ait hareket denklemleri elde edilir. SonuçlarÕn gemi boyunca
toplanmasÕyla geminin dalÕp-çÕkma ve baú-kÕç vurma hareketi bulunmuú olur [6].

3. YapÕlan ÇalÕúmalar

3.1 Darbe Deneyi
Üretilen teknede kompozit kÕsma polietilen köpük tüpün etkisini saptamak amacÕyla darbe
deneyleri yapÕlmÕútÕr. ùekil 3’de görülen numuneler, 10*65*10 mm boyutlarÕnda çentiksiz
olarak hazÕrlanmÕú [7] ve darbe deneyi düzene÷inde kÕrÕlarak, kÕrÕlma enerjisi de÷erleri
alÕnmÕútÕr. Deneylerin ilk etabÕnda tekne yapÕm malzemesi olarak kullanÕlan kompozit
numune kÕrÕlmÕú ve kÕrÕlma enerjisi bulunmuútur. Deneylerin ikinci aúamasÕnda ise
hazÕrlanan numunelere, aynÕ boyutlarda polietilen köpük numuneler ve bot kumaúÕ
yapÕútÕrÕlarak kÕrÕlma enerjileri saptanmÕútÕr. Son olarak bu iki de÷er birbirleriyle
karúÕlaútÕrÕlarak tüp kÕsmÕndaki köpü÷ün kompozit kÕsÕmda ne kadarlÕk bir ekstra kÕrÕlma
enerjisi sa÷ladÕ÷Õ bulunmuútur. Tekne üretiminde elyaflar yönlü olarak serilmedi÷i için
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parçalar izotroptur. Deneyler ikiúer
karúÕlaútÕrÕlmasÕ úeklinde yapÕlmÕútÕr.

numune

kÕrÕlmasÕ

ve

ortalama

de÷erlerin

ùekil 3. Darbe deneyi için hazÕrlanan numuneler

3.2 Denizcilik Analizi
Polietilen köpük dolgulu olarak üretimi yapÕlan tekne, modelleme programlarÕ kullanÕlarak
bilgisayar ortamÕnda aynÕ ölçülerde ve formda modellenmiútir. Tablo 1’de üretimi ve
modellemesi yapÕlan teknenin ana boyutlarÕ görülebilir. AynÕ boyutlarda ve formda, tüplü
ve tüpsüz olarak modellenen iki tekne arasÕnda farklÕ su çekimlerindeki baú-kÕç vurma ve
dalÕp çÕkma hareketleri karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Hesaplama yapÕlan program dilim teorisi
kullanarak analiz yapmaktadÕr. Modellenen tekneler ùekil 4’de görülebilir.
Tablo 1. Tüp Monte Edilen Teknenin Ana BoyutlarÕ
LBP (m)

5,9

B (m)

2,1

T (m)

0,3

cb

0,32

cp

0,754

Deplasman
Hacmi (m3)

1,016
ùekil 4. Tüp monte edilen ve edilmeyen, analizi yapÕlan tekneler

4. Sonuçlar ve Grafikler

4.1 Darbe Deneyi SonuçlarÕ
Tekne gövde malzemesi olarak kullanÕlan kompozite ve kompozit kÕsma tüp dolgu
malzemesi olarak kullanÕlan polietilen köpük ve bot kumaúÕnÕn yapÕútÕrÕlmasÕyla elde edilen
numuneye yapÕlan darbe deneyi sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir. 1.tip numune sadece
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kompozit numuneyi, 2.tip numune ise köpük ve tüp kumaúÕ yapÕútÕrÕlan kompozit numuneyi
temsil etmektedir.
Tablo 2. Darbe deneyi sonuçlarÕ

1.Tip Numune

ølk Deneyde
Ölçülen
De÷er
(Joule)
13.3

økinci
Deneyde
Ölçülen De÷er
(Joule)
12.3

Ortalama
KÕrÕlma
Enerjisi
(Joule)
12.8

1.Tip Numuneye
Göre Darbe
DayanÕmÕndaki
ArtÕú (%)
-

2.Tip Numune

20.4

21.1

20.7

%62

4.2 Denizcilik Analizi Grafikleri

4.2.1 DalÕp-ÇÕkma Hareketi
ùekil 5-7’de tüp monte edilen ve edilmeyen teknelerin dalga frekansÕna ba÷lÕ dalÕp çÕkma
RAO de÷erlerinin karúÕlaútÕrmalÕ grafikleri görülebilir. . De÷erler 25 knot seyir hÕzÕ ve baú
dalgalarÕ için hesaplanmÕútÕr.

ùekil 5. 0.28m su çekiminde teknelerin dalga frekansÕna ba÷lÕ dalÕp çÕkma de÷erleri
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ùekil 6. 0.29m su çekiminde teknelerin dalga frekansÕna ba÷lÕ dalÕp çÕkma de÷erleri

ùekil 7. 0.3m su çekiminde teknelerin dalga frekansÕna ba÷lÕ dalÕp çÕkma de÷erleri

127

4.2.2 Baú-KÕç Vurma Hareketleri
ùekil 8-10’da tüp monte edilen ve edilmeyen teknelerin dalga frekansÕna ba÷lÕ baú-kÕç
vurma RAO de÷erlerinin karúÕlaútÕrmalÕ grafikleri görülebilir. De÷erler 25 knot seyir hÕzÕ ve
baú dalgalarÕ için hesaplanmÕútÕr.

ùekil 8. 0.28m su çekiminde teknelerin dalga frekansÕna ba÷lÕ baú-kÕç vurma de÷erleri

ùekil 9. 0.29m su çekiminde teknelerin dalga frekansÕna ba÷lÕ baú-kÕç vurma de÷erleri
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ùekil 10. 0.3m su çekiminde teknelerin dalga frekansÕna ba÷lÕ baú-kÕç vurma de÷erleri

5. Sonuçlar
ÇalÕúmanÕn ilk kÕsmÕ olan kÕrÕlma enerjisi ölçüm sonuçlarÕ, tüpün içinde kullanÕlan
polietilen köpü÷ün tekne bordasÕna önemli ölçüde ek darbe direnci kattÕ÷ÕnÕ göstermiútir.
ÇalÕúmalarÕn ikinci kÕsmÕ olan denizcilik analizleri karúÕlaútÕrmalarÕna göre 25 knot seyir
hÕzÕnda ve baú dalgalarÕ için, suyun polietilen köpük dolgulu tüpe temasÕna kadar
(T= 0.28 m), tüp monte edilen ve edilmeyen tekneler neredeyse aynÕ özellikleri
göstermiútir. Tüp kÕsmÕn suya temasÕndan sonra (T= 0.29 m) düúük dalga frekanslarÕnda,
köpük dolgulu tüp dalÕp-çÕkma hareketine olumlu etki ederken, dalga frekansÕ yükseldikçe
olumsuz etki göstermeye baúlamÕútÕr. Tüpün suya daha çok batmasÕ durumunda (T= 0.3 m)
ise düúük dalga frekanslarÕnda oluúan olumlu etki azalmÕú, dalga frekansÕ arttÕkça tüpün
oluúturdu÷u olumsuz etki ise artmÕútÕr. Baú-kÕç vurma hareketinde de dalÕp-çÕkma
hareketinde oldu÷u gibi köpük dolgulu tüp, düúük dalga frekanslarÕnda olumlu etki
ederken, dalga frekansÕnÕn artmasÕ ile tüp olumsuz etki etmeye baúlamÕútÕr. AynÕ úekilde
tüpün suya daha çok batmasÕ ile de tüpün düúük dalga frekanslarÕnda oluúturdu÷u etki
önemli ölçüde azalmÕú, bununla birlikte dalga frekansÕ arttÕkça tüpün oluúturdu÷u olumsuz
etkide bir miktar artÕútÕr.
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ÖZET
Bir gemi arkasÕnda çalÕúan uygun pervanenin bulunmasÕ sevk verimini arttÕrÕr ve pervanenin
maruz kalabilece÷i olasÕ hasarlarÕn önüne geçer. Ancak pervane dizaynÕna geçilmeden önce
pervaneye gelen akÕmÕn özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Bu açÕdan pervane iz yüzeyini
etkileyen tüm parametrelerin bilinip, bunlarÕn bir bütün olarak ele alÕnmasÕ gerekir. Geminin
takÕntÕlarÕyla birlikte ele alÕnÕp akÕú çözümlemesinin yapÕlmasÕ bu yolda atÕlacak ilk adÕmlardan
biridir. Bu çalÕúmada, örnek bir gemi üzerinde dümenin pervane iz yüzeyine gelen akÕmÕ nasÕl
de÷iútirdi÷i incelenmiútir. Pervanenin dönmesi ve serbest su yüzeyinin etkisi hesaplara dahil
edilmemiútir.
Anahtar Kelimeler: pervane, dümen, gemi kÕç formu, iz, HAD, RANSE

1

YÕldÕz Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri Bölümü, Tel:
0212 383 29 92, e-posta: kinaci@yildiz.edu.tr
2
østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisli÷i
Bölümü, Tel: 0212 285 64 33, e-posta: kukner@itu.edu.tr
3
østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri
Mühendisli÷i Bölümü, Tel: 0212 285 64 85, e-posta: sbal@itu.edu.tr

131

1. Giriú
Bir geminin sevk verimini artÕrmanÕn en önemli yöntemlerinden birisi gemi kÕç tarafÕndaki
akÕmÕ düzenlemektir. Bu bölgeye yapÕlacak belirli müdahaleler gemi direncini önemli ölçüde
düúürmekte faydalÕ olabilir. Ancak bu müdahalelere giriúmeden önce bu bölgedeki akÕmÕn ve –
özellikle kÕç bölgesinde çokça bulunan – takÕntÕlarÕn (dümen, pervane, skeg vs.) akÕma
etkilerinin iyi bilinmesi gerekir.
Dümen, geminin sa÷lÕklÕ manevra yapabilmesi için hayati bir önem taúÕr. Manevra kabiliyetini
artÕrmasÕnÕn yanÕnda; dümenlerin, kÕç taraftaki akÕmÕ düzenlemesi bakÕmÕndan da bir rolü
bulunmaktadÕr. Son dönemlerde podlu pervanelerin kullanÕm sayÕsÕnÕn artmasÕna karúÕn, halen
ço÷u gemi dümenli olarak üretilmektedir[1]. Dümen, geminin kÕç tarafÕndaki akÕmÕ önemli
ölçüde de÷iútirir. DolayÕsÕyla pervane üzerine gelecek akÕm, dümenli ve dümensiz hallerde
farklÕ olabilecektir. Bu çalÕúmada, pervane iz yüzeyi üzerinde dümenin etkisini incelenecektir.
KÕç taraftaki akÕm, gemi ve takÕntÕlarÕ arasÕndaki etkileúimden çokça etkilenir. Bu etkileúimin
hakkÕndaki literatür oldukça geniútir. 1980’li yÕllarda yaygÕnlaúmaya baúlayan bilgisayar
teknolojisi ile öncelikle basit formlu cisimlerin etrafÕndaki akÕúÕn çözülmesi için bilgisayar
programlarÕ yazÕlmÕú; genellikle sÕnÕr tabaka teorisi kullanÕlarak gemilerin kÕç tarafÕndaki
akÕmÕn çözülmesine çalÕúÕlmÕútÕr. Hoekstra ve Raven, gemi kÕç tarafÕndaki akÕmÕn iyileútirilmesi
için potansiyel ve sÕnÕr tabaka teorilerini eúleútirerek kullanmÕú ve gemi kÕçÕndaki etkileúimlerle
baú edebilmenin en pratik yolunun bu oldu÷unu savunmuútur[2]. Markatos ve Willis, takÕntÕlÕ
bir cisim için – o zamanlar henüz yeni yeni geliúmekte olan – sonlu farklar yöntemiyle k – ߝ
türbülans modelini kullanarak çözüm aramÕúlardÕr[3]. Rood ve Anthony, pervanenin baú
tarafÕna bir takÕntÕ koyarak pervane üzerine gelen akÕmÕ deneysel bir yöntemle
incelemiúlerdir[4]. TakÕntÕnÕn pervane üzerindeki akÕmÕ ne ölçüde de÷iútirdi÷i örnek bir gemi
üzerinde gözlemlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
Literatürdeki ço÷u çalÕúma pervane ve gemi etkileúimi üzerinedir. Bu konu hakkÕnda birçok
deneysel ve sayÕsal çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr. Felli ve Felice, pervane izini LDV yöntemiyle
deneysel olarak analiz etmiúlerdir[5]. Böylece konu hakkÕnda yapÕlacak olan sayÕsal
çalÕúmalarÕn önünü açmaya çalÕúmÕúlardÕr. Gemi, dümen ve pervanenin hepsinin birden
etkileúimini göz önüne alan makaleler de mevcuttur. Lungu ve Pacuraru, dümeni ve pervanesi
bulunan bir konteyner gemisi etrafÕndaki akÕmÕ RANSE kullanan ticari bir yazÕlÕmla
çözmüúlerdir[6]. ÇalÕúmada pervanenin dönmesinin etkisi de hesaplara katÕlmÕú ve pervane iz
yüzeyindeki hÕz ve basÕnç da÷ÕlÕmlarÕ elde edilmiútir. Muscari ve ekibinin yaptÕ÷Õ hem deneysel
hem sayÕsal sonuçlarÕ içeren çalÕúmada tüm takÕntÕlarÕ yerinde olan bir gemi etrafÕndaki akÕú
incelenmiútir[7]. Deneysel çalÕúma LDV, sayÕsal çalÕúma ise RANSE çözücü bir ticari
programla yapÕlmÕútÕr. Carlton ve arkadaúlarÕnÕn yaptÕklarÕ çalÕúmada ise pervane, dümen ve
geminin, dümen dizaynÕ üzerinden etkileúimi ele alÕnmÕútÕr. FarklÕ dümen formlarÕnÕn sevk
verimine olan etkileri bu etkileúime dayanarak incelenmiútir[8].
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Literatürde sadece pervane ve dümen etkileúimi üzerine yapÕlmÕú çalÕúmalar da mevcuttur. Bu
çalÕúmalarÕn en önemlilerinden birisi Szantyr’e aittir. ÇalÕúmada pervane kaldÕrÕcÕ yüzey, dümen
ise sÕnÕr elemanlarÕ yöntemi kullanarak çözülmüú ve birbirlerine olan etkileri incelenmiútir[9].
Deney verisi olan durumlarda sayÕsal sonuçlar deneysel sonuçlarla karúÕlaútÕrÕlarak yöntemin
etkinli÷i test edilmiútir. Felli ve ekibinin yaptÕ÷Õ çalÕúmada, geminin kendisi olmadan pervane
ve dümenin birbirleriyle olan etkileúimi deneysel olarak incelenmiútir[10]. ÇalÕúmada pervane
arkasÕnda çalÕúan dümenin performansÕnÕ etkileyen düzensiz akÕmÕn etkilerine vurgu
yapÕlmÕútÕr. Hanseong Lee ve arkadaúlarÕnÕn 2003 yÕlÕnda yaptÕ÷Õ çalÕúma pervane dümen
etkileúimini göz önüne alarak dümende oluúabilecek kavitasyonu incelemiútir[11]. Konu
üzerine yapÕlmÕú yüksek lisans tezleri de mevcuttur. Fahad Mohammed’in Dr. S. A. Kinnas
danÕúmanlÕ÷Õnda yaptÕ÷Õ çalÕúmada pervane uç girdabÕnÕn dümene olan etkileri
incelenmiútir[12]. ÇalÕúmada kaldÕrÕcÕ hat yöntemi ile HAD çözen ticari yazÕlÕm FLUENT
beraber kullanÕlmÕútÕr. Yine S. A. Kinnas’Õn yürüttü÷ü çalÕúmada pervaneden gelen akÕma
maruz kalan dümen üzerindeki tabaka kavitasyonu incelenmiútir[13]. ÇalÕúmada girdap a÷, sÕnÕr
elemanlarÕ ve sonlu hacimler yöntemleri bir arada kullanÕlarak sonuca gidilmiútir.
2. Örnek Geminin TanÕtÕlmasÕ
ÇalÕúmada kullanÕlan gemi 1500DWT’luk bir kimyasal tanker gemisidir. Eldeki deneysel
verilerle uyum ve hesaplamalÕ akÕúkanlar dinami÷inde önemli bir katsayÕ olan y+ de÷erlerini
arzulanan aralÕkta tutabilmek adÕna geminin kendisi yerine 1/15 ölçe÷indeki modeli sayÕsal
olarak çözülmüútür. Geminin ve modelinin bazÕ hidrostatik özellikleri tablo 1’de verilmiútir.

Tablo 1. Geminin hidrostatik özellikleri
MODEL

GEMø

LWL

3.953

59.3

Geniúlik (m)

B

0.8

12

Draft (m)

T

0.287

4.3

Deplasman

ǻ

0.71

2457.04

AWS

4.672

1051.17

Dümen yüzey alanÕ (m )

AR

0.098

22

Blok katsayÕsÕ

CB

0.801

0.801

Su hattÕ uzunlu÷u (m)

Islak alan (m2)
2
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KullanÕlan gemide dümen gemiye skeg vasÕtasÕyla ba÷lanmÕútÕr. Geminin kÕç tarafÕnÕn tüm
takÕntÕlarÕyla birlikte görünümü ise úekil 1’den görülebilir.

ùekil 1. KullanÕlan geminin kÕç formunun görünümü

3. Yöntem
Bu çalÕúmada dümenin pervane iz yüzeyindeki etkisi ticari bir RANSE (Reynolds Averaged
Navier Stokes Equation) çözücü programla incelenmiútir. Bilindi÷i gibi akÕúkan momentum
denklemi Navier – Stokes adÕnÕ alÕr ve úu úekilde ifade edilir:
ߩ

݅ ݑܦ
ݐܦ

ൌ  ݅ܨെ

߲
߲݅ ݔ

 ߤߘ ʹ ݅ݑ

(1)

Ancak gemiler yüksek Reynolds sayÕlarÕnda çalÕútÕklarÕndan, etraflarÕndaki akÕm önemli
derecede türbülanslÕdÕr. TürbülanslÕ akÕúlarÕn karmaúÕk yapÕsÕndan kaynaklanan ve önceden tam
olarak kestirilemeyen etkilerinden dolayÕ parametrelerin zaman içerisinde ortalama de÷erleri
alÕnarak sonuca gitmek bir yöntem olarak kullanÕlabilir. Bu yaklaúÕm (RANSE) Navier – Stokes
ile süreklilik denklemlerinin zaman içerisinde ortalamalarÕnÕn alÕnmasÕ ile tansör notasyonunda
úu denklemi do÷urur:
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ߩ

തതത݅
ݑܦ
ݐܦ

ൌ  ݅ܨെ

߲ҧ
߲݅ ݔ

തതതതതതതത
ƍ ݑƍ
߲ݑ
݅ ݆

 ߤߘ ʹ ݑഥ݅ െ ߩሺ

߲݅ ݔ

ሻ

(2)

തതതതത
Burada ݑഥ݅ ǡ ҧ ݑ݁ݒ
݅  ݆ݑparametrelerin, zaman içindeki ortalama de÷erlerini ifade etmektedir.
KÕsaca bahsetmek gerekirse; ݑǡ ݒǡ  ݓgibi de÷erler bir noktadaki akÕmÕn hÕzÕyken, ݑƍ ǡ  ݒƍ ǡ  ݓƍ aynÕ
noktadaki akÕm hÕzÕndaki salÕnÕmlardÕr. AkÕm hÕzÕnÕn, zaman içindeki salÕnÕmlarla
parametrelerin ortalamasÕ arasÕndaki iliúki úöyle ifade edilmektedir [14].
ഥ  ݓƍ
 ݑൌ ݑത  ݑƍ  ݒൌ ݒҧ   ݒƍ  ݓൌ ݓ

(3)

RANSE denklemindeki son terim Reynolds gerilmeleri bileúenidir ve yöntemin yaklaúÕmÕndan
ileri gelen zaman içerisindeki salÕnÕmlarÕ ifade eder. Benzer úekilde süreklilik denklemi ise úu
úekilde ifade edilir.
߲ߩ
߲ݐ



߲ߩ ݑഥ
߲ݔ



߲ߩ ݒത
߲ݕ



߲ߩ ݓ
ഥ

ൌͲ

߲ݖ

(4)

Bu çalÕúmada akÕú daimi ve sÕkÕútÕrÕlamaz olarak kabul alÕnmÕú ve serbest su yüzeyinin etkileri
ihmal edilmiútir. SÕkÕútÕrÕlamaz akÕm nedeniyle enerjinin korunumu denklemi otomatik olarak
düúer ve geriye sadece kütlenin korunumu (süreklilik) ve momentumun korunumu (Navier –
Stokes) denklemi kalÕr. Gerekli sadeleútirmeler yapÕldÕ÷Õnda denklemler úu hali alacaklardÕr:
߲ݑഥ
߲ݔ



ߩሺݑത
ߩሺݑത
ߩሺݑത

߲ݒത
߲ݕ

߲ݑഥ
߲ݔ
߲ݒത
߲ݔ
߲ݓ
ഥ
߲ݔ



߲ݓ
ഥ
߲ݖ

 ݒҧ
 ݒҧ
 ݒҧ

ൌͲ

߲ݑഥ
߲ݕ
߲ݒത
߲ݕ
߲ݓ
ഥ
߲ݕ

ݓ
ഥ
ݓ
ഥ

(5a)
߲ݑഥ
߲ݖ
߲ݒത
߲ݖ

ݓ
ഥ

ሻൌെ

ሻൌെ

߲ݓ
ഥ
߲ݖ

߲ҧ
߲ݔ
߲ҧ
߲ݕ

ሻൌെ

 ߤߘ ʹ ݑത െ ߩሺ
 ߤߘ ʹ ݒҧ െ ߩሺ

߲ҧ
߲ݖ

തതതതതത
ƍ ݑƍ
߲ݑ
߲ݔ

തതതതത
ƍ ݑƍ
߲ݒ
߲ݔ

 ߤߘ ʹ ݓ
ഥ െ ߩሺ




തതതതതത
ƍ ݑƍ
߲ݓ
߲ݔ

തതതതത
ƍݒƍ
߲ݑ
߲ݕ
തതതതത
ƍݒƍ
߲ݒ
߲ݕ






തതതതതത
ƍݒƍ
߲ݓ
߲ݕ

തതതതതത
߲ݑƍݓƍ
߲ݖ
തതതതതത
߲ݒƍݓƍ
߲ݖ



ሻ

(5b)

ሻ

(5c)

തതതതതത
߲ݓƍݓƍ
߲ݖ

ሻ

(5d)

Burada bilinmeyen parametreler, ݑതǡ ݒҧ ǡ ݓ
ഥǡ ҧǡ ݑƍ ǡ  ݒƍ ǡ ݓƍ olarak 7 tanedir. Kütlenin ve momentumun
korunumundan gelen 4 adet denkleme türbülans modelleri ve sÕnÕr úartlarÕnÕn sa÷ladÕ÷Õ
denklemler eklendi÷i zaman problem matematiksel olarak çözülebilir bir hal almÕú olur.
KullanÕlan türbülans modeli hakkÕnda bir sonraki bölümde bilgi verilmiútir.
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4. SayÕsal Uygulama
Daha önce de söylendi÷i gibi çalÕúmada RANSE denklemlerini kullanarak sonlu hacim yöntemi
ile çözüm yapan ticari bir yazÕlÕm kullanÕlmÕútÕr (FLUENT). AkÕúkan bölgesi önce ticari
yazÕlÕmÕn sa÷ladÕ÷Õ a÷ örgüsü kurma programÕnda modellenmiú (GAMBIT), daha sonra
programÕn kendisi kullanÕlarak çözüme gidilmiútir.
Dümenin etkisinin anlaúÕlabilmesi için gemi etrafÕndaki akÕú iki úekilde çözülmüútür:
x
x

YalÕn gemi etrafÕndaki akÕú
Dümen takÕlmÕú halde gemi etrafÕndaki akÕú

øki ayrÕ çözüm için iki ayrÕ akÕúkan bölgesi modellenmiútir. YalÕn gemi etrafÕndaki akÕúÕn
çözülebilmesi için yaklaúÕk olarak 3,380,000 eleman, dümenli haldeki durum içinse yaklaúÕk
3,590,000 eleman kullanÕlmÕútÕr. Burada eleman sayÕlarÕnÕn farklÕ olmasÕnÕn sebebi, dümenin
varlÕ÷Õ sebebiyle bu bölgedeki akÕmÕn daha detaylÕ incelenebilmesi için elemanlarÕn sÕk
kullanÕlmasÕdÕr. DolayÕsÕyla dümenli durumda yaklaúÕk 210,000 fazla eleman kullanÕlmÕútÕr.
Elemanlar üçgen piramit úeklinde kullanÕlmÕútÕr. Üçgen piramit ile a÷ örmek di÷er a÷ örme
yöntemlerine nispeten daha kolay ve pratik oldu÷undan tercih edilmiútir. ElemanlarÕn
kalitesinin iki durumda da analiz yapabilmek için yeterli durumda oldu÷u tespit edilmeden
analizlere baúlanmamÕútÕr.
Pratik çözüm elde edebilmek açÕsÕndan serbest su yüzeyi çalÕúmaya dahil edilmemiútir.
DolayÕsÕyla çözümler sonsuz su derinli÷inde “double body” olarak yapÕlmÕú; serbest su
yüzeyinin olasÕ etkileri çalÕúmada ihmal edilmiútir. Geminin sadece su altÕ formu paket
programÕn sa÷lamÕú oldu÷u a÷ örgüsü kurma programÕnda modellenmiú ve normalde serbest su
yüzeyinin bulundu÷u alan simetri ekseni olarak alÕnmÕútÕr.
Benzer bir úekilde pervanenin dönme etkisi de hesaplara katÕlmamÕútÕr. ÇalÕúmanÕn amacÕ,
dümenin pervane iz yüzeyini ne ölçüde de÷iútirdi÷ini anlamak oldu÷undan iki durum da aynÕ
úartlarda pervanesiz çözdürülmüútür. DolayÕsÕyla úaft ve pervane göbe÷inin etkisi de ihmal
edilmiútir. Bu etkinin daha sonra hesaplara dahil edilmesi düúünülmektedir.
Türbülans modeli olarak standart k – ߝ modeli “standard wall function” ile kullanÕlmÕútÕr. k – ߝ
türbülans modeli hakkÕnda daha detaylÕ bilgi için kaynak [14]’e bakÕlabilir. BasÕnç hÕz
eúleútirmesi için (velocity-pressure coupling) önce SIMPLE algoritmasÕ denenmiú ancak
yakÕnsamada bazÕ problemler oldu÷undan SIMPLEC kullanÕlmÕú ve baúarÕlÕ oldu÷u
görülmüútür. SIMPLEC’in, SIMPLE’a oranla çok daha hÕzlÕ yakÕnsadÕ÷Õ tespit edilmiútir. Sonlu
hacim yöntemi en küçük kareler yöntemi kullanÕlarak çözülmüú ve basÕnç, momentum,
türbülans kinetik enerji (turbulent kinetic energy) ve türbülans yayÕlÕm oranÕ (turbulent
dissipation rate) için “second order upwind” yöntemi kullanÕlmÕútÕr.
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5. Bulgular
Model takÕntÕlÕ ve takÕntÕsÕz halde, gemi hÕzÕ 11.5knot’a tekabül edilecek úekilde
çözdürülmüútür. Gemi model uyumunu sa÷lamak için Froude benzerli÷inden faydalanÕlmÕú ve
model hÕzÕ 1.5274m/s olarak tespit edilmiútir. Sonuçlar pervane iz yüzeyi üzerinden
de÷erlendirilmiútir. Geminin kÕç formunda pervane ve dümen açÕklÕklarÕ úekil 2’de
gösterilmiútir. Mesafeler milimetre cinsinden verilmiútir.

ùekil 2. Gemi kÕç formunda dümen ve pervane açÕklÕklarÕ
Modelin dümensiz haldeki iz yüzeyi úekil 3a, dümenli haldeki iz yüzeyi ise úekil 3b’de
verilmiútir. ùekillerdeki de÷erler iz yüzeyindeki toplam hÕz de÷erlerini göstermektedir. AkÕúta
simetriyi bozacak herhangi bir durum olmadÕ÷Õndan yüzeyin sadece yarÕsÕnÕn verilmesi yeterli
görülmüútür.
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ùekil 3a. Dümensiz halde pervane iz yüzeyi

ùekil 3b. Dümenli haldeki pervane iz yüzeyi

ùekil 3’ten pervane iz yüzeyi üzerindeki dümen etkisi açÕkça görülebilir. Dümen, iz yüzeyine
yakÕn oldu÷u bölgedeki akÕmÕ yavaúlatmÕú ve pervane üzerindeki akÕmÕ de÷iútirmiútir. AyrÕca,
pervane yüzeyine gelen maksimum hÕz büyüklü÷ü de dümenli durumda düúmüútür. Bunun
sebebi dümenin giriú ucunda oluúan durma noktalarÕndan dolayÕ bu bölgedeki akÕm hÕzÕnÕ
düúürmesidir.
Dümen bir yandan pervane iz yüzeyindeki hÕzÕ düúürürken, di÷er yandan gemi kÕçÕndaki akÕmÕ
düzenler. Serbest su yüzeyinin altÕnda kalan aynÕ kÕç formlarÕ, arkalarÕnda büyük girdaplar
oluúturabilir. Gemi arkasÕndaki girdap içinde hapsolan akÕúkan gemiyle beraber hareket etmek
durumunda kalaca÷Õndan; gemi, gücünün bir kÕsmÕnÕ da bu fazladan suyu beraberinde
götürebilmek için kullanÕr. Bu durumdan kurtulabilmek için kÕç taraftaki akÕmÕn düzenlenmesi
gerekir. Dümen bu iúi bir nebze yapabilmektedir. ùekil 4a ve úekil 4b’de gemi kÕç tarafÕndaki
sÕrasÕyla dümensiz ve dümenli akÕú görünmektedir.

ùekil 4a. Dümensiz halde gemi kÕç tarafÕndaki akÕúÕn görünümü
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ùekil 4b. Dümenli halde gemi kÕç tarafÕndaki akÕúÕn görünümü
ùekil 4’ten de anlaúÕlabilece÷i gibi, kÕç tarafta dümenin varlÕ÷Õ ile o bölgedeki hÕz belirli bir
ölçekte düúmektedir. Bu durum akÕm ayrÕlmasÕnÕ zorlaútÕran bir faktördür ve úekil dikkatlice
incelendi÷inde dümenli durumda kÕç taraftaki akÕúÕn ayna kÕça geri dönmedi÷i ve girdap
oluúumunun engellendi÷i fark edilebilir. ùekil 5’te ise dümenli halde kÕç taraftaki boyutsuz
basÕnç katsayÕsÕ da÷ÕlÕmÕ verilmiútir. Hesaplamalar sonsuz derinlikte yapÕldÕ÷Õndan hidrostatik
basÕncÕn etkileri ihmal edilmiútir.

ùekil 5. Dümenli halde gemi kÕç tarafÕndaki boyutsuz basÕnç katsayÕsÕ da÷ÕlÕmÕ

6. Sonuç
Bir geminin suyla temas eden bütün parçalarÕ akÕú içerisinde birbirleriyle etkileúim yaratÕr. Bu
çalÕúmada, örnek bir gemi üzerinde, dümenin pervaneye gelen akÕmÕ nasÕl etkiledi÷i
incelenmiútir. Elde edilen sonuçlar incelendi÷inde, uygun pervane tasarÕmÕ yapmak için
geminin dümenli halde incelenmesinin faydalÕ olaca÷Õ anlaúÕlmaktadÕr. Zira takÕntÕlarÕn genel
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olarak bütününün akÕú içerisinde ele alÕnmasÕ daha kusursuz sonuçlar elde edilmesinde yardÕmcÕ
olacaktÕr.
Eldeki veriler – nominal iz da÷ÕlÕmÕ – literatürde örnekleri çokça bulunan kaldÕrÕcÕ yüzey
programlarÕndan birine girilerek gemiye uygun bir pervane seçimi yapÕlabilir. Ancak gemi için
en uygun pervane bulunmak isteniyorsa nominal iz da÷ÕlÕmÕ yerine efektif iz da÷ÕlÕmÕ
kullanÕlmalÕdÕr. Efektif iz da÷ÕlÕmÕ ise ancak pervanenin de gerçek konumunda bulundu÷u
durumda elde edilebilir.
Önümüzdeki zamanda, gerçek duruma yaklaúmak adÕna bir adÕm daha atÕlmasÕ ve pervanenin
dönme etkisinin de hesaplara dahil edildi÷i çalÕúmalar yapÕlmasÕ planlanmaktadÕr. Bunun için
gemi, dümen ve pervane komple modellenerek a÷ örgüsü ona göre kurulacak ve pervane dönme
hareketi yapan bir “hareketli duvar” olarak tanÕmlanarak tüm gemi etrafÕndaki akÕú
modellenmeye çalÕúÕlacaktÕr.
Teúekkür
ÇalÕúmanÕn yapÕlmasÕ için yardÕmlarÕnÕ esirgemeyen Ferdi ÇøÇEK özelinde Seft Gemi ønúa ve
Mühendislik A.ù’ye teúekkür ederiz.

Kaynaklar
[1] Bal, ù., Güner, M., SayÕsal bir yöntem ile podlu pervane analizi, øTÜ Dergisi, Cilt 8, SayÕ 2,
Nisan 2009, s. 3 – 16
[2] Hoekstra, M., Raven, H. C., Calculation of viscous – inviscid interaction in the flow past a
ship after body, 13th Symposium on Naval Hydrodynamics, Ekim 1980, s. 583 – 600
[3] Markatos, N. C. G., Wills, C.B., Prediction of viscous flow around a fully submerged
appended body, 13th Symposium on Naval Hydrodynamics, Ekim 1980, s. 631 – 650
[4] Rood, E. P., Anthony, D. G., An experimental investigation of propeller/hull/appendage
hydrodynamic interactions, 17th Symposium on Naval Hydrodynamics, Ekim 1989, s. 395 –
414
[5] Felli, M., Di Felice F., Propeller wake analysis in nonuniform inflow by LDV phase, Journal
of Marine Science and Technology, 2005, s. 159 – 172
[6] Lungu, A., Pacuraru, F., Numerical study of the hull-propeller-rudder interaction,
Numerical Analysis and Applied Mathematics, International Conference 2009, Vol. 2, s. 693 –
696

140

[7] Muscari, R., Felli, M., Di Mascio, A., Analysis of the flow past a fully appended hull with
propellers by computational end experimental fluid dynamics, Journal of Fluids Engineering,
Vol. 133, 2011
[8] Carlton, J., Radosavljevic, D., Whitworth, S., Rudder – Propeller – Hull Interaction: The
Results of Some Recent Research, In-Service Problems and Their Solutions, First International
Symposium on Marine Propulsors, Haziran 2009, Trondheim
[9] Szantyr, J. A., Mutual hydrodynamic interaction between the operating propeller and the
rudder, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. 7, No. 3, 2007, s. 191 – 203
[10] Felli, M., Roberto, C., Guj, G., Experimental analysis of the flow around a propellerrudder configuration, Experiments in Fluids, 2009, s. 147 – 164
[11] Lee, H., Kinnas, S. A., Gu, H., Natarajan, S., Numerical modeling of rudder sheet
cavitation including propeller/rudder interaction and the effects of a tunnel, Fifth International
Symposium on Cavitation (CAV2003), 1-4 KasÕm 2003, Osaka
[12] Mohammed, F., Kinnas, S. A. (DanÕúman), Propeller Lifting Line/Rudder Interaction,
Yüksek Lisans Tezi, Texas Austin Üniversitesi, A÷ustos 2006
[13] Kinnas, S. A., Lee, H., Gu, H., Natarajan, S., Prediction of sheet cavitation on a rudder
subject to propeller flow, Journal of Ship Research, Vol. 51, SayÕ 1, Mart 2007, s. 65 - 75
[14] Versteeg, H. K., Malalasekera, W., An Introduction to Computational Fluid Dynamics, The
Finite Volume Method, 1st ed., 1995

141

142

4 KANATLI WAGENøNGEN B SERøSø PERVANELERøN DøZAYNI
øÇøN PRATøK YAKLAùIMLAR
Serkan EKøNCø1, Fahri ÇELøK2, Yasemin ARIKAN3

ÖZET
Gemi pervanelerinin ilk kullanÕlmaya baúlanÕldÕ÷Õ tarih olan 1850’lerden bu tarafa,
dizaynÕnda önemli geliúmeler olmasÕna karúÕlÕk temel yapÕsÕ korunmuútur. Son elli yÕl
içerisinde bilgisayar teknolojisindeki geliúmelere paralel olarak pervane dizayn ve
analizinde sirkülasyon teorisine dayalÕ yöntemler sÕklÕkla kullanÕlmaktadÕr. Ancak açÕk su
model deneylerinden elde edilen sistematik pervane serileri, pervane dizaynÕ ve performans
tahmininde hala yaygÕn olarak kullanÕlmaktadÕr. Bu serilerden en çok bilinen ve
yararlanÕlanlardan birisi Wageningen B pervane serileridir.
Bu çalÕúmada, 4 kanatlÕ Wageningen B serisi pervanelerin dizaynÕ ve performans tahmini
için pratik yaklaúÕmlar sunulmaktadÕr. øki farklÕ dizayn durumu için (pervaneye iletilen güç,
pervane devri, pervane ilerleme hÕzÕnÕn veya pervane itmesi, pervane çapÕ, pervane ilerleme
hÕzÕnÕn bilindi÷i) yaklaúÕk ifadeler verilmektedir. AyrÕca çalÕúmada her iki durum için birer
dizayn uygulamasÕ gerçekleútirilerek elde edilen sonuçlar açÕk su pervane diyagramÕ
sonuçlarÕ ile karúÕlaútÕrÕlmÕú ve aralarÕnda iyi uyumlar görülmüútür.
Anahtar kelimeler: Wageningen, pervane, pervane dizaynÕ, açÕk su deneyi.
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SEMBOL LøSTESø
BAR
Kanat alan oranÕ
CTH
øtme yükleme katsayÕsÕ
D
Pervane çapÕ (m)
J
ølerleme katsayÕsÕ
Tork katsayÕsÕ
KQ
øtme katsayÕsÕ
KT
N
Pervane devir sayÕsÕ (d/d)
P
Pervane hatvesi (m)
Pervaneye iletilen güç (kW)
PD
Q
Pervane torku (kNm)
Gemi toplam direnci (kN)
RT
T
Pervane itmesi (kN)
Pervane ilerleme hÕzÕ (m/s)
VA
VS
Gemi hÕzÕ (knot)
W
Taylor iz katsayÕsÕ
Z
Pervane kanat sayÕsÕ
AçÕk su pervane verimi
KȠ
P/D
Hatve oranÕ
ȡ
Su yo÷unlu÷u (kg/m3)
k
Sabit sayÕ
a,b,c,d,e,f,g
Denklem katsayÕlarÕ

1. Giriú
Uskur pervaneler olarak da adlandÕrÕlan sabit hatveli pervaneler gemilerin sevkinde
kullanÕlan sistemler arasÕnda önemli bir yere sahiptir. Uskur pervaneler ilk kullanÕlmaya
baúlanÕldÕ÷Õ tarih olan 19. yy ortalarÕndan günümüze kadar; kullanÕmÕndaki kolaylÕk,
sa÷ladÕ÷Õ yüksek verim ve yapÕsÕndaki basitlik nedenleri ile en çok tercih edilen sevk
sistemi olmuútur. Bu süre içerisinde gemi sevk sistemlerinde ve pervane dizaynÕnda önemli
geliúmeler olmasÕna karúÕlÕk, uskur pervanelerin ana yapÕsÕnda kayda de÷er bir de÷iúiklik
olmamÕútÕr.
Uskur pervanelerin dizaynÕnda amaç belirli bir devir sayÕsÕnda, en az güç gereksinimine ve
en yüksek verime sahip optimum pervane geometrisinin araútÕrÕlmasÕdÕr. Pervane dizaynÕ
genellikle iki yöntem ile gerçekleútirilir. Bunlardan birincisi açÕk su pervane model deney
sonuçlarÕndan elde edilen sistematik pervane serilerine ait diyagramlar di÷eri ise
sirkülasyon teorisine dayalÕ matematiksel yöntemlerdir. Pervane dizayn ve analizinde
kullanÕlan matematiksel yöntemlerde, 1950’lerden sonra özellikle bilgisayar
teknolojisindeki geliúmelere paralel olarak önemli geliúmeler olmuútur [1-11]. RANS
denklemlerinin sayÕsal olarak çözülmelerine dayanan hesaplamalÕ akÕúkanlar dinami÷i
yöntemleri, yüksek hÕzlÕ kamera teknikleri ve PIV teknikleri de son dönemde pervane
dizayn ve analizinde yararlanÕlan di÷er yöntemlerdir [12-17].
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Pervane dizaynÕnÕn ilk aúamalarÕnda genellikle sistematik pervane serilerinden yararlanÕlÕr.
Bu seriler; pervane kanat sayÕsÕ (Z), kanat alan oranÕ (BAR), hatve oranÕ (P/D), kanat kesit
úekli ve kanat kesit kalÕnlÕklarÕ sistematik olarak de÷iútirilerek üretilmiú olan pervanelerden
oluúur. Çok sayÕda pervane serisi geliútirilmiú olmasÕna karúÕlÕk (Gawn (Froude), Japon
AU, KCA, Lindgren (Ma), Newton-Rader, KCD, Gutsche ve Schroeder hatve konrtollu
pervane, Wageningen nozullu pervane, JD-CPP vb.) [18], bunlarÕn içerisinde en çok bilinen
ve yararlanÕlanÕ ise sabit hatveli pervaneler için Wageningen (Troost) pervane serileridir.
Pervane dizayn ve analizi üzerine son zamanlarda yapÕlmÕú olan çalÕúmalardan bazÕlarÕ
úunlardÕr: Tanaka ve Yoshida, pervane model deneylerinden elde edilen boyutsuz tablolarÕ
yüksek do÷rulukta sayÕsal grafiklere dönüútüren bir bilgisayar programÕ geliútirmiútir [19].
Di÷er bir çalÕúmada gerçek hÕz ortamÕndaki bir pervanenin dizayn hesaplarÕ için bilgisayar
kodu geliútirilmiútir (Koronowicz vd. [20]). AyrÕca Benini, Wageningen B serisi pervaneler
için, belli bir kavitasyon sÕnÕrlamasÕ altÕnda itme ve tork katsayÕlarÕnÕn her ikisini de
maksimum yapacak úekilde çok amaçlÕ bir optimizasyon tekni÷i geliútirmiútir [21]. Pervane
dizaynÕnda, pervane gerisindeki akÕm deformasyonunu dikkate alan ileri bir kaldÕrÕcÕ hat
yöntemi Çelik ve Güner [22]’de sunulmuútur. Olsen [23]’de ise pervane kayÕplarÕnÕ da
içeren enerji katsayÕlarÕ yardÕmÕ ile pervane verimini hesaplamak amaçlÕ bir yöntem
geliútirilmiútir. Pervane dizayn ve analizi üzerine di÷er çalÕúmalar [24-28]’de bulunabilir.
Bu çalÕúmada, 4 kanatlÕ Wageningen B serisi pervanelerin dizayn ve performans analizleri
için pratik yaklaúÕmlar sunulmuútur. Pervaneye iletilen güç (PD), pervane ilerleme hÕzÕ
(VA), pervane devir sayÕsÕ (n) veya pervaneye iletilen güç (PD), pervane ilerleme hÕzÕ (VA),
pervane çapÕ (D) bilgilerinin verildi÷i iki farklÕ dizayn koúulu için pervane dizaynÕ
gerçekleútirilebilmektedir. Wageningen B serilerine ait açÕk su diyagramlarÕnÕ ifade eden
polinomlardan yararlanÕlarak; geniú bir yükleme aralÕ÷Õnda serideki tüm kanat açÕnÕm alanÕ
oranlarÕnÕ (BAR) ve tüm hatve oranlarÕnÕ (P/D) kapsayacak úekilde pervane kümesi
oluúturulmuútur. Pervane dizaynÕnÕn yanÕ sÕra pervane performans karakteristiklerinin
tahmini de sunulan ampirik formüller yardÕmÕ ile gerçekleútirilebilmektedir.

2. Standart Pervane Serileri ile Pervane DizaynÕ
Gemi ön dizayn aúamasÕnda iken gemi pervanesinin performansÕnÕn tahmin edilmesi
gerekir. Bunu gerçekleútirmenin en kolay yollarÕndan biri de standart pervane serilerinden
gemiye uygun bir pervane seçmektir. Bu zamana kadar geliútirilmiú olan çok sayÕdaki
pervane serilerinden Wageningen B, düúük kavitasyon özellikleri ile de günümüzde en
yaygÕn olarak kullanÕlan standart serilerden birisi olmayÕ sürdürmektedir. Bu serilere ait
deneysel veriler ilk önce Troost [29] tarafÕndan rapor edilmiútir. Daha sonralarÕ ölçek
etkilerini dikkate alan bazÕ düzeltmeler yapÕlmÕú ve sonuçlar Lammeren vd. [30] tarafÕndan
sunulmuútur. Oosterveld ve van Oossanen Wageningen B serisi pervanelerin performans
karakteristikleri için detaylÕ bir regresyon analizi gerçekleútirmiúlerdir [31]. ÇalÕúmalarÕnda
Reynolds sayÕsÕ 2 u 106 için pervane açÕk su karakteristiklerini (1) ve (2)’deki polinomlar
úeklinde vermiúlerdir. Daha sonra bu çalÕúma farklÕ Reynolds sayÕlarÕ için de viskoz
düzeltmeler yapÕlarak geniúletilmiútir [18].
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KQ

47
S
t
u
v
¦ C n ( J ) n ( P / D ) n ( BAR ) n ( Z ) n
n 1

(1)

39

KT

¦C

n (J )

Sn

( P / D) tn ( BAR) un ( Z ) vn

(2)

n 1

Pervane karakteristikleri aúa÷Õdaki úekilde ifade edilir:
øtme katsayÕsÕ:

KT

(3)

U n2 D4
Q

Tork katsayÕsÕ: K Q
ølerleme katsayÕsÕ: J

T

(4)

U n2 D5
A

vA
nD

AçÕk su pervane verimi: K o

(5)

KT J A
KQ 2S

Pervane itme yükleme katsayÕsÕ: CTH

(6)

8 KT

S J A2

(7)

Wageningen B pervane serileri genel amaçlÕ serilerdir. Bu seriler ilerleme katsayÕsÕna (JA)
göre çizilen itme katsayÕsÕ (KT), tork katsayÕsÕ (KQ) ve açÕk su pervane verimi (Șo)
e÷rilerinden oluúan açÕk su diyagramlarÕ ile verilir. Bu serilerdeki de÷iúken parametreler;
pervane kanat sayÕsÕ (Z), kanat alan oranÕ (BAR) ve hatve oranÕdÕr (P/D). Serinin
oluúturulmasÕnda gerçekleútirilen açÕk su deneyleri tatlÕ suda yapÕldÕ÷Õ için, bu durumun
dizayn hesaplarÕnda dikkate alÕnmasÕ gerekir.

3. Dört KanatlÕ Wageningen Serisi Pervaneler için Pratik Dizayn YaklaúÕmlarÕ

Bu bölümde 4 kanatlÕ pervanelerin pratik olarak dizaynÕ veya performans analizi için iki
farklÕ dizayn durumunda (PD, n, VA veya T, D,VA verilir ise) yaklaúÕk ifadeler sunulacaktÕr.
Her iki durum için Tablo 1’de bilgileri verilen ana pervanenin, ilerleme hÕzÕ (VA) ve kanat
alan oranÕ (BAR) tüm 4 kanatlÕ Wageningen pervaneleri kapsayacak úekilde (BAR: 0.4-1.0;
P/D: 0.5-1.4) sistematik olarak de÷iútirilerek birer pervane kümesi oluúturulmuútur.
Pervanelerin üretilmesinde Wageningen B serilerine ait polinomlarÕ kullanan bir bilgisayar
programÕndan yararlanÕlmÕútÕr. Her bir dizayn durumu için kümelerdeki pervanelerin hatve
oranÕ (P/D) ve pervane karakteristikleri (KQ, JA, Șo); e÷riler ve ampirik ifadeler úeklinde
sunulmuútur.
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Tablo 1. Ana pervane dizayn bilgileri

Pervaneye iletilen güç, PD (kW)

648

Pervane ilerleme hÕzÕ, VA (m/s)

4.372

Pervane devir sayÕsÕ, n (d/d)

380

Pervane çapÕ, D (m)

2.12

Pervane kanat sayÕsÕ, Z

4

Kanat alan oranÕ, BAR

0.70

Verilen baúlangÕç bilgilerine göre iki farklÕ dizayn durumu için pervane dizaynÕ aúa÷Õdaki
úekilde gerçekleútirilir.
Pervane dizayn durumu 1:

x
x
x
x
x
x

Verilen dizayn bilgileri:
Pervaneye iletilen güç, PD (kW)
Pervane devir sayÕsÕ, n (d/s)
Gemi hÕzÕ, VS (m/s)
Taylor iz katsayÕsÕ, w
Pervane kanat sayÕsÕ, Z
Kanat alan oranÕ, BAR

Kavitasyon riskini en aza indirmek için gerekli pervane kanat alan oranÕ (BAR) uygun bir
kavitasyon kriteri (örn. Burrill yöntemi [32]) kullanÕlarak belirlenebilir,
Bir pervanenin tork gereksinimi, ilerleme katsayÕsÕ ( J A
çekilerek ve tork katsayÕsÕ ifadesinde ( K Q

Q

U n2 D5

VA
) ifadesinden çap (D)
nD
) yerine konularak, (JA)’nÕn

fonksiyonu úeklinde aúa÷Õdaki gibi yazÕlabilir:

KQ

PD n 2
2SUV A5

J A5

k .J A 5

(8)

PD n 2

= sabit
(9)
2SUV A5
Bu dizayn durumunda (9)’daki k ifadesinde, pervaneye iletilen güç (PD), pervane devir
sayÕsÕ (n) ve pervane ilerleme hÕzÕ (VA) bilinmektedir; böylece pervane dizaynÕ úu úekilde
gerçekleútirilir: (8) denklemi kullanÕlarak tork gereksinimi e÷risi (KQ-JA) Wageningen B
açÕk su pervane diyagramÕnda çizilir. Çizilen e÷rinin açÕk su diyagramÕndakli farklÕ hatve
k=
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oranlarÕna (P/D) sahip KQ e÷rileri ile kesiúti÷i yerler iúaretlenir. Bu iúaretlenen noktalar
olasÕ dizayn çözümlerini içerir. FarklÕ (P/D)’ler için çözümler arasÕndan verimin en yüksek
oldu÷u noktadaki optimum pervane karakteristikleri okunur.
Tablo 1’deki ana pervanenin (PD) ve (n) de÷erleri sabit tutularak; ilerleme hÕzÕ de÷erleri
(VA) ise 0.5’er artÕmlar halinde 2.5-22.5 knots aralÕ÷Õnda de÷iútirilerek 39 adet pervane
üretilmiútir. Böylece Wageningen B serisinin tüm P/D (0.5-1.4) de÷erlerini kapsayacak
úekilde pervane kümesi oluúturulmuútur. Bu dizayn durumunda pervane dizaynÕ sadece
(9)’daki k de÷erine ba÷lÕ oldu÷u için, ana pervane bilgileri farklÕ (k) de÷erlerini hesaplamak
için kullanÕlÕr. Üretilen pervanelerin P/D, JA, KT, KQ ve Șo e÷rileri (k0.2)’nin fonksiyonu
olarak ùekil 1-5’te verilmektedir.
1.6
BAR=0.4

1.4

BAR=0.55

Hatve OranÕ (P/D)

BAR=0.7

1.2
BAR=0.85
BAR=1.0

1

0.8

0.6

0.4
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

k0.2

ùekil 1. Hatve oranÕnÕn (P/D) (k0.2)’ye göre de÷iúimi
1.2
BAR=0.4

ølerleme katsayÕsÕ ( J A )

1

BAR=0.55
BAR=0.7

0.8
BAR=0.85
BAR=1.0

0.6

0.4

0.2

0
0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

k0.2

ùekil 2. Pervane ilerleme katsayÕsÕnÕn (JA) (k0.2)’ye göre de÷iúimi
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0.22
BAR=0.4

BAR=0.55

BAR=0.85

BAR=1.0

BAR=0.7

0.21

øtme katsayÕsÕ (K T)

0.2
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

k0.2

ùekil 3. øtme katsayÕsÕnÕn (KT) (k0.2)’ye göre de÷iúimi
0.5
BAR=0.4

Tork katsayÕsÕ (10KQ)

BAR=0.55
BAR=0.7

0.4

BAR=0.85
BAR=1.0

0.3

0.2

0.1
0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

k0.2

ùekil 4. Tork katsayÕsÕnÕn (KQ) (k0.2)’ye göre de÷iúimi
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4.5

0.8
BAR=0.4

0.7

BAR=0.55
BAR=0.7

AçÕk su verimi (Ș0)

0.6

BAR=0.85

0.5
BAR=1.0

0.4

0.3
0.2

0.1
0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

k0.2

ùekil 5. AçÕk su pervane veriminin (Șo) (k0.2)’ye göre de÷iúimi

ùekil 1-5’te, hatve/çap oranÕ (P/D), ilerleme katsayÕsÕ (JA), itme katsayÕsÕ (KT), tork
katsayÕsÕ (KQ) ve pervane açÕk su verimi (Șo) grafikler úeklinde verildi÷i gibi; bunlar (k)’ya
ba÷lÕ fonksiyonlar úeklide de ifade edilebilir (10). (k) ifadesindeki (PD, n, VA) dizayn
de÷erlerinin bilindi÷i durumda pervane dizaynÕ yukarÕdaki grafikler kullanÕlarak
gerçekleútirilebilece÷i gibi; (10) denklemi kullanÕlarak da pratik olarak yapÕlabilir. Kanat
alan oranÕnÕn (BAR) ara de÷erleri için lineer interpolasyon tekni÷inden yararlanÕlabilir.
Di÷er pervane de÷erleri olan çap (D) ve itme (T), (JA) ve (KT) ifadelerinden elde edilebilir.
Pervane dizaynÕna ek olarak, verilen grafikler ve (10) denklemi; 4 kanatlÕ pervanelerin
performans karakteristiklerinin hÕzlÕ bir úekilde tahmininde de kullanÕlabilir.
F (k )

k 0.2 (ak  bk 4 / 5  ck 3 / 5  dk 2 / 5  ek 1 / 5  f )  g

Burada; k =

PD n

2

2SUV A5
F(k); (P/D), (JA), (KT), (10KQ) veya (Șo)
a,b,c,d,e,f,g; sabit katsayÕlar olup Tablo 2’de verilmektedir.
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(10)

F(k)
P/D
JA
KT
10KQ
Ș0

a
0.0469
0.0182
0
0.0236
-0.003

F(k)
a
0.0437
P/D
0.0339
JA
0
KT
10KQ 0.0205
-0.0009
Ș0
F(k)
a
0.0428
P/D
0.0323
JA
0
KT
10KQ 0.0197
-0.0011
Ș0
F(k)
P/D
JA
KT
10KQ
Ș0

a
0.029
0.0263
0
0.0089
-0.002

F(k)
a
0.0112
P/D
0.0182
JA
0
KT
10KQ -0.006
-0.0042
Ș0

Tablo 2. F(k) denklemindeki katsayÕlar
BAR=0.4
b
c
d
e
f
-0.658
3.6709
-10.402
15.846
-12.53
-0.2659
1.5607
-4.7324
7.9103
-7.1721
0
0.0053
-0.0535
0.1875
-0.25914
-0.3287
1.818
-5.0795
7.556
-5.7157
0.0056
-0.0331
0.0794
0.0085
-0.4465
BAR=0.55
b
c
d
e
f
-0.6128
3.4116
-9.636
14.614
-11.494
-0.4778
2.6798
-7.6654
11.878
-9.7354
0
0.0036
-0.0345
0.1156
-0.1477
-0.284
1.5572
-4.3023
6.3058
-4.6823
0.013
-0.0747
0.1959
-0.157
-0.3042
BAR=0.70
b
c
d
e
f
-0.603
3.3695 -9.53597
14.462
-11.327
-0.4573
2.5775
-7.4106
11.541
-9.5054
0
0.002
-0.0192
0.0608
-0.0664
-0.2735
1.5028
-4.1506
6.0542
-4.4478
0.0154
-0.0837
0.2046
-0.1394
-0.3806
BAR=0.85
b
c
d
e
f
-0.4161
2.3818
-6.9566
10.997
-9.1227
-0.3758
2.1437
-6.2669
9.9928
-8.5175
0
-0.0005
0.0016
0.0022
-0.001
-0.1301
0.7555
-2.2266
3.5196
-2.866
0.0283
-0.1537
0.3935
-0.3993
-0.2119
BAR=1.0
b
c
d
e
f
-0.1747
1.1005
-3.5816
6.3924
-6.0879
-0.2659
1.5607
-4.7324
7.9103
-7.1721
0
-0.0029
0.0296
-0.1054
0.1517
0.0723
-0.3214
0.6202
-0.3805
-0.2892
0.0574
-0.3057
0.7859
-0.9192
0.1208
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g
4.7135
3.166
0.2633
1.9072
0.9475
g
4.3615
3.7278
0.2038
1.5636
0.9246
g
4.312
3.6688
0.1719
1.4905
0.9324
g
3.8503
3.4603
0.161
1.1633
0.8802
g
3.175
3.166
0.1183
0.5878
0.7864

Pervane dizayn durumu 2:

x
x
x
x
x
x

Verilen dizayn bilgileri:
Pervane itmesi, T (kN)
Pervane çapÕ, D (m)
Gemi hÕzÕ, VS (m/s)
Taylor iz katsayÕsÕ, w
Pervane kanat sayÕsÕ, Z
Kanat alan oranÕ, BAR

Belirli bir hÕzdaki (Vs) gemi toplam direncinin (RT) bilindi÷i durumda; pervane itmesi (T),
ampirik formüllerden veya modely deneylerinden elde edilebilen itme azalma katsayÕsÕ
yardÕmÕ ile (t) belirlenebilir:
T RT /(1  t )
Bir pervanenin itmesi, ilerleme katsayÕsÕ ( J A
çekilerek ve itme katsayÕsÕ ifadesinde ( K T

VA
) ifadesinden pervane devri (n)
nD

T

Un 2 D 4

) yerine konularak, (JA)’nÕn

fonksiyonu úeklinde aúa÷Õdaki gibi yazÕlabilir:

KT
k1 =

T

UV A2 D 2
T

UV A2 D 2

J2

k1 J 2

(11)

= sabit

(12)

Bu dizayn durumunda (12)’deki (k1) ifadesinde, pervane itmesi (T), pervane çapÕ (D) ve
pervane ilerleme hÕzÕ (VA) bilinmektedir. Bu durumda pervane dizaynÕ úu úekilde
gerçekleútirilir: (11) denklemi kullanÕlarak itme katsayÕsÕ e÷risi (KT-JA), Wageningen B
açÕk su pervane diyagramÕnda çizilir. Çizilen e÷rinin açÕk su diyagramÕndaki farklÕ hatve
oranlarÕna (P/D) sahip KT e÷rileri ile kesiúti÷i yerler iúaretlenir. Bu iúaretlenen noktalar
olasÕ dizayn çözümlerini içerir. FarklÕ (P/D)’ler için çözümler arasÕndan verimin en yüksek
oldu÷u noktadaki optimum pervane karakteristikleri okunur.
Tablo 1’deki ana pervanenin itme ve çap de÷erleri sabit tutularak; ilerleme hÕzÕ de÷erleri
(VA) ise 0.5’er artÕmlar halinde 1.0-13.5 knots aralÕ÷Õnda de÷iútirilerek 24 adet pervane
üretilmiútir. Böylece Wageningen B serisinin tüm P/D (0.5-1.4) de÷erlerini kapsayacak
úekilde pervane kümesi oluúturulmuútur. Bu dizayn durumunda pervane dizaynÕ sadece
denklem (12)’de yer alan k1 de÷erine ba÷lÕ oldu÷u için, ana pervane bilgileri farklÕ (k1)
de÷erlerini hesaplamak için kullanÕlÕr. Üretilen pervanelerin P/D, JA, KT, KQ ve Șo e÷rileri,
(k10.2)’nin fonksiyonu olarak ùekil 6-10’da verilmektedir.
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1.4

Hatve OranÕ (P/D)

1.2
BAR=0.4
BAR=0.55

1

BAR=0.7
BAR=0.85
BAR=1.0

0.8

0.6

0.4
0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

k10.2

ùekil 6. Hatve oranÕnÕn (P/D) (k10.2)’ye göre de÷iúimi

ølerleme katsayÕsÕ (J)

1.2
1
BAR=0.4

0.8

BAR=0.55
BAR=0.7

0.6

BAR=0.85

0.4

BAR=1.0

0.2
0
0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

k10.2

ùekil 7. Pervane ilerleme katsayÕsÕnÕn (JA) (k10.2)’ye göre de÷iúimi
0.5

øtme katsayÕsÕ (KT)

0.45
0.4

BAR=0.4

0.35

BAR=0.55
BAR=0.7

0.3

BAR=0.85

0.25

BAR=1.0

0.2
0.15
0.1
0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

k10.2

ùekil 8. øtme katsayÕsÕnÕn (KT) (k10.2)’ye göre de÷iúimi
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0.8

Tork katsayÕsÕ(10KQ)

0.7
0.6

BAR=0.4

0.5

BAR=0.55
BAR=0.7

0.4

BAR=0.85

0.3

BAR=1.0

0.2
0.1
0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

k10.2

ùekil 9. Tork katsayÕsÕnÕn (KQ) (k10.2)’ye göre de÷iúimi
0.8

AçÕk su verimi (Ș0)

0.7
0.6

BAR=0.4

0.5

BAR=0.55

0.4

BAR=0.7

0.3

BAR=0.85
BAR=1.0

0.2
0.1
0
0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

k10.2

ùekil 10. AçÕk su pervane veriminin (Șo) (k10.2)’ye göre de÷iúimi

ùekil 6-10’da grafikler úeklinde verilen; hatve/çap oranÕ (P/D), ilerleme katsayÕsÕ (JA), itme
katsayÕsÕ (KT), tork katsayÕsÕ (KQ) ve pervane açÕk su verimi (Șo) denklem (13)’te
gösterildi÷i gibi; (k1)’e ba÷lÕ fonksiyonlar úeklinde de ifade edilebilir (k1) ifadesindeki (T,
D, VA) dizayn de÷erlerinin bilindi÷i durumda pervane dizaynÕ yukarÕdaki grafikler
kullanÕlarak gerçekleútirilebilece÷i gibi; (13) denklemi kullanÕlarak da pratik olarak
yapÕlabilir. Kanat alan oranÕnÕn (BAR) ara de÷erleri için lineer interpolasyon tekni÷inden
yararlanÕlabilir. Di÷er pervane de÷erleri olan pervane devir sayÕsÕ (n) ve pervane torku (Q),
(JA) ve (KQ) ifadelerinden elde edilebilir. Pervane dizaynÕna ek olarak, verilen grafikler ve
(13) denklemi; 4 kanatlÕ pervanelerin performans tahmininde de kullanÕlabilir.
F (k1 )

k10.2 (ak1  bk1 4 / 5  ck13 / 5  dk1 2 / 5  ek11 / 5  f )  g

Denklemdeki; k1 =

T

UV A2 D 2
F(k1); (P/D), (JA), (KT), (10KQ) veya (Șo)
a,b,c,d,e,f,g; sabit katsayÕlar olup Tablo 3’de verilmektedir.
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(13)

f
-87.701
12.772
-20.763
-196.2
36.423

g
25.415
-1.8014
6.5026
48.562
-9.9108

F(k1)
P/D
JA

Tablo 3. F(k1) denklemindeki katsayÕlar
BAR=0.4
a
b
c
d
e
0
-4.378
31.263
-88.616 124.8
0
0
-2.4907
11.974 -19.993
0
0
2.45
-12.92
24.907
0
-14.636 95.935
-247.49 314.07
0
0
-4.5265
23.715 -45.146
BAR=0.55
a
b
c
d
e
34.397 -265.94 845.72
-1416.5 1318.8
0
15.353 -98.016
244.52 -296.84

f
-648.41
174.06

g
132.65
-38.641

KT
10KQ
Ș0

0
0
0

0
-17.906
0

F(k1)
P/D
JA
KT
10KQ
Ș0

a
26.002
0
0
0
0

b
-200.3
14.508
0
-16.579
0

F(k1)

a
7.2677
0
0
0
0

b

F(k1)
P/D
JA
KT
10KQ
Ș0

P/D
JA
KT
10KQ
Ș0
F(k1)
P/D
JA
KT
10KQ
Șo

a

0
0
0
0
0

53.538
17.358
0
-11.923
0
b
12.001
0
0
0
0

2.6756
-13.97
166.37
-297.07
-4.5678
23.926
BAR=0.70
c
d
635.12
-1061.7
-92.523
230.53
2.6649
-13.845
107.95
-276.05
-4.5238
23.682
BAR=0.85
c
d

26.641
372.26
-45.525

-21.924
-229.01
36.705

6.7481
55.601
-9.9888

e
987.99
-279.46
26.216
346.37
-45.024

f
-486.36
163.52
-21.365
-213.22
36.261

g
100.09
-36.137
6.5121
51.799
-9.8531

-158.71
239.82
-110.7
275.92
2.5165
-13.17
78.458
-203.05
-4.413
23.101
BAR=1.0
c
d
-73.937
176.83
-4.0736
20.412
2.2264
-11.612
3.1078
16.53
-4.3345
22.673

-191.1
-334.77
25.138
258.21
-43.907

72.795
196.36
-20.647
-161.33
35.333

-8.2221
-43.964
6.3646
39.949
-9.5826

e
-204.11
-36.483
22.016
32.2
-43.06

f
112.53
26.701
-17.885
-27.271
34.619

g
-22.356
-6.0223
5.494
8.8826
-9.3734
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e

f

g

4. Pervane Dizayn UygulamalarÕ

ÇalÕúmada sunulan yaklaúÕmlarÕn do÷rulanmasÕ ve kullanÕúlÕlÕklarÕnÕn gösterilmesi amacÕ
ile; yukarÕda anlatÕlan her iki dizayn durumu için birer uygulama yapÕlmÕútÕr.
Uygulamalarda kullanÕlan pervaneler orta seviyede itme yüklemesine sahip olup dizayn
bilgileri Tablo 4’te verilmektedir. Pervane 1, dizayn durumu 1 için pervane 2 ise dizayn
durumu 2 için kullanÕlmÕútÕr.
Pervane dizayn uygulamalarÕ, yukarÕda verilen ampirik formüller ve Wageningen B
serilerine ait açÕk su diyagramlarÕ kullanÕlarak gerçekleútirilmiútir. Elde edilen pervane
dizayn ve performans özellikleri (P/D, KT, KQ, JA ve Șo) Tablo 5’te sunulmuútur. øki yöntem
kullanÕlarak elde edilen pervane dizayn sonuçlarÕ karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, sonuçlarÕn kabul
edilebilir mertebelerde uyumlu oldu÷u görülmektedir.
Tablo 4. Pervanelerin dizayn bilgileri
Pervane 1
Pervane 2
Pervane devir sayÕsÕ n, RPM
200
-

Pervaneye iletilen güç PD, kW

6090

-

Pervane itmesi T, kN

-

448

Pervane çapÕ D, m

-

5.2

Gemi hÕzÕ Vs, knots
Taylor iz katsayÕsÕ w
Pervane kanat sayÕsÕ Z
Kanat alan oranÕ BAR

17.5
0.15
4
0.7

14
0.15
4
0.7

Tablo 5. Pervanelerin dizayn sonuçlarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ
Dizayn durumu 1
Dizayn durumu 2

P/D
JA
KT

k=0.4010 CTH=1.210
AçÕk su
Mevcut
diyagramÕ
Yöntem
% hata
0.8100
0.7946
1.9049
0.5580
0.5440
2.5099
0.1480
0.1486
0.4338

k1=0.431 CTH=1.0956
AçÕk su
Mevcut
diyagramÕ Yöntem
% hata
0.9500
0.9664
1.7305
0.6450
0.6654
3.1650
0.1790
0.1828
2.1156

10KQ

0.2170

0.2078

4.2392

0.2940

0.2838

3.4823

Ș0

0.6050

0.6024

0.4281

0.6260

0.6214

0.7401

5. Sonuçlar

Son dönemlerde pervane dizaynÕ ve performans analizi sirkülasyon teorisine dayalÕ
matematiksel yöntemlerle ve bilgisayar programlarÕ kullanÕlarak yapÕlabiliyor olmasÕna
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karúÕlÕk, model deneylerine dayalÕ pervane serileri ile geleneksel pervane dizaynÕ hala en
çok yararlanÕlan yöntem olmayÕ sürdürmektedir. Özellikle çok az sayÕdaki parametre ile
düzgün bir pervane geometrisinin hÕzlÕ bir úekilde elde edilebiliyor olmasÕ ve dizayn edilen
pervanenin performans özelliklerinin biliniyor olmasÕ yöntemin en önemli avantajlarÕdÕr.
Bu çalÕúmada, iki farklÕ dizayn koúuluna sahip 4 kanatlÕ Wageningen B serisi pervanelerin
dizayn ve performans analizleri için pratik yaklaúÕmlar sunulmuútur. Sunulan diyagramlar
ve ampirik ifadeler ile, hÕzlÕ ve do÷ru bir úekilde pervane dizaynÕ veya mevcut bir pervane
için performans tahmini yapÕlabilir.
Her iki dizayn koúulu için birer pervane dizayn uygulamasÕ yapÕlarak, sunulan
yaklaúÕmlarÕn do÷rulu÷u gösterilmiútir.
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øKø BOYUTLU HøDROFOøLLER ÜZERøNDEKø KISMø
KAVøTASYONUN SAYISAL OLARAK øNCELENMESø
Yasemin ARIKAN ÖZDEN1, Fahri ÇELøK2 ve ùakir BAL3

ÖZET
Bu çalÕúmada iki boyutlu hidrofoillerde kavitasyon tahmini için potansiyel temelli bir
sÕnÕrelemanlarÕ yöntemi geliútirilmiútir. Yöntem paneller ile temsil edilen hidrofoil ve
kavitasyonyüzeyi üzerinde kaynak ve duble tipi tekilliklerin da÷ÕlÕmÕ ile incelenerek Dirichlet
tipi sÕnÕrkoúullarÕ kullanÕlmÕútÕr. KÕsmi kavitasyonlu hidrofoiller üzerindeki kavitasyon úekli
iteratif birhesap yöntemi ile belirlenmektedir. øteratif çözüm yöntemi kavitasyon sayÕsÕnÕn ve
kavitasyonboyunun belirli oldu÷u durumlarda, hidrofolin kavitasyona maruz kalan yüzeyi
üzerinde birötelenme kalÕnlÕ÷ÕnÕn eklenmesi ya da çÕkarÕlmasÕ úeklinde çalÕúÕr. Uygun
kavitasyon úekli,kavitasyon yüzeyi üzerinde dinamik sÕnÕr koúulunun ve kavitasyon yüzeyi de
dahil olmak üzeretüm hidrofoil yüzeyinde kinematik sÕnÕr koúulunun uygulanmasÕ ile elde
edilir. Verilen birkavitasyon sayÕsÕ için kavitasyon boyu kavitasyon yüzeyi üzerinde dinamik
sÕnÕr koúulunusa÷layan farklÕ kavitasyon boylarÕ arasÕnda minimum hata kriterine göre
belirlenir.øki boyutlu hidrofoil problemi NACA 16006 ve NACA 16012 foil kesitlerinde iki
farklÕ hücumaçÕsÕnda incelenmektedir. Sonuçlar ticari bir hesaplamalÕ akÕúkanlar dinami÷i
yöntemi(FLUENT 6.3) ve di÷er bir potansiyel tabanlÕ sÕnÕr elemanlarÕ yöntemine dayanan kod
PCPANile karúÕlaútÕrÕlacaktÕr. Sonuç olarak elde edilen basÕnç da÷ÕlÕmlarÕ ve kavitasyon
úekillerinin birbiri ile uyumu gösterilecektir.
Anahtar Kelimeler: SÕnÕr elemanlarÕ yöntemi, tabaka kavitasyonu, HAD, hidrofoil,
kavitasyon kapanma modelleri
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.DYLWDV\RQ |]HOOLNOH SRPSD SHUYDQH YH KLGURIRLOOHU JLEL KÕ]OÕ DNÕú DODQODUÕQD PDUX] NDODQ
FLKD]ODUGD |QQH JHoLOHPH\HQ ELU GXUXP RODUDN NDUúÕPÕ]D oÕNPDNWDGÕU 3HUIRUPDQV Gúú
\DSÕVDOKDVDUNRUR]\RQJUOWYHWLWUHúLPJLELLVWHQPH\HQVRQXoODUDQHGHQRODELOLUg]HOOLNOH
KLGURIRLOOHUGH UDVWODQDQ WDEDND NDYLWDV\RQXQXQ QHGHQ ROGX÷X SHUIRUPDQV GúúQQ GL]D\Q
DúDPDVÕQGD WHVSLWL oRN |QHPOLGLU %X GD KHVDSODPDOÕ DQDOL] PHWRGODUÕQÕQ JHOLúWLULOPHVLQLQ
|]HOOLNOH PRGHUQ JHPLOHUGH DUWDQ KÕ] GH÷HUOHUL GLNNDWH DOÕQGÕ÷ÕQGD NDYLWDV\RQXQ |QQH
JHoLOPHVLLPNDQVÕ]ELUGXUXPRODUDNNDUúÕPÕ]DoÕNPDVÕQGDQGROD\ÕoRN|QHPOLGLU
øNL ER\XWOX NDYLWDV\RQOX K\GURIRLOOHU HWUDIÕQGDNL DNÕú LON RODUDN OLQHHU WHRULOHU LOH IRUPOH
HGLOPLúWLU>@'L÷HUWDUDIWDQ+HOPKRO]>@YH.LUFKKRII>@VDGHFHEDVLWJHRPHWULOHU]HULQGH
NXOODQÕODELOHQ OLQHHU ROPD\DQ KRGRJUDI \|QWHPLQL JHOLúWLUPLúOHUGLU /LQHHU WHRUL D\QÕ DNÕP
úDUWODUÕQGD IRLO NDOÕQOÕ÷ÕQÕQ DUWWÕUÕOPDVÕ LOH NDYLWDV\RQ ER\X YH KDFPLQGH ELU DUWÕú |QJ|UU
8KOPDQ¶ÕQ¶GH>@JHOLúWLUGL÷LYHNDYLWDV\RQ\]H\LQLQNLQHPDWLNYHGLQDPLNVÕQÕUúDUWODUÕ
NDYLWDV\RQ \]H\L ]HULQGH VD÷ODQDQD NDGDU LWHUDWLI RODUDN HOGH HGLOGL÷L OLQHHU ROPD\DQ \]H\
JLUGDS \|QWHPL LVH NDYLWDV\RQ ER\XQXQ IRLO NDOÕQOÕ÷ÕQÕQ DUWWÕUÕOPDVÕ LOH D]DODFD÷ÕQÕ |QJ|UU
/LQHHUWHRULGHNLEXHNVLNOLNOLQHHUROPD\DQJLULúNHQDUÕG]HOWPHVLX\JXODPDVÕLOHG]HOWLOPLúWLU
>@
6ÕQÕU HOHPDQODUÕ \|QWHPLQLQ NXOODQÕOPD\D EDúODQPDVÕ LOH NDYLWDV\RQ DQDOL]LQH \|QHOLN KÕ]OÕ
\DNODúÕPODU \DSPD LPNDQÕ VD÷ODQPÕúWÕU 6ÕQÕU HOHPDQODUÕ \|QWHPLQLQ LON X\JXODPDODUÕQGDQ
VRQUD >@ LNL ER\XWOX NDYLWDV\RQVX] KLGURIRLOOHUGH DNÕú DQDOL]L LOH LOJLOL VÕQÕU HOHPDQODUÕ
\|QWHPOHULNXOODQÕODUDNSHNoRNoDOÕúPD\DSÕOPÕúWÕU>YH@.ÕVPLYHVSHUNDYLWDV\RQOXLNL
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YH o ER\XWOX KLGURIRLOOHU HWUDIÕQGDNL NDYLWDV\RQ WDKPLQL LoLQ SRWDQVL\HO WHRUL\H GD\DOÕ VÕQÕU
HOHPDQODUÕ\|QWHPLNXOODQÕODUDNOLQHHUROPD\DQELUDQDOL]PHWRGXJHOLúWLULOPLúWLU>@
øNLYHoER\XWOXNDYLWDV\RQOXKLGURIRLOOHULQDNÕúDQDOL]LLoLQVÕQÕUHOHPDQÕ\|QWHPLNXOODQÕODUDN
\DSÕODQ|QHPOLoDOÕúPDODUD>@¶LQ\DSWÕ÷ÕoDOÕúPDODU|UQHNRODUDNYHULOHELOLU
%X oDOÕúPDODUGD OLQHHU ROPD\DQ VUWQPHOL YH VUWQPHVL] LNL YH o ER\XWOX KLGURIRLOOHU
HWUDIÕQGDNL DNÕú DQDOL] PHWRGODUÕ YH o ER\XWOX NÕVPL NDYLWDV\RQOX KLGURIRLOOHULQ HWUDIÕQGD
]DPDQDED÷OÕDNÕúWDKPLQ\|QWHPOHULWDQÕWÕOPÕúWÕU
øNL YH o ER\XWOX NDYLWDV\RQOX KLGURIRLOOHUGH D\QÕ ]DPDQGD IDUNOÕ NDYLWDV\RQ NDSDQPD
PRGHOOHULQLQ HWNLOHUL GH LQFHOHQPLúWLU %XQXQOD ELUOLNWH >@ YH >@ WDUDIÕQGDQ LWHUDWLI VÕQÕU
HOHPDQODUÕ\|QWHPLQLQX\JXODQGÕ÷ÕVÕQÕUOÕGHULQOLNWHYHGDOJDWDQNÕQÕQLoLQGHNLLNLYHoER\XWOX
NDYLWDV\RQOXKLGURIRLODQDOL]LGHEXDODQGDNLGL÷HU|QHPOLoDOÕúPDODUGDQGÕU
9LVNR] HWNLOHU GH GLNNDWH DOÕQDUDN NDYLWDV\RQ VLPODV\RQXQD ELU GL÷HU \DNODúÕP GD 5$16 YH
(XOHUGHQNOHPOHULQLQVD\ÕVDORODUDNo|]OPHVLQHGD\DQÕU
1DYLHU6WRNHVGHQNOHPOHULQLQ>@YH(XOHUGHQNOHPOHULQLQ>@o|]PQHGD\DQDQELUPHWRG
'HVKSDQGH YH GL÷HUOHUL WDUDIÕQGDQ X\JXODQPÕúWÕU %X oDOÕúPDODU LNL ER\XWOX NDYLWDV\RQOX
KLGIRLOOHU HWUDIÕQGDNL DNÕú DQDOL]LQGH NDYLWDV\RQOX E|OJHOHULQ WDKPLQLQGH YLVNR] HWNLOHULQ
YDUOÕ÷ÕQÕQ(XOHUDQDOL]LLOHNÕ\DVODQGÕ÷ÕQGDD]ROGX÷XQXJ|VWHUPLúWLU
%XUXOPXú KLGURIRLO YH SRPSD WUELQLQGH NDYLWDV\RQ WDKPLQL LoLQ LNL ER\XWOX KLGURIRLOOHUGH
NÕVPL NDYLWDV\RQOX DNÕú DQDOL]L LOH LOJLOL ELU EDúND oDOÕúPDGD N߳ WUEODQV PRGHOL >@
WDUDIÕQGDQX\JXODQPÕúYHGDKDVRQUD>@WDUDIÕQGDQJHOLúWLULOPLúWLU
%XQXQ \DQÕQGD KHVDSODPDOÕ DNÕúNDQODU GLQDPL÷L \|QWHPOHUL GH NDYLWDV\RQOX DNÕúODUÕQ
PRGHOOHQPHVLLoLQHWNLOLELU\DNODúÕPVXQPDNWDGÕU.DYLWDV\RQOXDNÕú]DPDQGDQED÷ÕPVÕ]\DGD
]DPDQD ED÷ÕPOÕ RODUDN PRGHOOHQHELOPHNWHGLU =DPDQD ED÷ÕPOÕ ELU DNÕú \DNODúÕPÕ >@
WDUDIÕQGDQ LQFHOHQHUHN NDYLWDV\RQ ER\X \NVHN ELU GR÷UXOXNOD KHVDSODQDELOPLúWLU øNL ER\XWOX
KLGURIRLOOHUGH NDYLWDV\RQ HUR]\RQ ULVNL ]DPDQGDQ ED÷ÕPVÕ] YH ]DPDQD ED÷OÕ GXUXPODUGD >@
WDUDIÕQGDQ KHVDSODQDUDN 5$16 NRGX )/8(17¶LQ ]DPDQGDQ ED÷ÕPVÕ] NDYLWDV\RQ WDKPLQLQGH
XPXWYHULFLVRQXoODUYHUGL÷LJ|UOPHNWHGLU
)DUNOÕ WUEODQV PRGHOOHULQLQ YH GXYDU NRúXOODUÕQÕQ KLGURIRLOOHU HWUDIÕQGDNL NDYLWDV\RQOX DNÕú
]HULQGHNLHWNLOHUL+XDQJYG>@WDUDIÕQGDQNDUúÕODúWÕUÕOPÕúWÕU%XoDOÕúPDGD³HQKDQFHGQHDU
ZDOO´ IRQNVL\RQXQXQ NXOODQÕOGÕ÷Õ 51* WUEODQV PRGHOLQLQ GL÷HU PRGHOOHUH J|UH GDKD L\L
VRQXoODUYHUGL÷LWHVSLWHGLOPLúWLU
+LGURIRLOOHUGHNDYLWDV\RQROXúXPXQXQLONVDIKDODUÕQÕQWDKPLQLDPDFÕLOH+RHNVWUDYH9D]>@
WDUDIÕQGDQ ELU +$' &)'  PRGHOL NXOODQÕOPÕúWÕU <DSWÕNODUÕ oDOÕúPDGD ]DPDQGDQ ED÷ÕPVÕ]
NÕVPL NDYLWDV\RQ PRGHOOHQPHVL LoLQ MHW NDSDQPD PRGHOL NXOODQÕPÕQÕQ JHoHUVL] ELU \DNODúÕP
RODUDNGH÷HUOHQGLULOPHVLJHUHNWL÷LVRQXFXQDYDUPÕúODUGÕU
%X oDOÕúPDGD NÕVPL NDYLWDV\RQOX LNL ER\XWOX KLGURIRLOOHU HWUDIÕQGDNL DNÕú SRWDQVL\HO WHRUL\H
GD\DQDQOLQHHURODPD\DQLWHUDWLIELU\DNODúÕPJHOLúWLULOHUHNLQFHOHQPLúWLU0HYFXW\|QWHPGDKD
|QFH$UÕNDQYG>@¶GHWDQÕWÕODQ\|QWHPLQJHOLúWLULOPHVLQHGD\DQPDNWDGÕU
øNL ER\XWOX NDYLWDV\RQ DQDOL]L LoLQ 1$&$  YH  NHVLWOHUL NXOODQÕODUDN NDYLWDV\RQ
úHNLOOHULEDVÕQoGD÷ÕOÕPODUÕLOHNDOGÕUPDYHGLUHQoNDWVD\ÕODUÕWDKPLQHGLOPHNWHGLU$QDOL]OHU
YH  GHUHFH ROPDN ]HUH LNL IDUNOÕ KFXP DoÕVÕ LoLQ \DSÕOPDNWDGÕU 0HYFXW \|QWHP LOH HOGH
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HGLOHQ VRQXoODU SRWDQVL\HO WHPHOOL ELU VÕQÕU HOHPDQÕ PHWRGX 3&3$1  >@ YH ELU WLFDUL
KHVDSODPDOÕDNÕúNDQODUGLQDPL÷L\|QWHPL )/8(17 LOHNDUúÕODúWÕUÕOPDNWDGÕU

 øNL%R\XWOX.ÕVPL.DYLWDV\RQOX+LGURIRLO$QDOL]LQLQ0DWHPDWLNVHO)RUPODV\RQX

+LGURIRLO ]HULQGHNL DNÕú SRWDQVL\HO WHRUL\H J|UH VÕNÕúWÕUÕODPD] VUWQPHVL] YH LUURWDV\RQHO
RODUDNNDEXOHGLOPHNWHGLU$NÕúNDQLoLQGHEXOXQDQLNLER\XWOX KLGURIRLO XQLIRUPELUDNÕúD 8 
PDUX]GXU øNL ER\XWOX KLGURIRLO HWUDIÕQGDNL DNÕú LoLQ WRSODP SRWDQVL\HO DúD÷ÕGDNL JLEL LIDGH
HGLOHELOLU>@
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 6D\ÕVDO8\JXODPD
øNL ER\XWOX KLGURIRLOOHUGH NDYLWDV\RQ WDKPLQL LoLQ LWHUDWLI ELU \|QWHP JHOLúWLULOPLúWLU
.DYLWDV\RQOX DNÕú DQDOL]OHUL NDYLWDV\RQVX] KLGURIRLOOHU LoLQ NXOODQÕODQ ELU DQDOL] \|QWHPLQLQ
LWHUDWLI RODUDN X\JXODQPDVÕ LOH JHUoHNOHúWLULOPHNWHGLU øNL ER\XWOX KLGURIRLO HWUDIÕQGDNL DNÕú
DQDOL]L LoLQ SRWDQVL\HO WDEDQOÕ ELU VÕQÕU HOHPDQODUÕ \|QWHPL VDELW úLGGHWOL ND\QDN YH GXEOH
GD÷ÕOÕPÕLOH 'LULFKOHWWLSLVÕQÕUNRúXOODUÕ NXOODQÕOPÕúWÕU0HWRGXQGHWD\ODUÕ>@¶GHEXOXQDELOLU
6DELWELUNDYLWDV\RQER\XYHNDYLWDV\RQVD\ÕVÕLoLQNDYLWDV\RQúHNOLIRLO\]H\LXIDNDUDOÕNODU
LOH GHIRUPH HGLOHUHN LWHUDWLI RODUDN DUDQPDNWDGÕU +LGURIRLO HWUDIÕQGDNL DNÕú NDYLWDV\RQ LOH
GHIRUPH ROPXú \HQL IRLO JHRPHWULOHUL LoLQ KHU LWHUDV\RQ DGÕPÕQGD VÕQÕU HOHPDQODUÕ \|QWHPL LOH
DQDOL]HGLOPHNWHGLU6RQLWHUDV\RQGDGLQDPLNVÕQÕUNRúXOXNDYLWDV\RQ\]H\LQGHLVWHQHQWROHUDQV
GH÷HULQGHVD÷ODQGÕ÷ÕQGDNDYLWDV\RQOXKLGURIRLOLQQLKDLNDYLWDV\RQúHNOLYHEDVÕQoGD÷ÕOÕPÕHOGH
HGLOPLú ROXU 6DELW ELU NDYLWDV\RQ VD\ÕVÕ LoLQ IRLO \]H\L ]HULQGH NDYLWDV\RQ úHNLOOHUL IDUNOÕ
ELUoRNNDYLWDV\RQER\XLoLQDUDQPDNWDYHX\JXQNDYLWDV\RQER\XYHúHNOLNDYLWDV\RQ \]H\L
]HULQGHหെܥ  ߪหRODUDNLIDGHHGLOHQPLQLPXPKDWDNULWHULQHJ|UHVHoLOPHNWHGLU.DYLWDV\RQ
NDSDQPD E|OJHVL LNL ID]OÕ WUEODQVOÕ ELU DNÕúÕQ ROGX÷X oRN NRPSOHNV ELU DNÕú E|OJHVLQGHQ
ROXúPDNWDGÕU %X E|OJHGHNL DNÕú NDUDNWHULVWLNOHULQL HOGH HWPHGHNL JoONOHU NDYLWDV\RQ
NDSDQPD PRGHOOHULQLQNXOODQÕPÕQÕJHUHNWLULU>@.DYLWDV\RQNDSDQPDE|OJHVLQL PRGHOOHPHN
LoLQGXYDUNDSDQPDPRGHOL ³WKHHQGSODWH5LDERXFKLQVN\´YH\D³WHUPLQDWLRQZDOOPRGHO´ MHW
NDSDQPDPRGHOL ³WKHUHHQWUDQWMHWPRGHO´ VSLUDOJLUGDSPRGHOL ³7XOLQ¶VVSLUDOYRUWH[´ DoÕN
L] PRGHOL ³WKH RSHQ ZDNH PRGHO´  YH EDVÕQo NXUWDUPD PRGHOL ³WKH SUHVVXUH UHFRYHU\´  JLEL
IDUNOÕ NDYLWDV\RQ PRGHOOHUL PHYFXWWXU %X oDOÕúPDGD LNL ER\XWOX KLGURIRLO HWUDIÕQGDNL DNÕú
DQDOL]L LoLQ EDVÕQo NXUWDUPD YH GXYDU NDSDQPD PRGHOOHUL NXOODQÕOPÕúWÕU .DYLWDV\RQ E|OJHVL
GúH\ELUGXYDULOHNDSDQDQGXYDUNDSDQPDPRGHOLùHNLO¶GHJ|UOPHNWHGLU


ùHNLO'XYDUNDSDQPDPRGHOL
%DVÕQo NXUWDUPD PRGHOL NDYLWDV\RQ \]H\L ]HULQGH JHoLú E|OJHVL 7/ ¶GH NDYLWDV\RQ
E|OJHVLQLNDSDWDELOPHNLoLQEDVÕQFÕQEXKDUODúPDEDVÕQFÕQDHúLWROPDPDVÕQÕJHUHNWLULU ùHNLO 


ùHNLO.ÕVPLNDYLWDV\RQOXLNLER\XWOXKLGURIRLOLoLQEDVÕQoNXUWDUPDPRGHOL
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%DVÕQoNXUWDUPDPRGHOLQLQX\JXODQDELOPHVLLoLQDúD÷ÕGDNLGHQNOHPOHUNXOODQÕOPDNWDGÕU>@
݂൫ݏ ൯ ൌ ൝

Ͳ݂݅ݏ ൏ ்ݏ
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௦ ି௦ జ
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%XUDGD ݏ  NDYLWDV\RQ |QGHU NHQDUÕQGDQ LWLEDUHQ NDYLWDV\RQ \]H\L ]HULQGH |OoOHQ \D\
X]XQOX÷XGXU %XUDGD $ $  YH ߭ ߭  Ͳሻ NH\IL VDELWOHUGLU .DYLWDV\RQ ER\X O D\UÕOPD
QRNWDVÕ ' JHoLú E|OJHVL EDúODQJÕFÕ 7 YH NDYLWDV\RQ |QGHU NHQDUÕ GD / NÕVDOWPDODUÕ LOH
J|VWHULOPHNWHGLU0HYFXW\|QWHPGHNDYLWDV\RQVD\ÕVÕ ߪ் DúD÷ÕGDNLJLELDOÕQPÕúWÕU
ߪ் ൌ ൬ߪ  ͳ െ

ଵ

൰ ݂൫ݏ ൯

ሺ௦ ሻ













 

%DVÕQo NDWVD\ÕVÕQÕQ &S  \HQL NDYLWDV\RQ VD\ÕVÕ ߪ்  LOH NDUúÕODúWÕUÕOPDVÕ VRQXFXQGD GLQDPLN
VÕQÕUNRúXOXIRLO\]H\L]HULQGH '/ VD÷ODQPDNWDGÕUøNLER\XWOXPHYFXW\|QWHPGHGHQNOHP
¶GD YHULOHQ NDSDQPD PRGHOLQGHNL ݂൫ݏ ൯ GH÷HUL WP NDYLWDV\RQ E|OJHVL ]HULQGH '/  VÕIÕU
RODUDNVHoLOGL÷LQGHGXYDUNDSDQPDPRGHOLRWRPDWLNRODUDNVD÷ODQPDNWDGÕU
 +HVDSODPDOÕ$NÕúNDQODU'LQDPL÷L$QDOL]<|QWHPL

6D\ÕVDO \|QWHPGH \|QHWLFL GHQNOHPOHU ELULQFL GHUHFHGHQ ELU úHPD NXOODQÕPÕ LOH 6,03/(&
DOJRULWPDVÕ NXOODQÕODUDN D\UÕNODúWÕUÕOPDNWDGÕU øOJLOL GHQNOHPOHU DNÕú EXKDU YH WUEODQV LoLQ
o|]OPHNWHGLU d|]P LoLQ \DNÕQVDPD NULWHUL  RODUDN VHoLOPLúWLU .DUÕúÕP PRGHOL oRN ID]OÕ
PRGHO RODUDN VHoLOPLúWLU YH NDYLWDV\RQ PRGHOLQL GH LoHULU >@ 0DWHPDWLN PRGHOGH oRN ID]OÕ
DNÕP LoLQ NXOODQÕODQ VÕNÕúWÕUÕODPD\DQ ]DPDQ RUWDODPDOÕ ]DPDQD ED÷ÕPOÕ VUHNOLOLN YH
PRPHQWXPGHQNOHPOHULDúD÷ÕGDNLJLELYHULOPHNWHGLU>@
డ
డ௧

ሺߩ ሻ  ൫ߩ ሬሬሬሬሬԦ
ߴ ൯ ൌ Ͳ




ሬሬሬሬሬԦ
%XUDGDߴ
 NWOHRUWDODPDOÕKÕ]ߩ NDUÕúÕPÕQ\R÷XQOX÷XYHߙ NID]ÕQÕQKDFLPVHONHVULGLU
డ
ሺߩ ሬሬሬሬሬԦሻ
߭  Ǥ ሺߩ ߭Ԧ ߭Ԧ ሻ ൌ
డ௧
் ሻሿ
െ  Ǥ ሾߤ ሺ߭Ԧ  ߭Ԧ
 ߩ ݃Ԧ  ܨԦ  Ǥ ൫σ୬୩ୀଵ Į୩ ȡ୩ ሬȣԦୢ୰Ǥ୩ ሬȣԦୢ୰ǡ୩ ൯ 

 
%XUDGD Q ID] VD\ÕVÕ ܨԦ  NWOH NXYYHWL ߤ  NDUÕúÕPÕQ YLVNR]LWHVL YH ߭Ԧௗǡ  LNLQFLO ID] N¶QÕQ
VUNOHQPH KÕ]ÕGÕU 7UEODQV PRGHOL RODUDN N߳ 51*  ³HQKDQFHG ZDOO WUHDWPHQW´ PRGHOL
VHoLOPLúWLU .DUÕúÕP PRGHOL LoLQ WUEODQV NLQHWLN HQHUMLVL N 'HQNOHP   YH \D\ÕOÕPÕ ߳
'HQNOHP  DúD÷ÕGDNLJLELGLU
డ
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ܥଵఢ ሺܩ  ܥଷఢ ܩ ሻ െ ܥଶ ߩ െ ܴఢ  ܵఢ  



%X GHQNOHPOHUGH *N RUWDODPD KÕ] JUDG\DQODUÕQGDQ GROD\Õ ROXúDQ WUEODQV NLQHWLN HQHUMLVL
UHWLPLQL *E EDWPDGDQ ³EXR\DQF\´  ND\QDNODQDQ WUEODQVOÕ NLQHWLN HQHUMLVL UHWLPLQL <0
WRSODPGLVLSDV\RQRUDQÕQDVÕNÕúWÕUÕODELOLUWUEODQVWDNDUDUVÕ]GLODWDV\RQNDWNÕVÕQÕߙ YHߙఢ NYH
߳LoLQHIHNWLI3UDGWOVD\ÕODUÕQÕ6NYH6߳LVHND\QDNWHULPOHULQLLIDGHHGHUøNLID]OÕNDUÕúÕPLoLQ
NDYLWDV\RQ HWNLOHUL )OXHQW¶WH VWDQGDUW NDYLWDV\RQ PRGHOLQLQ NXOODQÕOPDVÕ LOH GDKLO HGLOPLúWLU
)OXHQW¶WH NXOODQÕODQ NDYLWDV\RQ PRGHOL ³WDP NDYLWDV\RQ PRGHOL´QH GD\DQÕU >@ 0RGHOEWQ
WUEODQVPRGHOOHULLOHYHoRNID]OÕNDUÕúÕPPRGHOLLOHNXOODQÕODELOLU+HVDSODPDODUGDELULQFLID]
VÕYÕVXRODUDNYHLNLQFLID]VXEXKDUÕRODUDNVHoLOPLúWLU%XKDUWDúÕQPDGHQNOHPL³I´EXKDUNWOH
NHVULLOHYHULOPLúWLU>@
డ
డ௧

ሺߩ݂ሻ  ሺߩ߭Ԧజ ݂ሻ ൌ ሺߛ݂ሻ  ܴ െ ܴ 









 

%XUDGDȡNDUÕúÕPÕQ\R÷XQOX÷X߭Ԧజ EXKDUID]ÕQÕQKÕ]YHNW|UߛHIHNWLIGH÷LúLPNDWVD\ÕVÕ5HYH
5FEXKDUUHWPHYH\R÷XQODúWÕUPDWHULPOHULGLU7UEODQVWDQLQGNOHQHQEDVÕQoGDOJDODQPDODUÕ
GLNNDWHDOÕQDUDNQLKDLID]RUDQÕWHULPOHULYH\R÷XQODúWÕUÕODPD\DQJD]ODULoLQSSY
ܴ ൌ ܥ

ξ
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´O´ YH ³Y´ LQGLVOHUL VÕYÕ YH EXKDU ID]ÕQÕ ߪ VÕYÕQÕQ \]H\ JHULOLP NDWVD\ÕVÕQÕ SY VÕYÕQÕQ
EXKDUODúPDEDVÕQFÕQÕYH&HLOH&FGHDPSLULNVDELWOHULJ|VWHUPHNWHGLU
 6D\ÕVDO6RQXoODUYH'H÷HUOHQGLUPH
%XE|OPGHLNLER\XWOXKLGURIRLOOHU]HULQGHNLNDYLWDV\RQWDKPLQLLoLQPHYFXW\|QWHPLOHHOGH
HGLOPLú ED]Õ VD\ÕVDO VRQXoODU VXQXOPXúWXU øNL ER\XWOX KLGURIRLOOHU LoLQ NDYLWDV\RQ úHNLOOHUL YH
EDVÕQo GD÷ÕOÕPODUÕ LNL IDUNOÕ NHVLW 1$&$  DQG 1$&$   YH LNL IDUNOÕ KFP DoÕVÕ
GH÷HUL LoLQ Į R YH Į R  EHOLUOHQPHNWHGLU $\UÕFD EXUDGD WDUWÕúÕODQ KHU GXUXP LoLQ IDUNOÕ
NDYLWDV\RQNDSDQPDPRGHOOHULQLQNDYLWDV\RQOXKLGURIRLOLQNDYLWDV\RQúHNOLYHEDVÕQoGD÷ÕOÕPÕ
]HULQGHNL HWNLVL LQFHOHQHFHNWLU øNL ER\XWOX DQDOL] VRQXoODUÕ SRWDQVL\HO WDEDQOÕ ELU VÕQÕU
HOHPDQODUÕ\|QWHPL 3&3$1 >@YHELUKHVDSODPDOÕDNÕúNDQODUGLQDPL÷L )/8(17 \|QWHPL
LOH NDUúÕODúWÕUÕOPDNWDGÕU %WQ LNL ER\XWOX VÕQÕU HOHPDQODUÕ \|QWHPL DQDOL]OHULQGH K\GURIRLO
\]H\L  DGHW SDQHOH E|OQHUHN WHPVLO HGLOPLúWLU ùHNLO   %DVÕQo WDUDIÕ >'0@ NDYLWDV\RQ
\]H\L >'/@ YH NDYLWDV\RQVX] E|OJH RODQ HPPH WDUDIÕQD >/0@  DGHW SDQHO HúLW VD\ÕGD
\HUOHúWLULOPLú YH WDP NRVLQV GD÷ÕOÕPÕ X\JXODQPÕúWÕU 0HYFXW \|QWHP LOH \DSÕODQ WP
X\JXODPDODUGD NHVLWLQ NRUG X]XQOX÷X LOH ER\XWVX]ODúWÕUÕODQ NDYLWDV\RQ \]H\L ]HULQGHNL
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GHIRUPDV\RQPLNWDUÕKHULWHUDV\RQDGÕPÕQGD'KF ¶GLUYHEXUDGDLQFHOHQHQGXUXPODUGD
PDNVLPXPLWHUDV\RQGD\DNÕQVDPDVD÷ODQPDNWDGÕU$QDOL]OHUGHNXOODQÕODQEDVÕQoNXUWDUPD
PRGHOL YH GXYDU NDSDQPD PRGHOOHUL |QFHNL NÕVÕPODUGD DoÕNODQPÕúWÕU 0HYFXW \|QWHPGH ELU
NDSDQPD PRGHOL VHoLOPHGL÷LQGH GXYDU NDSDQPD PRGHOL X\JXODQÕU %HQ]HU úDUWODUGD
NDUúÕODúWÕUPD \DSDELOPHN LoLQ EDVÕQo NXUWDUPD PRGHOLQGHNL VDELWOHU 3&3$1¶GDNL LOH D\QÕ
VHoLOPLúWLU 1$&$NHVLWLLoLQ|QHULOGL÷LúHNLOGHQ O $  >@
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/



0



\
































ùHNLO'KLGURIRLOGHNLSDQHO\HUOHúLPL \NVHNOLNLOH|OoHNOHQGLULOPLúWLU 
[F



ùHNLODUDVÕQGD1$&$ ı YHĮ RYHR YH1$&$ ı YH
 Į R YH R  IRLO NHVLWOHUL LoLQ \NVHNOLN  LOH |OoHNOHQGLULOPLú úHNLOGH  NDYLWDV\RQ
úHNLOOHUL YH EDVÕQo GD÷ÕOÕPODUÕ J|VWHULOPHNWHGLU $\QÕ ]DPDQGD PHYFXW \|QWHPGHQ EXOXQDQ
VRQXoODULNLIDUNOÕNDYLWDV\RQNDSDQPDPRGHOLNXOODQÕODUDNNDUúÕODúWÕUÕOPÕúWÕU

1$&$Į ʍ 

1$&$Į ʍ 









3&3$1




'XYDU.DSDQPD0RGHOL







&S 





















&S 




















%DVÕQo.XUWDUPD0RGHOL



0HYFXW<|QWHP






















[F







[F

ùHNLO  %DVÕQo GD÷ÕOÕPODUÕ YH NDYLWDV\RQ úHNLOOHUL
ùHNLO  %DVÕQo NXUWDUPD PRGHOL YH GXYDU
EDVÕQo NXUWDUPD PRGHOL LoLQ  \NVHNOLN  LOH NDSDQPDPRGHOOHULNXOODQÕODUDNPHYFXW\|QWHPGHQ
|OoHNOHQGLULOPLúWLU 
HOGHHGLOHQEDVÕQoGD÷ÕOÕPÕYHNDYLWDV\RQúHNOL
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1$&$Į ʍ 

1$&$Į ʍ 





%DVÕQo.XUWDUPD0RGHOL

3&3$1




0HYFXW<|QWHP



'XYDU.DSDQPD0RGHOL



&S

&S

 









 

































[F



[F

ùHNLO  %DVÕQo GD÷ÕOÕPODUÕ YH NDYLWDV\RQ ùHNLO  %DVÕQo NXUWDUPD YH GXYDU NDSDQPD
úHNLOOHUL EDVÕQoNXUWDUPDPRGHOLLoLQ 
PRGHOOHUL NXOODQÕODUDN PHYFXW \|QWHPGHQ HOGH
HGLOHQEDVÕQoGD÷ÕOÕPÕYHNDYLWDV\RQúHNOL
1$&$Į ʍ 

1$&$Į ʍ 




3&3$1

%DVÕQo.XUWDUPD0RGHOL
'XYDU.DSDQPD0RGHOL

0HYFXW<|QWHP




&S

 



















&S

 

































[F



[F

ùHNLO  %DVÕQo GD÷ÕOÕPODUÕ YH NDYLWDV\RQ ùHNLO  %DVÕQo NXUWDUPD YH GXYDU NDSDQPD
úHNLOOHUL EDVÕQoNXUWDUPDPRGHOLLoLQ 
PRGHOOHUL NXOODQÕODUDN PHYFXW \|QWHPGHQ HOGH
HGLOHQEDVÕQoGD÷ÕOÕPÕYHNDYLWDV\RQúHNOL
1$&$Į ʍ 

1$&$Į ʍ 





%DVÕQo.XUWDUPD0RGHOL
3&3$1
0HYFXW<|QWHP









&S

 

&S











 





'XYDU.DSDQPD0RGHOL
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[F

ùHNLO  %DVÕQo GD÷ÕOÕPODUÕ YH NDYLWDV\RQ ùHNLO  %DVÕQo NXUWDUPD YH GXYDU NDSDQPD
úHNLOOHUL EDVÕQoNXUWDUPDPRGHOLLoLQ 
PRGHOOHUL NXOODQÕODUDN PHYFXW \|QWHPGHQ HOGH
HGLOHQEDVÕQoGD÷ÕOÕPÕYHNDYLWDV\RQúHNOL
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ùHNLO  DUDVÕQGD ER\XWVX] NDYLWDV\RQ ER\ODUÕ [F  PHYFXW \|QWHP LOH EDVÕQo NXUWDUPD
PRGHOLNXOODQÕODUDN\DNODúÕNRODUDNRODUDNGXYDUNDSDQPDPRGHOLNXOODQÕODUDNRODUDN
EXOXQPXúWXUùHNLO¶GDJ|VWHULOHQĮ R1$&$GXUXPXKDULoROPDN]HUHKHUGXUXPGD
PHYFXW \|QWHPGHQ HOGH HGLOHQ VRQXoODU NDYLWDV\RQ úHNLOOHUL YH EDVÕQo GD÷ÕOÕPODUÕ \|QQGHQ
3&3$1¶GDQHOGHHGLOHQVRQXoODULOHX\XPLoLQGHGLU ùHNLO ùHNLO¶GDJ|UOHQJHoLú
E|OJHVLQGHNL IDUNODUÕQ GúN NDOÕQOÕN YH \NVHN KFXP DoÕVÕ GH÷HUOHULQGHQ ND\QDNODQGÕ÷Õ
GúQOPHNWHGLU 0HYFXW \|QWHPGH NXOODQÕODQ NDYLWDV\RQ NDSDQPD PRGHOOHULQLQ
NDUúÕODúWÕUÕOGÕ÷Õ ùHNLO    YH ¶GHQ EDVÕQo GD÷ÕOÕPODUÕQÕQ NDYLWDV\RQ NDSDQPD E|OJHVL
KDULFLQGH X\XP LoLQGH ROGX÷X J|UOPHNWHGLU 0HYFXW \|QWHPGH GXYDU NDSDQPD PRGHOLQLQ
NXOODQÕPÕ LOH \DSÕODQ NDUúÕODúWÕUPDGD LVH JHoLú E|OJHVLQGH EDVÕQo GD÷ÕOÕPÕ GH÷HUOHULQGH ሺെܥ ሻ
NDSDQPD PRGHOLQLQ|]HOOL÷LQGHQND\QDNODQDQELU ND\PDROGX÷X J|UOPHNWHGLU1$&$ 
YH1$&$IRLONHVLWOHULQGHĮ RYHĮ R KFXPDoÕVÕGH÷HUOHULLoLQPHYFXW\|QWHPGHQ
YH 3&3$1¶GDQ EDVÕQo NXUWDUPD PRGHOL NXOODQÕODUDN HOGH HGLOHQ NDOGÕUPD NXYYHWL YH GLUHQo
NXYYHWLNDWVD\ÕODUÕ &/&' 7DEOR¶GHYHULOPLúWLUøNLER\XWOXKLGURIRLOLoLQNDOGÕUPDNXYYHWL
NDWVD\ÕVÕ &/ YHGLUHQoNXYYHWLNDWVD\ÕVÕ &' DúD÷ÕGDNLJLELGLU
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7DEOR0HYFXW\|QWHPGHQYH3&3$1¶GDQHOGHHGLOHQNDOGÕUPDYHGLUHQoNXYYHWLNDWVD\ÕODUÕ
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+HVDSODPDOÕ DNÕúNDQODU GLQDPL÷L \|QWHPL NXOODQÕODUDN LNL ER\XWOX KLGURIRLOOHUGH WDEDND
NDYLWDV\RQXQXQ WDKPLQL LoLQ 1$&$  IRLO NHVLWL NXOODQÕOPÕúWÕU +HVDSODUGD )/8(17 
SURJUDPÕ o|]P D÷Õ ROXúWXUPDN LoLQ GH *$0%,7  SURJUDPÕ NXOODQÕOPÕúWÕU $QDOL] LoLQ
 HOHPDQÕQ NXOODQÕOGÕ÷Õ \DSÕODQGÕUÕOPÕú ELU o|]P D÷Õ ROXúWXUXOPXúWXU 'R÷UX ELU
NDYLWDV\RQ VLPODV\RQX LoLQ IRLO \]H\ E|OJHVLQH GDKD \R÷XQ ELU o|]P D÷Õ X\JXODPDVÕ
\DSÕOPÕúWÕU 6ÕQÕU NRúXOODUÕ YH IRLO ]HULQGHNL o|]P D÷Õ ùHNLO  YH ¶WH J|VWHULOPHNWHGLU
+HVDSODPDODUGD JLULú KÕ] JLULúL ³YHORFLW\ LQOHW´  YH oÕNÕú LVH EDVÕQo oÕNÕúÕ ³SUHVVXUHRXWOHW´ 
RODUDN VHoLOPLúWLU <XNDUÕ GR÷UX ELULQFL GHUHFHGHQ D\UÕNODúWÕUPD úHPDVÕ X\JXODQPÕúWÕU
.DYLWDV\RQ PRGHOOHQPHVLQGH DNÕúNDQ RODUDN VÕYÕ VX YH VX EXKDUÕ VHoLOPLúWLU 6ÕYÕ VX\XQ
\R÷XQOX÷X  NJP RODUDN YH VX EXKDUÕ \R÷XQOX÷X  NJP RODUDN VHoLOPLúWLU
<R÷XQODúPD\DQ NWOH NHVUL ³QRQFRQGHQVDEOH PDVV IUDFWLRQ´  [RODUDN VHoLOPLúWLU
7UEODQV PRGHOL RODUDN N߳ 51*  WUEODQV PRGHOL VHoLOPLúWLU .DYLWDV\RQ DQDOL]OHULQGH
LVWHQHQ NDYLWDV\RQ VD\ÕVÕ EXKDUODúPD EDVÕQFÕ DNÕú KÕ]Õ YH oÕNÕú EDVÕQFÕ GH÷HUOHUL D\DUODQDUDN
HOGHHGLOPLúWLUøNLER\XWOXKLGURIRLOOHUGHKHVDSODPDODUĮ RYHĮ RKFXPDoÕODUÕLOHı 
ı NDYLWDV\RQVD\ÕODUÕLoLQYH5H\QROGVVD\ÕVÕ5Q [LoLQ\DSÕOPÕúWÕU





ùHNLOd|]PD÷ÕYHVÕQÕUNRúXOODUÕ


ùHNLO+LGURIRLOHWUDIÕQGDNLo|]PD÷Õ
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ùHNLOYH¶WHLNLER\XWOXKLGURIRLO 1$&$ LoLQEDVÕQoGD÷ÕOÕPÕĮ RYHı LOH
Į RYHı LoLQJ|VWHULOPHNWHGLU0HYFXW\|QWHPGHEDVÕQoNXUWDUPDPRGHOLNXOODQÕODUDN
HOGH HGLOHQ VRQXoODU KHVDSODPDOÕ DNÕúNDQODU GLQDPL÷L \|QWHPLQGHQ HOGH HGLOHQOHU LOH
NDUúÕODúWÕUPDOÕRODUDNYHULOPHNWHGLU
1$&$Į ʍ 

1$&$Į ʍ 




&)'
0HYFXW<|QWHP

&)'



0HYFXW<|QWHP




&S

 









&S



 




















[F



ùHNLO0HYFXW\|QWHPYH+$'LOHHOGH ùHNLO  0HYFXW \|QWHP YH +$' LOH HOGH
HGLOHQEDVÕQoGD÷ÕOÕPODUÕ Į RYHı  
HGLOHQEDVÕQoGD÷ÕOÕPODUÕ Į RYHı  

0HYFXW \|QWHP LOH +$'¶GDQ HOGH HGLOHQ EDVÕQo GD÷ÕOÕPÕQÕQ ሺെܥ ሻ PHYFXW \|QWHPGH
NDYLWDV\RQ NDSDQPD PRGHOL X\JXODQGÕ÷ÕQGDQ NDYLWDV\RQ NDSDQPD E|OJHVL KDULFLQGH X\XP
LoLQGHROGX÷XùHNLOYH¶WHQJ|UOPHNWHGLU%|\OHFHVUWQPHHWNLOHULQLQGHGDKLOHGLOGL÷L
+$' VRQXoODUÕ LOH VÕQÕU HOHPDQODUÕ \|QWHPLQGHQ HOGH HGLOHQ VRQXoODUÕQ NDYLWDV\RQ NDSDQPD
E|OJHVLKDULFLQGHNDUúÕODúWÕUPDQÕQPDQWÕNOÕROGX÷XYHD\UÕFDVRQXoODUÕQ>@YH>@¶GHVXQXODQ
VRQXoODUOD GD GHVWHNOHQGL÷L J|UOPHNWHGLU 0HYFXW \|QWHPGH EDVÕQo NXUWDUPD PRGHOL
NXOODQÕODUDNHOGHHGLOHQNDYLWDV\RQúHNOLLOH+$'¶GDQHOGHHGLOHQNDYLWDV\RQúHNOL ı YH
V LoLQEXKDUID]ÕQÕQKDFLPVHONHVLUNRQWUPDNVLPXPRODUDN ùHNLOYH¶GH
J|VWHULOPHNWHGLU
 
[F





ùHNLO  .DYLWDV\RQ úHNOL PHYFXW ùHNLO  .DYLWDV\RQ úHNOL PHYFXW \|QWHPGH
\|QWHPGH G] oL]JL  YH +$' UHQNOL  G] oL]JL  YH +$' UHQNOL  1$&$  
1$&$  V YHĮ R 
V YHĮ R 

ùHNLOYH¶GHQ+$'LOHHOGHHGLOHQNDYLWDV\RQER\XQXQPHYFXW\|QWHPLOHHOGHHGLOHQGHQ
NÕVD ROGX÷X DQFDN NDYLWDV\RQ úHNOLQLQ NDYLWDV\RQ NDSDQPD E|OJHVL KDULFLQGH X\XP LoLQGH
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ROGX÷X J|UOPHNWHGLU $\UÕFD ùHNLO ¶WHQ Į  R  KLGURIRLO ]HULQGHNL EDVÕQo GD÷ÕOÕPÕ J|]
|QQGHEXOXQGXUXOGX÷XQGDሺെܥ ሻ+$'LOHHOGHHGLOHQNDYLWDV\RQER\XQXQPHYFXW\|QWHPGHQ
HOGH HGLOHQ NDYLWDV\RQ ER\XQD QHUHGH\VH HúLW ROGX÷X J|UOPHNWHGLU +$' LOH HOGH HGLOHQ NÕVD
NDYLWDV\RQER\XQXQ VUWQPHHWNLOHULGHGDKLOHGLOGL÷LQGHQGDKDJHUoHNoLGLU ³EUHDNRIIF\FOH´
HWNLOHUL QHGHQL\OH ROXúWX÷X GúQOPHNWHGLU %X HWNLOHU /DQJH YH GH %UXLQ >@¶LQ GHQH\
VRQXoODUÕQDGD\DQDQoDOÕúPDVÕQGDVXQXOPXúWXU
 6RQXo

øNLER\XWOXKLGURIRLOOHUGHNDYLWDV\RQWDKPLQLQH\|QHOLNJHOLúWLULOHQSRWDQVL\HOWHRUL\HGD\DQDQ
LWHUDWLI ELU o|]P \|QWHPL VXQXOPXúWXU %HOLUOL ELU NDYLWDV\RQ VD\ÕVÕ YH NDYLWDV\RQ ER\X LoLQ
KLGURIRLOLQ VÕUWÕ NDYLWDV\RQ X]XQOX÷X ER\XQFD GLQDPLN VÕQÕU NRúXOX VD÷ODQDQD NDGDU
NDYLWDV\RQVX] IXOO\ ZHWWHG  DQDOL] LOH EHOLUOL ELU WROHUDQV GH÷HUL LoLQ LWHUDWLI RODUDN GHIRUPH
HGLOPHNWHGLU8\JXQNDYLWDV\RQER\XYHúHNOLLNLER\XWOXK\GURIRLOLoLQPLQLPXPKDWDNULWHULQH
J|UHIDUNOÕNDYLWDV\RQER\ODUÕDUDVÕQGDQVHoLOHUHNEHOLUOHQPHNWHGLU
øNLER\XWOXDQDOL]OHU1$&$YH1$&$NHVLWOHULNXOODQÕODUDNYHGHUHFHROPDN
]HUH LNL KFXP DoÕVÕ GH÷HUL LoLQ \DSÕOPÕúWÕU (OGH HGLOHQ VRQXoODU NDYLWDV\RQ úHNOL YH EDVÕQo
GD÷ÕOÕPÕ \|QQGHQ 3&3$1 YH +$' \|QWHPL LOH NDUúÕODúWÕUÕOPÕúWÕU 6RQXoODUÕQ X\XP LoLQGH
ROGX÷XJ|VWHULOPLúWLU
.DYLWDV\RQ NDSDQPD PRGHOL RODUDN EDVÕQo NXUWDUPD PRGHOL YH GXYDU NDSDQPD PRGHOOHUL
NXOODQÕOPÕúWÕUdDOÕúPDGDJHUoHNOHúWLULOHQX\JXODPDODUGDQGXYDUNDSDQPDPRGHOLLOHHOGHHGLOHQ
NDYLWDV\RQ ER\ODUÕQÕQ EHNOHQLOGL÷L ]HUH EDVÕQo NXUWDUPD PRGHOLQGHQ HOGH HGLOHQGHQ GúN
ROGX÷XJ|UOPHNWHGLU
dDOÕúPDGDEDúNDNDYLWDV\RQNDSDQPDPRGHOOHULQLQNXOODQÕOPDVÕGDPPNQGU%XoDOÕúPDGD
\DSÕODQ DQDOL] NDYLWDV\RQVX] IXOO\ ZHWWHG  DQDOL]H GD\DQGÕ÷ÕQGDQ NDYLWDV\RQ \]H\L
]HULQGHNL GLQDPLN VÕQÕU úDUWÕ NLQHPDWLN VÕQÕU úDUWÕQÕQ X\JXODQPDVÕ LOH RWRPDWLN RODUDN
VD÷ODQPDNWDGÕU0HYFXW\|QWHPNDYLWDV\RQWDKPLQLLoLQ+$'\DGDGHQH\VHO\|QWHPOHUHJ|UH
GDKD NÕVD ]DPDQ LoHULVLQGH VRQXo YHUPHNWHGLU *HOHFHN oDOÕúPDODUGD WDQÕWÕODQ \|QWHPLQ
VSHUNDYLWDV\RQOX GXUXP YH \] E|OJHVLQGH NDYLWDV\RQ WDKPLQL LoLQ JHOLúWLULOPHVL
GúQOPHNWHGLU

7HúHNNU

³%X DUDúWÕUPD <ÕOGÕ] 7HNQLN hQLYHUVLWHVL %LOLPVHO $UDúWÕUPD 3URMHOHUL .RRUGLQDW|UO÷ QFH
GHVWHNOHQPLúWLU3URMH1R.$3´

.D\QDNODU

>@ 7XOLQ 0 3  ³6WHDG\ WZRGLPHQVLRQDO FDYLW\ IORZV DERXW VOHQGHU ERGLHV´ '70%
7HFKQLFDO5HSRUW1
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>@$FRVWD$-³$QRWHRQSDUWLDOFDYLWDWLRQRIIODWSODWHK\GURIRLOV´7HFK5HS(
&DOLIRUQLD,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\+\GURG\QDPLFV/DE
>@ *HXUVW -$7LPPDQ 5  ³/LQHDUL]HG WKHRU\ RI WZRGLPHQVLRQDO FDYLWDWLRQDO IORZ
DURXQGDZLQJVHFWLRQ´,;,QWO&RQJ$SSOLHG0HFK
>@+HOPKRO]+³hEHUGLVNRQWLQXLHUOLFKH)OVVLJNHLWVEHZHJXQJHQ´0RQDWVEHU$NDG
:LVV%HUOLQ
>@ .LUFKKRII *  ³=XU7KHRULH IUHLHU )OVVLJNHLWVVWUDKOHQ´ = UHLQH$QJHZ 0DWK 

>@ 8KOPDQ --6  ³7KH VXUIDFH VLQJXODULW\ PHWKRG DSSOLHG WR SDUWLDOO\ FDYLWDWLQJ
K\GURIRLOV´-RXUQDORI6KLS5HVHDUFK  
>@ .LQQDV 6  ³/HDGLQJHGJH FRUUHFWLRQV WR WKH OLQHDU WKHRU\ RI SDUWLDOO\ FDYLWDWLQJ
K\GURIRLOV´-RXUQDORI6KLS5HVHDUFK  
>@+HVV-6PLWK$³&DOFXODWLRQRISRWHQWLDOIORZDERXWDUELWUDU\ERGLHV´3URJUHVVLQ
$HURQDXWLFDO6FLHQFHV
>@ +HVV -  ³+LJKHU RUGHU QXPHULFDO VROXWLRQ RI WKH LQWHJUDO HTXDWLRQ IRU WKH WZR
GLPHQVLRQDO1HXPDQQSUREOHP´&RPSXWHU0HWKRGVLQ$SSOLHG0HFKDQLFVDQG(QJLQHHULQJ

>@+HVV-³7KHXVHRIKLJKHURUGHUVXUIDFHVLQJXODULW\GLVWULEXWLRQVWRREWDLQLPSURYHG
SRWHQWLDO IORZ VROXWLRQV IRU WZRGLPHQVLRQDO OLIWLQJ DLUIRLOV´ &RPSXWHU 0HWKRGV LQ $SSOLHG
0HFKDQLFVDQG(QJLQHHULQJ
>@.DW]-3ORWNLQ$³/RZVSHHGDHURG\QDPLFV´QGHGLWLRQ&DPEULGJH8QLYHUVLW\
3UHVV
>@&KRZ&³$Q,QWURGXFWLRQWR&RPSXWDWLRQDO)OXLG0HFKDQLFV´-RKQ:LOH\ 6RQV
,QF,6%1
>@.LQQDV6$)LQH1(³$QXPHULFDOQRQOLQHDUDQDO\VLVRIWKHIORZDURXQGWZR
DQGWKUHHGLPHQVLRQDOSDUWLDOFDYLWDWLQJK\GURIRLOV´-RXUQDORI)OXLG0HFKDQLFV
>@)LQH1(.LQQDV6$³$ERXQGDU\HOHPHQWPHWKRGIRUWKHDQDO\VLVRIWKHIORZ
DURXQGGFDYLWDWLQJK\GURIRLOV´-RXUQDORI6KLS5HVHDUFK  
>@.LQQDV6$)LQH1(³$QRQOLQHDUERXQGDU\HOHPHQWPHWKRGIRUWKHDQDO\VLVRI
XQVWHDG\SURSHOOHUVKHHWFDYLWDWLRQ´3URFHHGLQJVRIWK215
>@ .LQQDV 6$ 0LVKLPD 6 %UHZHU : +  ³1RQOLQHDU DQDO\VLV RI YLVFRXV IORZ
DURXQGFDYLWDWLQJK\GURIRLOV´3URFHHGLQJVRIWK215
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>@ .LQQDV 6 $  ³7KH SUHGLFWLRQ RI XQVWHDG\ VKHHW FDYLWDWLRQ´ 3URFHHGLQJV RI WKH
7KLUG,QWHUQDWLRQDO6\PSRVLXPRQ&DYLWDWLRQ
>@ .LP < * /HH & 6 6XK - &  ³6XUIDFH SDQHO PHWKRG IRU SUHGLFWLRQ RI IORZ
DURXQG D G VWHDG\ RU XQVWHDG\ FDYLWDWLQJ K\GURIRLO´ 3URFHHGLQJV RI WKH QG ,QWHUQDWLRQDO
6\PSRVLXPRQ&DYLWDWLRQ
>@ .LP< * /HH & 6  ³3UHGLFWLRQ RI XQVWHDG\ SHUIRUPDQFH RI PDULQH SURSHOOHUV
ZLWK FDYLWDWLRQ XVLQJ VXUIDFHSDQHO PHWKRG´ 3URFHHGLQJV RI VW 6\PSRVLXP RQ 1DYDO
+\GURG\QDPLFV
>@ 'DQJ - .XLSHU *  ³5HHQWUDQW MHW PRGHOLQJ RI SDUWLDO FDYLW\ IORZ RQ WKUHH
GLPHQVLRQDOK\GURIRLOV´3URFHHGLQJVRI$60()('60¶
>@ 'DQJ -  ³1XPHULFDO VLPXODWLRQ RI SDUWLDO FDYLW\ IORZV´ 3K' 7KHVLV 7HFKQLFDO
8QLYHUVLW\'HOIW
>@.ULVKQDVZDP\3³)ORZPRGHOLQJIRUSDUWLDOO\FDYLWDWLQJK\GURIRLOV´3K'7KHVLV
7HFKQLFDO8QLYHUVLW\RI'HQPDUN
>@%DO6.LQQDV6$³$1XPHULFDO:DYH7DQN0RGHOIRU&DYLWDWLQJ+\GURIRLOV´
&RPSXWDWLRQDO0HFKDQLFV9RO1RSS
>@%DO67KH(IIHFWRI)LQLWH'HSWKRQ'DQG'&DYLWDWLQJ+\GURIRLOV´-RXUQDO
RI0DULQH6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\9RO1RSS
>@ 'HVKSDQGH 0 ' )HQJ - 0HUNOH & /  ³1DYLHU±VWRNHV DQDO\VLV RI G FDYLW\
IORZV´3URFHHGLQJVRIFDYLWDWLRQDQG0XOWL3KDVH)ORZ)RUXP$60()('
>@ 'HVKSDQGH 0 ' )HQJ - 0HUNOH & /  ³&DYLW\ IORZ SUHGLFWLRQV EDVHG RQ WKH
HXOHUHTXDWLRQ´7UDQVDFWLRQVRIWKH$60(
>@ 'XSRQW 3 $YHOODQ )  ³1XPHULFDO FRPSXWDWLRQ RI D OHDGLQJ HGJH FDYLW\´
3URFHHGLQJVRI&DYLWDWLRQ¶$60()('
>@ +LUVFKL 5 'XSRQW 3$YHOODQ )  ³&HQWULIXJDO SXPS SHUIRUPDQFH GURS GXH WR
OHDGLQJHGJHFDYLWDWLRQ1XPHULFDOSUHGLFWLRQVFRPSDUHGZLWKPRGHOWHVWV´)('60¶
>@%HUQWVHQ*6.MHOGVHQ0$UQGW5($³1XPHULFDOPRGHOLQJRIVKHHWDQGWLS
YRUWH[FDYLWDWLRQZLWKIOXHQW´3URFHHGLQJVRIWKHWK,QWHUQDWLRQDO6\PSRVLXPRQ&DYLWDWLRQ
&$9VHVVLRQ%
>@/L=LUX3RXUTXLH07HUZLVJD7-&³$QXPHULFDOVWXG\RIVWHDG\DQGXQVHDG\
FDYLWDWLRQRQDGK\GURIRLO´WK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ+\GURG\QDPLFV
>@+XDQJ6+H0:DQJ&&KDQJ;³6LPXODWLRQRIFDYLWDWLQJIORZDURXQGDG
K\GURIRLO´-RXUQDORI0DULQH6FLHQFHDQG$SSOLFDWLRQ
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>@+RHNVWUD09D]*³7KHSDUWLDOFDYLW\RQDGIRLOUHYLVLWHG´3URFHHGLQJVRIWKH
WK,QWHUQDWLRQDO6\PSRVLXPRQ&DYLWDWLRQ&$9QR
>@ $UÕNDQ < dHOLN ) 'R÷UXO $ %DO ù  ³3UHGLFWLRQ RI &DYLWDWLRQ RQ 7ZR DQG
7KUHH'LPHQVLRQDO +\GURIRLOV E\ DQ ,WHUDWLYH %(0´ 3URFHHGLQJV RI WKH WK ,QWHUQDWLRQDO
6\PSRVLXPRQ&DYLWDWLRQ&$9SS
>@.LQQDV6)LQH1D0,73&3$1DQG0,76&3$1 3DUWLDOO\FDYLWDWLQJDQGVXSHU
FDYLWDWLQJ'SDQHOPHWKRGV 8VHU¶V0DQXDO9HUVLRQ
>@)OXHQW8VHU¶V*XLGH  
>@ 6LQJKDO$ . /L +<$WKDYDOH 0 0DQG -LDQJ<  ³0DWKHPDWLFDO EDVLV DQG
YDOLGDWLRQRIWKHIXOOFDYLWDWLRQPRGHO´$60()('60 1HZ2UOHDQV/RXLVLDQD
>@GH/DQJH'GH%UXLQ*³6KHHWFDYLWDWLRQDQGFORXGFDYLWDWLRQUHHQWUDQWMHWDQG
WKUHHGLPHQVLRQDOLW\´$SSOLHG6FLHQWLILF5HVHDUFK
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DÜNYADA VE TÜRKøYE’DE DENøZ YOLU TAùIMACILIöI
Eda TURAN1, Melike DøLEK2 ve Fahri ÇELøK3

ÖZET
Ülke içerisinde veya uluslar arasÕ iki nokta arasÕnda bir yükün ucuz ve güvenli bir úekilde
nakliyesinde yararlanÕlabilecek en uygun yol deniz yolu taúÕmacÕlÕ÷ÕdÕr. Özellikle taúÕnacak
yükün miktarÕndaki artÕúa paralel olarak deniz yolu taúÕmacÕlÕ÷Õ di÷er ulaúÕm türlerine göre daha
avantajlÕ hale gelmektedir. Ancak dünyadaki ve Türkiye’deki taúÕmacÕlÕ÷a bakÕldÕ÷Õnda deniz
yollarÕndan yeterince yararlanÕlmadÕ÷Õ görülmektedir. Deniz yollarÕndan yararlanmada
Türkiye’deki durum dünyadaki ortalamanÕn da altÕndadÕr.
Bu çalÕúmada Türkiye’deki ve dünyadaki yük taúÕmacÕlÕ÷Õnda yararlanÕlan türlerin kullanÕlma
oranlarÕ yÕllara göre karúÕlaútÕrmalÕ olarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, taúÕmacÕlÕk, deniz taúÕmacÕlÕ÷Õ, karayolu taúÕmacÕlÕ÷Õ

1. Giriú
Günümüzde bir malÕn üretildi÷i yerlerden uzak pazarlara taúÕnmasÕ, malÕn kalitesi ve fiyatÕ
kadar önemlidir. MallarÕn hasarsÕz bir úekikde, mümkün olan en kÕsa sürede ve ucuz olarak
pazarlara taúÕyabilmek rekabetin önemli bir parçasÕdÕr. TaúÕma mesafenin arttÕ÷Õ ve taúÕma
imkanlarÕnÕn çeúitlendi÷i dÕú ticarette bu durum daha fazla önem kazanmaktadÕr [1].

1
YÕldÕz Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve DenizcilikFakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri Mühendisli÷i
Bölümü , Tel:0212 383 31 56 e-posta: edaturan@yildiz.edu.tr
2
Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri Mühendisi, Tel: 0537 436 94 51, e-posta: melikedilek88@gmail.com
3
YÕldÕz Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve DenizcilikFakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri Mühendisli÷i
Bölümü , Tel:0212 383 28 56, e-posta: fcelik@yildiz.edu.tr
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Bir ülkede yük taúÕmacÕlÕ÷Õ için kurulan sistemlerden beklenen, en iyi úekilde hizmet sunarken
ülkeye maliyetinin en az seviyede olmasÕdÕr. Bu da ulaútÕrma sistemlerinin, taúÕyÕcÕ kuruluú karÕ
kÕstasÕyla de÷il; enerji israfÕ ve dÕúa ba÷ÕmlÕlÕk, trafik kazalarÕ, çevre kirlili÷i, gürültü vb.
etkilerinin ülkeye maliyetlerinin de÷erlendirilmesi gere÷ini vurgulamaktadÕr. Böylece bir
ulaútÕrma sisteminin etkinli÷i ve uygunlu÷u; karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, suyolu,
boru hattÕ vb. ulaútÕrma türlerinin ülkenin co÷rafi konumu ve özellikleri göz önüne alÕnarak
yerli yerinde kullanÕlmasÕna ba÷lÕdÕr. AyrÕca bir ülkedeki taúÕmacÕlÕk sektörü, di÷er sektörleri de
dolaylÕ olarak olumlu veya olumsuz úekilde etkileyebilmektedir.
2009 yÕlÕnda Türkiye’deki dÕú ticarette taúÕmalarÕn %85’i denizyoluyla yapÕlÕrken, %12.6’sÕ
karayoluyla, %0.8’i demiryoluyla, %0.8’i ise havayoluyla yapÕlmÕútÕr. AynÕ yÕl için ülke içi yük
taúÕmalarÕnÕn %3’ü denizyoluyla yapÕlÕrken, %91’i karayoluyla, %5’i demiryoluyla yapÕlmÕútÕr.
Dünyada ise genel olarak karayolu ve demiryolu taúÕmacÕlÕ÷Õ üstün olsa da durum Türkiye’deki
kadar dengesiz de÷ildir.
2. Türkiye’deki Yük TaúÕmacÕlÕ÷Õ ve TaúÕmacÕlÕk AltyapÕsÕ
Türkiye’de yük taúÕmacÕlÕ÷Õ sektöründe yararlanÕlan türler karayolu, demiryolu ve denizyoludur.
Hava yolu ise di÷erlerine göre ihmal edilebilecek düzeydedir.
Ülkemizdeki karayollarÕnÕn yüzey cinsine göre da÷ÕlÕmlarÕ Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Yüzey cinsine göre karayollarÕ [2]
Sathi
Parke Stabilize Toprak
kaplama

Yol SÕnÕfÕ

Asfalt
betonu

Di÷er
Yollar

Otoyollar
Devlet
yollarÕ
øl yollarÕ
TOPLAM

2119
9869

21032

74

114

47

236

Toplam
Uzunluk
(km)
2119
31372

1692
13680

26880
47912

138
212

963
1077

674
721

1211
1447

31558
65049

Türkiye’de úu anda aktif olarak kullanÕlan demiryolu uzunlu÷u 10,984 km olup, úebekenin %
95'inde tek hat iúletmecili÷i yapÕlmaktadÕr. DemiryollarÕmÕzÕn da÷ÕlÕmÕ úu úekildedir [3]:






Elektrikli 2305 km (% 21)
Sinyalli 2665 km (% 24)
Çift yollu ana hatlar 403 km (% 4)
Üç yollu ana hatlar 28 km (‰3)
Dört yollu ana hatlar 9 km (‰1)
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8333 kilometre kÕyÕ úeridine sahip Türkiye’de 174 adet liman ve iskele bulunmakta olup,
bunlardan 6 tanesi Türkiye Denizcilik øúletmeleri tarafÕndan, 4 tanesi de Türkiye Devlet Demir
YollarÕ tarafÕndan iúletilmektedir. LimanlarÕn 22’si kamu, 27’si belediyeler ve 125 adedi de özel
sektör tarafÕndan iúletilmektedir. Ba÷lÕ bulunduklarÕ bölge müdürlüklerine göre Türkiye’deki
liman Tablo 2’te görülmektedir [4].
Tablo 2. Türkiye’deki limanlarÕn bölge müdürlükleri’ne göre da÷ÕlÕmÕ [4]
Bölge Müdürlü÷ü
Liman Adedi
Antalya
7 Liman
Çanakkale
24 Liman
østanbul
78 Liman
øzmir
22 Liman
Mersin
18 Liman
Samsun
16 Liman
Trabzon
9 Liman
Tablo 3’te Türkiye’deki 2001-2010 yÕllarÕ arasÕnda ulaúÕm türlerine göre ülke içi yük
taúÕmacÕlÕ÷Õ yüzdeleri verilmektedir. Türkiye’deki ülke içi yük taúÕmacÕlÕ÷Õnda karayollarÕnÕn
payÕ di÷er ulaútÕrma türleri ile karúÕlaútÕrdÕ÷Õnda karayollarÕnÕn önemli bir paya sahip oldu÷u
görülmektedir.
Tablo 3. UlaúÕm türlerine göre ülke içi yük taúÕma yüzdeleri (toplam ton-km yüzdesi) [5]
YÕl
Denizyolu Karayolu Demiryolu Havayolu
%5
%90
%5
%0.17
2001
%3
%92
%4
%0.17
2002
%3
%91
%5
%0.17
2003
%2
%92
%6
%0.19
2004
%2
%93
%5
%0.22
2005
%2
%93
%5
%0.00
2006
%3
%92
%5
%0.00
2007
%3
%92
%5
%0.00
2008
%3
%91
%5
%0.00
2009
%3
%91
%5
%0.00
2010
Yük ve yolcu taúÕmacÕlÕ÷Õnda en büyük paya sahip olan karayollarÕ, son dönemlerde özel
havayolu úirketlerinin havacÕlÕk sektörüne girmesi ile yolcu taúÕmacÕlÕ÷Õnda a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ bir miktar
kaybetmiútir. Özellikle demiryolu yatÕrÕmlarÕnÕn artmasÕ ve hÕzlÕ tren türü yeni ulaúÕm
araçlarÕnÕn hizmete girmesi ile yo÷unlu÷unu bir miktar daha kaybetmesi beklenmektedir.
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Tablo 4’te 2000-2010 yÕllarÕ arasÕnda dÕú ticarette ulaúÕm yollarÕna göre yük taúÕmacÕlÕ÷Õ
yüzdeleri görülmektedir. Deniz taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn ülke içi yük taúÕmacÕlÕ÷Õndaki payÕ yaklaúÕk %3
iken; uluslararasÕ yük taúÕmacÕlÕ÷Õnda ise %85’lerin üzerindedir
Tablo 4. Türkiye’nin dÕú ticaretindeki taúÕmacÕlÕ÷Õn ulaúÕm yollarÕna göre da÷ÕlÕmÕ (toplam tonkm yüzdesi) [4]
YÕl

Denizyolu

Demiryolu

Karayolu

Havayolu

Di÷er

2000

%88.6

%0.5

%8.6

%0.2

%2.1

2001

%87.0

%0.6

%10.6

%0.2

%1.6

2002

%87.3

%0.7

%9.7

%0.2

%2.1

2003

%87.6

%0.8

%10.5

%0.1

%1.0

2004

%87.4

%1.2

%10.3

%0.1

%1.0

2005

%86.0

%1.2

%11.9

%0.2

%0.7

2006

%87.4

%1.1

%10.4

%0.1

%1.0

2007

%87.4

%1.1

%10.0

%0.6

%0.9

2008

%86.5

%1.1

%10.7

%0.7

%1.0

2009

%85

%0.8

%12.6

%0.8

%0.8

2010

%85.6

%0.8

%12.5

%0.3

%0.8

2006-2010 yÕllarÕ arasÕnda Türkiye’deki limanlarda gerçekleútirilen yükleme-boúaltma
faaliyetleri Tablo 5’te gösterilmektedir. 2010 yÕlÕnda deniz taúÕmacÕlÕ÷Õnda elleçlenen toplam
yükün; % 24.1’i olan 83,945,162 tonu ihracat, % 46.6’sÕ olan 162,625,769 tonu ithalat, %
10.9’u olan 37,996,292 tonu kabotaj, % 18.4’ü olan 64,122,718 tonu transit olarak
gerçekleúmiútir.
Tablo 5. Türkiye’deki limanlarda yapÕlan yükleme-boúaltma faaliyetleri [4]
TaúÕma Cinsi
øHRACAT
TC
Gemisi
YabancÕ
Gemi
Toplam
øTHALAT
TC
Gemisi
YabancÕ
Gemi
Toplam

2006

2007

2008

2009

2010

9,691,009

9,761,897

10,654,742

9,578,520

11,615,686

53,224,889

57,835,842

62,590,230

64,191,743

72,329,476

62,915,898

67,597,739

73,244,972

73,770,263

83,945,162

32,398,022

27,003,125

21,136,641

20,387,046

28,878,432

107,457,906

125,310,476

130,394,670

119,475,045

133,747,337

139,855,928

152,373,601

151,531,311

139,862,090

162,625,769
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KABOTAJ

TRANSøT

TOPLAM

Yükleme
Boúaltma
Toplam
Yükleme
Boúaltma
Toplam
Yükleme
Boúaltma
Toplam

13,595,664
14,682,817
28,278,481
9,112,901
9,112,901
85,624,463
154,538,745
240,163,208

16,364,074
18,741,552
35,105,626
30,593,600
2,473,350
33,066,950
114,555,413
173,528,503
288,083,916

18,922,148
20,134,058
39,056,206
50,744,950
50,744,950
142,912,070
171,665,369
314,577,439

18,305,867
19,485,900
37,791,767
57,735,381
277,205
58,012,586
150,088,716
159,347,990
309,436,706

18,561,807
19,434,485
37,996,292
58,767,061
5,355,657
64,122,718
161,274,030
187,415,911
348,689,941

2010 yÕlÕnda dökme veya parsiyel olarak yük cinsleri itibariyle kabotaj taúÕmacÕlÕ÷Õnda, 19.4
milyon tonluk taúÕmanÕn ilk üç sÕrasÕnda dökme sÕvÕ yükler yer almaktadÕr. Kabotajda en fazla
taúÕnan yük sÕralamasÕnda % 18.8 ile motorin, % 7.1 ile ham petrol, %6.7 ile jet yakÕtÕ, % 6.2 ile
Portland çimento, % 5 ile kum ve % 4.7 ile rulo saç ürünleri gelmektedir [4].
Kabotaj yüklemesinde øzmit limanÕ % 21.5 ile 1. sÕrada, Alia÷a limanÕ % 13.0 ile 2.sÕrada ve
øskenderun limanÕ % 9.4 ile 3. sÕrada yer almaktadÕr [4].
3. Dünyada Yük TaúÕmacÕlÕ÷Õ
Dünyadaki bazÕ ülkelerde 2002 ve 2007 yÕllarÕnda, ülke içi yük taúÕmacÕlÕk sistemlerinin
kullanÕlma yüzdeleri Tablo 6’da verilmiútir.
Tablo 6. BazÕ ülkelerin ülke içi yük taúÕmacÕlÕk sistemlerinin da÷ÕlÕmÕ (toplam ton-kilometre
yüzdesi) [6]
2002

2007

Demiryolu

Karayolu

øç su Yolu

Toplam

Demiryolu

Karayolu

øç su
Yolu

Toplam

EU-27

18

75

6

100

18

77

6

100

Avusturya

29

66

5

100

35

61

4

100

Belçika

11

78

12

100

13

71

16

100

Bulgaristan

33

63

4

100

25

70

5

100

HÕrvatistan

23

76

1

100

25

74

1

100

100

KÕbrÕs
Çek
Cumhuriyeti

27

73

Danimarka

8

92

Estonya

70

30

Finlandiya

23

77

100
0

100

0
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100

100

25

75

0

100

8

92

100

100

57

43

100

100

26

74

0

100

100

Fransa

19

78

3

100

15

81

3

100

Almanya

19

66

15

100

22

66

12

100

100

3

97

100

21

74

Yunanistan
Macaristan

28

øzlanda

66

6

100

ørlanda

3

97

Italya

10

90

Letonya

71

29

100
0

100
5

100

100

1

99

100

12

88

100

58

42

100
100
0

100
100

100

Liechtenstein

100

100

Litvanya

48

52

0

100

42

59

0

100

Lüksemburg

6

91

4

100

4

93

3

100

100

Malta
Hollanda

3

63

Norveç

15

85

Polonya

37

62

Portekiz

7

93

Romanya

34

57

Slovakya

41

59

Slovenya

30

70

øspanya

6

øsveç

34

100
33

100

100

100

6

61

100

15

85

100

26

74

100

5

95

8

100

19

71

10

100

0

100

26

72

3

100

100

21

79

100

94

100

4

96

100

66

100

36

64

100

100

54

45

100

5

95

100

13

87

1

øsviçre
Türkiye

5

95

Birleúik KrallÕk

10

90

0

33

100
100

0

100
100

1

100
100

0

100

Tablo 6’dan açÕk olarak görülmektedir ki; Türkiye gibi dünyada da ucuz ve verimli olan demir
ve deniz yollarÕndan yeterince yararlanÕlmadÕ÷Õ, bir baúka deyiúle bu alanda önemli alt yapÕ
eksikliklerinin oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr. Türkiye’nin üç tarafÕnÕn denizlerle çevrili oldu÷u
düúünüldü÷ünde, deniz yollarÕnÕn aldÕ÷Õ pay düúündürücü boyuttadÕr. AyrÕca baúta AB ülkeleri
olmak üzere, ülkeler iç su yollarÕnÕ daha verimli kullanmaya özen göstermektedirler. Türkiye’de
ise iç su yollarÕnda taúÕmacÕlÕktan söz etmek olanaksÕzdÕr.
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3. Sonuçlar ve De÷erlendirmeler
Dünyada yük ve yolcu taúÕmacÕlÕ÷Õnda hemen hemen her ülkede demiryolu, karayolu, havayolu
ulaútÕrmasÕnÕn yanÕnda, ülkenin co÷rafi konumuna göre deniz yolu ulaútÕrmasÕ ile akÕúkan yük
taúÕmacÕlÕ÷Õnda boru hatlarÕndan yararlanÕlmaktadÕr.
Türkiye’de ülke içi yük ve yolcu taúÕmacÕlÕ÷Õnda en çok tercih edilen taúÕmacÕlÕk yürü karayolu
taúÕmacÕlÕ÷ÕdÕr. Son zamanlarda havayolu úirketlerinin daha ucuz ulaúÕm imkanÕ sa÷lamalarÕ
neticesinde yolcu taúÕmacÕlÕ÷Õnda havayolunun payÕ da artmaktadÕr. Yük taúÕmacÕlÕ÷Õnda
havayolu taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn maliyeti yüksek oldu÷undan çok fazla tercih edilmemektedir.
Türkiye’de ülke içi yük taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn yaklaúÕk %90’Õ karayolu ile yapÕlmakta olup bu oran
ucuz ve verimli olan demir ve denizyollarÕndan yeterince yararlanÕlmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir.
Uluslar arasÕ yük taúÕmacÕlÕ÷Õnda ise denizyolunun payÕ %85 civarÕndadÕr.
Küresel anlamda da karayolu taúÕmacÕlÕ÷Õ açÕsÕndan görülen dengesizlik Türkiye’de daha da
belirgindir. Ülke içinde yolcu taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn %95’i karayoluyla yapÕlmaktadÕr. Bu de÷er
ABD’de %89, AB ülkelerinde ise %79 civarÕndadÕr. Yük taúÕmacÕlÕ÷Õnda karayolundan
yararlanma oranÕ ülkemizde %91, ABD’de %69, AB ülkelerinde ise yaklaúÕk %77’dir [7]. øç su
yolu taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕ en etkin úekilde kullanan ilk dört ülke Hollanda, Belçika, Almanya ve
Romanya’dÕr.
Geçen 25 yÕldaki büyüme e÷iliminin sürmesi durumunda 2020 yÕlÕnda Türkiye’deki yolcu
trafi÷i bugünkü düzeyinin yaklaúÕk 3.3 katÕna yani 540 milyar yolcu-km’ye, yük trafi÷i ise 2.5
katÕna yani 300 milyar ton-km’ye çÕkaca÷ÕnÕ araútÕrmalar göstermektedir [8]. ArtÕúÕn bu úekilde
devam etti÷i düúünüldü÷ünde yük taúÕma talebinin artÕk karayolu ile karúÕlanmasÕ gittikçe
zorlaúacaktÕr. Türkiye’deki taúÕma sisteminin karayolu taúÕmacÕlÕ÷Õna ba÷ÕmlÕ hale gelmesi
sonucunda her yÕl yüksek oranlarda maddi ve manevi kayÕplar meydana gelmektedir. ølerleyen
senelerde taúÕmacÕlÕk riski karayoluna göre daha düúük olan deniz taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn etkin úekilde
kullanÕmÕnÕn artmasÕ önem kazanmaktadÕr.
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YÜKSEK FROUDE SAYILARINDA ÇALIùAN HøDROFOøLLER
ÜZERøNDE SERBEST SU YÜZEYø ETKøSø
Ferdi ÇAKICI1, Ömer Kemal KINACI2

ÖZET
Su altÕnda seyreden yapÕlarÕn veya hidrodinamik destek sa÷layan takÕntÕlarÕn serbest su
yüzeyinde oluúturdu÷u dalga profili ve serbest su yüzeyinin hidrofoil üzerindeki kaldÕrma
kuvveti katsayÕsÕna etkileri son yÕllarda sÕkça araútÕrma konusu olmuútur. Bu çalÕúmada
çeúitli derinliklerdeki hidrofoilin etrafÕndaki akÕú sayÕsal olarak incelenmiútir. Bu amaç
do÷rultusunda sonlu hacimler metodu kullanÕlmÕútÕr. Analizler için 5 derece hücum
açÕsÕnda NACA 0012 hidrofoili kullanÕlmÕú ve hidrofoil etrafÕndaki akÕú potansiyel kabul
edilmiútir. Serbest su yüzeyini modellemek için Volume of Fluid (VOF) yöntemi
kullanÕlmÕútÕr. Froude sayÕlarÕ 1,1.5,2,2.5 ve 3 olarak belirlenen hidrofiller üzerinde
çalÕúÕlmÕú, derinlik oranÕ h/c ise 0.25 ile 15 arasÕnda de÷iútirilmiútir.
Anahtar Kelimeler: Potansiyel akÕú, HAD, VOF metodu, serbest su yüzeyi

1-Giriú
Su içerisinde tamamen batmÕú halde bulunan hidrofoiller için kaldÕrma ve direnç
katsayÕlarÕnÕn hesaplanmasÕ gemi hidromekani÷i alanÕnda sürekli güncel kalan konulardan
birisidir. Bu hidrofoiller küçük teknelerin tasarÕmÕnda önemli bir yer sahibi olabilir;
dolayÕsÕyla yapÕlan çalÕúmalar son yÕllarda hÕzla artmaktadÕr. Bu tip tekneler kaldÕrma
kuvvetlerini sephiyeden çok hidrodinamik kuvvetlerden almaktadÕrlar[1]. Sonsuz derinlikte
seyreden bir hidrofoil, su yüzeyinde bir dalga oluúturmaz dolayÕsÕyla kaldÕrma kuvveti
katsayÕsÕnda herhangi bir de÷iúim olmaz. Fakat hidrofoil su yüzeyine yaklaútÕkça serbest su
yüzeyinde deformasyonlar gözlemlenmeye baúlanÕr; bu da hidrofoil etrafÕndaki akÕúÕ
kÕsmen de÷iútirir. Duncan NACA 0012 standart hidrofoil için çeúitli derinliklerde, hücum
açÕlarÕnda ve hÕzlarda deneysel veriler elde etmiútir. Deneyler sonucunda serbest su
yüzeyindeki azami yükselmeyi gözlemlemiú ve oluúan dalgalarÕn direncini hesaplamÕútÕr[2].

YÕldÕz Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi MakinalarÕ Mühendisli÷i
Bölümü, Tel: 0212 383 20 39, e posta: fcakici@yildiz.edu.tr
2
YÕldÕz Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi MakinalarÕ Mühendisli÷i
Bölümü, Tel: 0212 383 29 92, e posta: kinaci@yildiz.edu.tr
1
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Hino ilk defa serbest su yüzeyini modellerken sonlu hacimler yöntemini kullanarak oldukça
makul sonuçlar elde etmiútir[3].
Xie ve Vassalos geliútirmiú olduklarÕ potansiyel kodla belirli bir derinlikte Froude sayÕlarÕ
0.7 ile 1.5 arasÕnda de÷iúen üç boyutlu hidrofoiller etrafÕndaki akÕúÕ çözmüúlerdir. Bu
çalÕúmamÕzda kapsanan Froude aralÕ÷Õna nazaran kÕsmen düúük Froude sayÕlarÕnda derinlik
ile kaldÕrma kuvveti katsayÕsÕ iliúkisini gözlemlemiúlerdir[4]. Ashim Ali ve arkadaúlarÕ
VOF metoduyla serbest su yüzeyini modelleyerek, kÕsmen düúük Froude sayÕlarÕnda serbest
su yüzeyinin kaldÕrma kuvveti katsayÕsÕ üzerindeki etkisini ve serbest su yüzeyindeki
deformasyonu incelemiúlerdir[1]. Bal, bir hidrofoilin oluúturaca÷Õ serbest su yüzeyi
deformasyonunun sonlu derinlikten de etkilenece÷ini düúünerek serbest su yüzeyini
kaynaklarla modellemiú ve bu durumda hidrofoil etrafÕnda oluúan basÕnç da÷ÕlÕmlarÕnÕ elde
etmiútir[5]. Bal’Õn bu konuda çeúitli baúka makaleleri de mevcuttur. Örne÷in kaynak
[6]’daki çalÕúmasÕnda 5o hücum açÕlÕ NACA4412 profilini incelemiú ve boyutsuz c l ve cd
de÷erlerini elde etmiútir. Uslu ile yaptÕ÷Õ baúka bir çalÕúmasÕnda bu sefer 5 o hücum açÕlÕ
NACA0012 hidrofoilini Fn=2 ve h/c=2 parametrelerine kadar incelemiútir[7].
Bu çalÕúmada analizler için 5 derece hücum açÕsÕnda iki boyutlu NACA 0012 simetrik
profili kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn asÕl amacÕ çeúitli derinlikteki ve hÕzlardaki hidrofoilin
serbest su yüzeyinde oluúturdu÷u dalga profilinin incelenmesi ve serbest su yüzeyindeki
deformasyonun kaldÕrma kuvveti katsayÕsÕna olan etkilerinin bulunmasÕdÕr. Analizler için
gemi inúaat sektörünün yo÷un olarak kullandÕ÷Õ bir HAD programÕ olan ANSYS FLUENT
kullanÕlmÕútÕr. ùekil 1’de belli bir derinlikteki hidrofoilin ve oluúturdu÷u serbest su yüzeyi
deformasyonu temsili olarak verilmiútir.
Hava
y
h

Su
x
ɲ=5

c

ùekil 1. BatmÕú hidrofoil üzerindeki akÕúÕn geometrisi (Fn=0.7,h/c=1)

2-Matematiksel YaklaúÕm
Ço÷u akÕú çözümlemesinde genel olarak üç korunum kanunundan bahsedilebilir. Bu
korunum kanunlarÕnÕn genel ifadesi transport denklemi sayesinde verilebilir:
డሺఘథሻ
డ௧

ሬԦ൯ ൌ  ή ሺȞ߶ሻ  ܵథ
  ή ൫ߩ߶ܸ

(1)
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Burada ߶, akÕúkanÕn bir özelli÷i olarak verilmektedir.߶ ൌ ͳ olarak ele alÕndÕ÷Õnda kütlenin
korunumu denklemi elde edilir:
డఘ
డ௧

ሬԦ൯ ൌ Ͳ
  ή ൫ߩܸ

(2)

߶, iki boyutlu akÕúkan hareketini ifade ediyorsa buradan akÕúkanÕn momentum denklemi
elde edilebilir. ߶ ൌ  ݑolarak yazÕldÕ÷Õnda, x yönündeki hareket denklemi elde edilir:
డሺఘ௨ሻ
డ௧

ሬԦ൯ ൌ  ή ሺɊݑሻ െ
  ή ൫ߩܸݑ

డ
డ௫

 ߩ݃௫

(3a)

߶ ൌ  ݒolarak yazÕldÕ÷Õnda ise y yönündeki hareket denklemi elde edilecektir:
డሺఘ௩ሻ
డ௧

ሬԦ൯ ൌ  ή ሺɊݒሻ െ
  ή ൫ߩܸݒ

డ
డ௬

 ߩ݃௬

(3b)

߶ sÕcaklÕk terimi olarak yazÕldÕ÷Õndan enerji denklemini de elde etmek mümkündür. Ancak
bu çalÕúmada akÕú sÕkÕútÕrÕlamaz kabul edildi÷inden dolayÕ enerji denklemine ihtiyaç
duyulmamÕútÕr.
AkÕú potansiyel olarak kabul edildi÷inden 3 numaralÕ denklem setinde verilen Navier –
Stokes denklemleri viskoz terimleri silinerek Euler denklemleri haline getirilir. Bunun
yanÕnda zamana ba÷lÕ terimler de silindi÷inde;
ሬԦ൯ ൌ െ డ  ߩ݃௫
x yönündeki hareket denklemi:  ή ൫ߩܸݑ

(4a)

ሬԦ൯ ൌ െ డ  ߩ݃௬
y yönündeki hareket denklemi:  ή ൫ߩܸݒ

(4b)

డ௫

డ௬

olarak yazÕlabilir.
Sonlu hacimler yöntemi kullanÕlarak akÕúkan bölgesi úekil 2’deki gibi a÷lara ayrÕldÕ÷Õnda x
yönündeki hareket denklemi aúa÷Õdaki hali alacaktÕr:
ܽǡ ݑǡ ൌ σ ܽ ݑ െ ൫ூିଵǡ െ ூǡ ൯ܣǡ  ܾǡ

(5a)

Burada;
ܾǡ ൌmomentum kaynak terimi
ܣǡ ൌu kontrol hacminin yüzey alanÕ
olarak verilmektedir. y yönündeki hareket denklemi ise benzer úekilde;
ܽூǡ ݒூǡ ൌ σ ܽ ݒ െ ൫ூǡିଵ െ ூǡ ൯ܣூǡ  ܾூǡ

(5b)

olarak yazÕlabilir. Konu ve yöntem hakkÕnda daha detaylÕ bir bilgi için [10] no.’lu kaynak
incelenebilir.
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ùekil 2. Sonlu hacimler yöntemiyle kullanÕlan a÷ örgüsü [10]

3-SayÕsal Yöntem
Daha önce de söylendi÷i gibi çalÕúmada sonlu hacim yöntemi ile çözüm yapan ticari bir
yazÕlÕm olan ANSYS FLUENT kullanÕlmÕútÕr. AkÕúkan ve hava bölgesi ANSYS FLUENT
programÕnÕn sa÷ladÕ÷Õ yazÕlÕmla a÷lara bölünmüú ve daha sonra FVM kullanan yazÕlÕm ile
sayÕsal çözüme gidilmiútir.
Çözüm için iki ayrÕ akÕú bölgesi belirlenerek serbest su yüzeyi en baúta bozulmamÕú bir
halde modellenmiútir. Su akÕúÕ bölgesi için yaklaúÕk olarak 100,000 eleman, hava akÕúÕ
bölgesi içinse yaklaúÕk 20,000 eleman kullanÕlmÕútÕr. Ancak farklÕ derinliklerdeki
hidrofoilleri modellerken a÷ sayÕlarÕ farklÕlÕk gösterebilmektedir. Bunun sebebi, derinlik
arttÕkça akÕúkan bölgesinin büyümesi ve dolayÕsÕyla daha fazla elemanla ifade
edilebilmesidir. 15 metre derinlikte eleman sayÕsÕ yaklaúÕk olarak iki katÕna çÕkmÕútÕr.
Analizlerde genel olarak (h/c=15 durumu hariç) akÕúkan çalÕúma bölgesi baú taraftan 15c
kÕç taraftan ise 35c olarak alÕnmÕútÕr (h/c=15 durumunda domain büyüklü÷ü 100c’dir).
Küçük derinlik de÷erlerinde (h/c=4’e kadar) akÕúkan bölgesinin y bileúeni büyüklü÷ü 5c
olarak alÕnmÕú, büyük derinliklerde bu de÷er 30c’ye kadar çÕkarÕlmÕútÕr. Artan derinlikten
dolayÕ akÕúkan bölgesinin büyütülmesi sonucunda eleman sayÕsÕnÕn artmasÕ zaruri olmuútur.
ùekil 3’te hidrofoil etrafÕndaki a÷ yapÕlanmasÕ gösterilmiútir. AkÕú bölgesi uygun bir úekilde
parçalara ayrÕlmÕú ve dörtgen a÷ elemanlarÕ kullanÕlmÕútÕr. Do÷ru çözümler elde edebilmek
için mümkün oldu÷unca küçük elemanlar kullanÕlmÕú ve a÷ yapÕlanmasÕ belirli bir sistem
çerçevesinde düzenlenmiútir. ElemanlarÕn analiz yapabilmek için yeterli durumda oldu÷u
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tespit edildikten sonra analizlere geçilmiútir. AkÕú sürekli, daimi ve sÕkÕútÕrÕlamaz kabul
edilmiú ve viskozite ihmal edilmiútir.

ùekil 3. Hidrofoil etrafÕnda a÷ yapÕlanmasÕ
ùekil 4’ten de görülebilece÷i gibi hidrofoilin iz bölgesi daha uzun tutularak, yüksek
hÕzlarda serbest su yüzeyinin nasÕl bozuldu÷u izlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. ùekilde hava ile suyu
ayÕran (yani serbest su yüzeyini modelleyen) çizgi etrafÕna ne kadar sÕk a÷ atÕldÕ÷Õna dikkat
edilmelidir. Serbest su yüzeyi etrafÕndaki a÷ örgüsü çok geniú oldu÷u takdirde
deformasyonlar do÷ru bir úekilde izlenemeyebilir. AkÕúkan bölgesinin alt tarafÕna sÕnÕr
koúulu olarak simetri verilmiútir. DolayÕsÕyla bu bölgenin hidrofoil ile olan mesafesi büyük
tutulmasÕ gerekir. Aksi takdirde simetri ekseni olarak belirlenen taban çizgisinin alt
tarafÕnda da belirecek olan bir hidrofoil olaca÷Õndan bu iki foilin bifoil etkisi göstermesi
olasÕdÕr. Bu etkiye dikkat edilmeli ve tabana olan mesafe dikkatle seçilmelidir. AynÕ úekilde
akÕúkan bölgesinin üst kÕsmÕnda da sÕnÕr koúulu olarak simetri kullanÕlmÕútÕr.

15c

35c

c

8c

8c

ùekil 4. h/c=8 durumu için seçilen akÕúkan bölgesinin görünümü

187

Viskozitenin, kaldÕrma kuvveti katsayÕsÕnÕ ve serbest su yüzeyi deformasyonunu çok
etkilememesi sebebiyle akÕú potansiyel olarak kabul edilmiútir[8]. AkÕúÕn türbülanslÕ
çözülebilmesi çok yüksek a÷ sayÕlarÕnda mümkün olaca÷Õndan potansiyel akÕú kabulü ile
hem a÷ örgüsünü kurarken, hem de çözümlemeyi yaparken zamandan tasarruf
edilebilmiútir. DolayÕsÕyla pratik çözümler almak için potansiyel akÕú oldukça kullanÕúlÕ bir
seçenek sunmaktadÕr. Serbest su yüzeyini modellenmesi ise VOF modeli ile yapÕlmÕútÕr.

4-Sonuçlar Ve TartÕúma
Gemi inúa sanayinde çokça kullanÕlan bir hesaplamalÕ akÕúkanlar dinami÷i yazÕlÕmÕ olan
Fluent’te toplam 35 adet analiz yapÕlmÕútÕr. (7 farklÕ derinlik * 5 farklÕ froude sayÕsÕ)
YapÕlan analizlere göre hidrofoilin serbest su yüzeyine olan mesafesi kaldÕrma kuvveti
katsayÕsÕnÕ kÕsmen etkilemiútir. Hidrofoilin konumu derinleútikçe serbest su yüzeyin
etkisinin azaldÕ÷Õ saptanmÕútÕr. De÷iúik NACA profillerinin basÕnç, kaldÕrma, sürtünme
katsayÕlarÕ Abbott ve Doenhoff’un deneysel çalÕúmasÕnda bulunabilir[9]. Sonsuz derinlikte
ve 5 derece hücum açÕsÕnda viskoz olmayan bir akÕúta NACA0012 için 0.596 civarÕnda olan
cl, Fn=2’de 8 metrede 0.5772 de÷erine ulaúmÕútÕr. øki de÷erin arasÕndaki fark %2.33
civarÕndadÕr. DolayÕsÕyla 8 metreden sonra serbest su yüzeyinin cl üzerindeki etkisi ihmal
edilebilir mertebeye ulaúmÕútÕr denebilir. Di÷er taraftan de÷iúen hidrofoil derinlikleri belirli
bir hÕzda serbest su yüzeyi deformasyonunu da de÷iútirmiútir. Beklenildi÷i gibi derinlik
arttÕkça dalga genlikleri düúmüútür. 8 metreden sonra ise serbest su yüzeyindeki
dalgalanmalar neredeyse ihmal edilebilecek konuma gelmiútir. ùekil 5’te h/c=2 ve Fn=1.5
durumu için serbest su yüzeyinin görünümü verilmiútir. Froude sayÕsÕ yüksek oldu÷undan
serbest su yüzeyi neredeyse çÕkÕúa kadar bozunmuútur.

ùekil 5. h/c=2 Fn=1.5’ da serbest su yüzeyi deformasyonu
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Sonsuz derinlikte 5 derece hücum açÕsÕndaki NACA 0012 profilinin, sÕnÕr elemanlarÕ ve
sonlu hacimler yöntemi ile sayÕsal çözümlerinden elde edilen kort boyunca basÕnç katsayÕsÕ
da÷ÕlÕmÕ úekil 6’da gösterilmiútir. øki yöntem de birbiriyle uyumlu sonuçlar vermiútir. AynÕ
grafikte h/c de÷erinin 15 oldu÷u durumdaki basÕnç katsayÕsÕnÕn kort boyunca de÷iúimi de
verilmiútir. Görüldü÷ü gibi h/c de÷eri 15`e ulaútÕ÷Õnda serbest su yüzeyi etkilerinin ihmal
edilebilir mertebeye gelmiútir.

0.5

Cp

0

-0.5

-1

Sinir Elemanlari Yöntemi
Sonlu Hacimler Yöntemi (Sonsuz Derinlik)
Sonlu Hacimler Yöntemi (h/c=15)

-1.5

-2
0.2

0.4

0.6

0.8

x/c
ùekil 6 – SÕnÕr ElemanlarÕ ve Sonlu Hacimler Yöntemi KarúÕlaútÕrÕlmasÕ (Fn=2)
ùekil 7’de Fn=2 durumu için farklÕ hidrofoil derinliklerindeki basÕnç katsayÕsÕ de÷iúimi
verilmiútir. Derinlik arttÕkça hidrofoilin basÕnç ve emme taraflarÕndaki basÕnç farkÕ
artmaktadÕr. BasÕnç farkÕnÕn artmasÕ kaldÕrma kuvveti katsayÕsÕna pozitif bir úekilde
yansÕyarak bu de÷eri artmasÕna yol açar.
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ùekil 7. FarklÕ Hidrofoil Derinliklerindeki BasÕnç KatsayÕsÕ De÷iúimi (Fn=2)
ùekil 8’de ise de÷iúik Froude sayÕlarÕnda derinli÷in kaldÕrma kuvveti katsayÕsÕna etkisi
gösterilmiútir. ùekilden anlaúÕlabilece÷i gibi bütün Froude sayÕlarÕnda derinlik sonsuza
gittikçe kaldÕrma kuvveti katsayÕsÕ sÕnÕr elemanlarÕ ve sonlu hacimler yönetiminde
hesaplanan 0.596 de÷erine yakÕnsamaktadÕr. Sonuç olarak, belirtilen Froude sayÕlarÕnda,
serbest su yüzeyine yakÕn olan hidrofoilin oluúturaca÷Õ dalganÕn harcadÕ÷Õ enerji kaldÕrma
kuvvetini düúürece÷inden kanat üzerindeki toplam kaldÕrma kuvveti katsayÕsÕnÕn düúmesi
beklenir. Bu düúüú h/c=15 de÷erine kadar devam eder. Daha derinde serbest su yüzeyinde
bir bozulma olmadÕ÷Õ için kaldÕrma kuvveti katsayÕsÕ sonsuz derinlikteki de÷erine yakÕnsar.
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ùekil 8. De÷iúik Froude SayÕlarÕnda Derinli÷in KaldÕrma Kuvveti KatsayÕsÕna Etkisi
Bir sonraki çalÕúmada viskozitenin kaldÕrma kuvveti katsayÕsÕ ve oluúan dalga profili
üzerindeki etkileri üzerinde durulmasÕ düúünülmektedir. Analizler 3 boyutlu hidrofoil
üzerinde yapÕlacak ve oluúacak uç girdaplarÕnÕn da kaldÕrma kuvveti katsayÕsÕna etkileri
araútÕrÕlacaktÕr.
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YÜK GEMøLERø øÇøN BøÇøMSEL GÜVENLøK DEöERLENDøRMESø
Hakan TURAN1, Hakan AKYILDIZ2, ùebnem HELVACIOöLU3

ÖZET
Bu makalede, uluslararası kara sularındaki Türk bayraklı yük gemilerinin ve Türk
karasularındaki yük gemilerinin yaúadı÷ı “Karaya oturma” kaza tipini “Biçimsel Güvenlik
De÷erlendirmesi” (BGD, Formal Safety Assessment - FSA) yöntemiyle incelenecektir. 2001 –
2011 yılları arasında yaúanan kazaların yarısından fazlası yük gemileri tarafından meydana
gelmiútir. Bu bakımdan, mevcut risklerin neler oldu÷unu ve bu risklere karúı neler
yapılabilece÷i, ileride oluúabilecek kazaları önlemek amacıyla ne gibi tedbirlerin alınabilece÷i
“Biçimsel Güvenlik De÷erlendirmesi” yöntemiyle irdelenmiútir. Bu makalede, dört ana kaza
tipinden biri olan “Karaya Oturma”, yük gemileri için incelenerek BGD yöntemi uygulanıp
sonuçları sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Biçimsel Güvenlik De÷erlendirmesi, Yük Gemileri, Karaya Oturma

1. Giriú
Yarım asırlık süreç içerisinde bilimsel ve teknolojik ilerlemeler yük gemilerinin dizayn,
konstrüksiyon gibi alanlarda geliúmesini sa÷lamıútır. Bu geliúmelere paralel olarak, Dünya
Denizcilik ticareti de artmıú ve daha büyük tonajlarda yük taúınmaya baúlamıútır. Yük gemileri
1
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büyüdükçe operasyon maliyeti artmıú, bununla birlikte maalesef gemilerdeki güvenlik de
azalmıútır [1].
Geçmiú yıllarda meydana gelen kazalar çok büyük çapta olmasa da, “Kargo yaralanması”,
“Personel yaralanması”, “Çatıúma”, “Geminin yapısal hatası”, “Kirlilik” gibi çeúitli
nedenlerden meydana gelmiútir. “Çatıúma” ve “Karaya oturma” yül gemileri, kaza tipi
kategorisinde büyükçe bir yer kaplasa da, “Yangın” sebebiyle de tehlikeli kazalar olmuú ve
ciddi derecede can ve mal kaybı yaúanmıútır [2]. Kaza tipleri ele alındı÷ında çeúitli durumlarda
pek çok kaza “yük” nedeniyle oluúmaktadır. østatistikler, oluúan kazaların büyük ölçüde insan
hatasından kaynaklandı÷ını göstermiútir. Yük gemilerinin bir di÷er karakteristi÷i de - balastlı
durumda seyir süreleri ve limanda kalma sürelerinin seyirde geçirdikleri zamana oranının az
olmasıdır [1].
Son 15 yılda, yük gemilerinin emniyetine daha çok odaklanılmıútır. Bunun sebebi de bu period
içerisinde çok ciddi kazaların meydana gelmesidir. Bu kazalar sonucunda Uluslararası
Denizcilik Örgütü (IMO, International Maritime Organisation) “Biçimsel Güvenlik
De÷erlendirmesi” (BGD, Formal Safety Assessment - FSA) adlı risk yönetimini, kazaların
önüne geçebilmek amacıyla uygulamaya baúlamıútır. BGD, ilk kez Birleúik Krallık tarafından
önerilmiú olup, ülkenin açık deniz sektöründe uyguladı÷ı risk de÷erlendirme yöntemi esas
alınmıútır [3]. Bunun üzerine IMO, BGD’yi 62. Denizcilik ve Güvenlik Komitesi (MSC,
Marine & Safety Committee) oturumunda incelenmiútir. Yöntem daha önce bir gemiye veya bir
duruma uygulanmadı÷ı için IMO tarafından bir çalıúma grubu kurulmuútur.
1995 yılında MSC, BGD’nin gündemlerinde öncelik tanınaca÷ını kararlaútırmıútır. 1997 yılında
MSC’nin 68. oturumu ve Denizcilik Çevre Koruma Komitesinin (MPEC, Marine Environment
Protection Committee) 40. oturumunda BGD’nin uygulanması için geçici bir kılavuzun
oluúturulmasına karar kılınmıútır [4]. Deneme amaçlı uygulamaların verdi÷i tecrübe ile BGD
kılavuzu MSC’nin 74., MPEC‘nin de 47. oturumunda güncellenmiú olup, yeni kılavuzlara
“IMO kural oluúturma sürecinde kullanım için Biçimsel Güvenlik De÷erlendirme kılavuzu” adı
verilmiútir [5]. 2007 yılında MSC’nin 83. oturumunda revize edilen bu kılavuzlar birleútirildi ve
günümüzde de halen güncellenmektedir [6].
Bu çalıúmada, Türk karasularındaki gemilerin ve uluslararası denizlerde seyreden Türk
bayraklı gemilerin u÷radı÷ı dört temel kaza tipinden biri olan “Karaya Oturma” kaza tipine
BGD yöntemi uygulanarak temel çıkarımlar yapılmıútır. Bu çıkarımlar detaylı bir úekilde
sonuçlar kısmında iúlenmiútir.
2. Biçimsel güvenlik de÷erlendirme yöntemi
Biçimsel Güvenlik De÷erlendirme Yöntemi, IMO tarafından úu úekilde açıklanmıútır: BGD,
insan hayatını, çevreyi, sa÷lı÷ı ve denizcilikteki emniyeti sa÷lamak amacıyla risk analizi ve
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fayda / maliyet de÷erlendirmelerini de içinde bulundurarak geliútirilen sistematik bir yöntemdir
[6].
BGD’ nin denizcilik sektöründe uygulanmasının amacı, gemi dizaynı, denetim, operasyon ve
navigasyon vb. gibi uygulamalarda güvenli÷in arttırılması yönünde genel bir de÷erlendirme
yapmaktır. BGD, mevcut ölçümlerin ve düzenlemelerin geliútirilmesinde araç olarak
kullanılarak veya hali hazırdaki gemi dizaynına, mühendislik tekniklerine, gemi operasyon ve
kontrolüne, güvenlik yönetimi standart ve düzenlemelerine yenilerinin eklenmesinede katkı
sa÷layarak denizcilik sektöründe güvenli÷in ele alınması açısından önemli bir konum elde
etmiútir [7].
2.1 Biçimsel güvenlik de÷erlendirmesinde tehlikelerin tanımlanması
BGD’nin ilk adımı “Tehlikenin Tanımlanması”’dır. Bu adımın amacı kazaların nedenlerinin
risk seviyelerine göre listelenerek kaza kategorilerinin önceliklerinin belirlenmesine yardımcı
olmaktır [6].
2.2 Biçimsel güvenlik de÷erlendirmesinde risk de÷erlendirmesi
BGD’ nin ikinci adımı olan risk de÷erlendirmesi aúamasında, kazalara ya da arızalara iliúkin
risk teúkil eden veriler “Risk Da÷ılım A÷acı” oluúturularak de÷erlendirilir. Aynı zamanda
uzman görüúü de bu da÷ılım a÷acının oluúturulmasına katkı sa÷lamaktadır. Bu sayede yüksek
risk içeren kısımlar ve risk seviyesini etkileyen faktörler üzerine odaklanılır. De÷iúik türdeki
riskler göz önüne alınmaktadır.
2.3 Biçimsel güvenlik de÷erlendirmesinde risk kontrol etme seçenekleri
BGD’ de üçüncü adım olan risk kontrol etme seçenekleri aúamasında, risk kontrolleri ile ilgili
uygun ölçümler yapılarak tespit edilen risklerin kontrol altına alınması ve en aza indirilmesi ile
ilgili yöntemler geliútirilir ve bu süreç üç aúamadan oluúur:
(i) risk da÷ılım a÷acında belirlenen, en fazla olumsuz etkiye neden olan, en sık tekrarlanan ve
en düúük güvenilirlikte olan ve kontrol altına alınması en acil risklere odaklanılması,
(ii) hali hazırdaki ölçümlemelerin yeterli olmadı÷ı durumlarda, yeni ölçümlemelerin ve etkin
kontrol mekanizmalarının geliútirilmesi. (Bu mekanizmalar, neden olan etmenler >> hata >>
koúullar >> kaza / arıza >> etkiler mantık dizisine göre geliútirilmelidir,
(iii) risk kontrol seçeneklerinin geliútirilmesi.
Bu üç adım sayesinde; ”Riskleri en aza indirmek için daha baúka neler yapılabilir?” sorusuna
yanıt(lar) aranır. Üçüncü adımın uygulanarak yeni risk kontrol seçeneklerinin geliútirilmesi ile,
2. adımda yapılan de÷erlendirmenin etkinli÷i ve geçerlili÷i de÷erlendirilmiú olur ve 4. adımda
uygulanacak olan maliyet-fayda analizine geçilebilir [8].
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2.4 Biçimsel güvenlik de÷erlendirmesinde maliyet – fayda de÷erlendirmesi
Süreç üzerinde temel etkiye sahip bir riskin en düúük düzeye indirilmesine ya da tamamen
ortadan kaldırılmasına iliúkin çalıúmalar yapılırken, bu çalıúmaların iúletmeye olan maliyetleri
ve bunların riskin neden olaca÷ı maddi kayıplar ile karúılaútırılması önemlidir. Yapılan iúlemler,
e÷er riskin do÷uraca÷ı maddi zararlardan daha maliyetli ise, bu durumda, daha az maliyetli
baúka risk de÷erlendirme seçeneklerinin uygulanması gündeme gelecektir. Bu nedenle, her bir
risk kontrol etme seçene÷inin iúletmeye getirece÷i maliyet açısından de÷erlendirilmesi
gerekmektedir [9].
2.5 Biçimsel güvenlik de÷erlendirmesinde karar alma önerileri
BGD’de beúinci adım olan “Karar Alma Önerileri”, takip eden dört adımın sonucunda
denetlenebilir ve takip edilebilir tarzda önerilerin sunulması esas alınmıútır. Bu öneriler,
meydana gelebilecek bütün tehlikelerin kademeleriyle altında yatan sebeplerin karúılaútırılması,
daha sonra risk kontrol seçenekleriyle alınacak önlemlerin fayda / maliyet de÷erlendirmesi ve
en az riske sahip ve en rahat úekilde uygulanabilir olmasıyla oluúturulmaktadır [9].
3. Yük gemilerinin yaúadı÷ı kazaların istatistikleri
3.1 Genel istatistikler
Çalıúmanın bu bölümünde, 2001-2011 yılları arasında uluslararası sularda kaza geçirmiú olan
Türk bayraklı yük gemileri ile Türk karasularında meydana gelen ve yük gemilerinin dahil
oldu÷u kazaların istatistiklerine yer verilmiútir. Kaza istatistikleri, BGD’nin etkin bir úekilde
kullanılabilmesi için Denizcilik Müsteúarlı÷ı verilerine dayanarak oluúturulmuútur.
Tablo 3.1’de görüldü÷ü üzere Yük gemileri baúlı÷ı altında kuru yük, tanker, dökme yük,
konteyner, karıúık yük, general kargo, RO RO, kimyasal tanker, OBO, LPG ve LNG gemileri
yer almaktadır. 2001-2011 yılları arasında yaúanan kazalarda yük gemilerinin %62’lik bir
oranla çok büyük bir yer kapladı÷ı açıkça görülmektedir (Tablo 3.2).
Yük gemilerinin ve di÷er gemi tiplerinin, meydana gelen kazaların sebeplerinin sa÷lıklı bir
úekilde yorumlanabilmesi ve mevcut tehlikelerin tanımlanabilmesi için kaza tiplerine ayrılarak
analizi yapılmıútır. Tablo 3.3’te görüldü÷ü üzere en çok “Çatıúma / Temas” kategorisinde yük
gemileri kaza yapmıútır, bunu “Alabora / Karaya oturma / Yan yatma” kategorisi takip
etmektedir. Ayrıca tek tek incelendi÷inde karaya oturma kategorisi 189 kaza ile en sık görülen
ikinci kaza tipidir.
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Tablo 3.1. Yük gemilerinin yıllara göre kaza istatistikleri
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Tablo 3.2. Gemi tiplerinin kaza istatistiklerine göre oranları
Kaza
1202
223
174
170
80
53
33
1935

Gemi Tipi
Yük
Yat
Balıkçı
Yolcu
Küçük tekne ve Bot
Hizmet
Di÷er
Toplam

Yüzde
62%
11%
9%
9%
6%
2%
1%
100%

Tablo 3.3. Gemi tiplerine göre kazaların sınıflandırılması ve istatistikleri
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4. Biçimsel güvenlik de÷erlendirmesinin yük gemilerine uygulanması
4.1 Tehlikenin tanımlanması
Yük gemilerinin kazalarına sebep olabilecek potansiyel tehlikeler aúa÷ıdaki gibi tanımlanmıútır.
Bu tanımlanmalar yapılırken kaza tipleri ve kaza nedenlerindeki istatistiki veriler göz önünde
bulundurulmuútur [1].
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alabora
Çatıúma
Çatma
Karaya Oturma
Makine Arızası
Sürüklenme
Temas
Tıbbi Tahliye
Yan Yatma
Yangın ve Patlamalar
Di÷er

Kaza verileri, oluúturulan alt baúlıklarda kategorize edildikten sonra her bir alt baúlık için
uzmanlar tarafından de÷erlendirilerek atanan risk seviyesi numaralarına göre sınıflandırılmıútır.
Risk Sıralama Numarası (Risk Ranking Number-RRN) adı verilen bu metod sayesinde Risk
matrisi oluúturulmaktadır (Tablo 4.1). Tablo 4.1’e göre; S1=Önemsiz, S2=Önemli, S3=Ciddi,
S4=Çok Ciddi, S5=Felaket; F1= Nadir, F2=Seyrek, F3=Arada Sırada, F4=Sıklıkla, F5=Çok Sık
olarak tanımlanmıútır. Tablo 4.2’de de risk matrisi oluúturma sistemi verilmiútir.
Tablo 4.1. Risk seviyesi numaralandırılmasıyla “Karaya Oturma” kaza tipinin incelenmesi

Kaza Nedeni

Demirli

ønsan / Personel Hatası
Makine / Dümen
A
Hatalı Seyir

F1S2=2

Karaya Oturma
Uzak
Yakın
S i
S i
F2S5=6
F1S2=2

F1S2=2

F2S5=6

F1S3=3

F1S1=1

F2S5=6

F1S1=1

F1S2=2

F1S1=1

F1S1=1

Manevra Hatası

F1S1=1

F2S3=4

F1S1=1

F1S1=1

F1S1=1

F1S1=1

Hava Muhalefeti

F1S5=5

F2S5=6

F2S4=5

F1S1=1

F1S1=1

F1S1=1

Di÷er

F2S3=4

F2S5=6

F2S4=5

F1S2=2

F1S2=2

F1S1=1
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Limana
Gi i
F1S1=1

Limandan
Çk
F1S1=1

F1S1=1

F1S1=1

F1S1=1

F1S1=1

Bakım

Tablo 4.2. Risk matrisi oluúturma sistemi
Frekans (F) / Sonuç (S)
S1
S2
S3
S4
S5

F1
1
2
3
4
5

F2
2
3
4
5
6

F3
3
4
5
6
7

F4
4
5
6
7
8

F5
5
6
7
8
9

Kaza kayıtları kullanılarak, kaza verilerinin sa÷lıklı incelenebilmesi açısından alt baúlıklar
oluúturulmuútur. Yük gemileri için “Karaya Oturma” kaza tipi alt baúlıkları aúa÷ıda
belirtilmiútir [1]:
•
•
•
•
•
•

ønsan / Personel Hatası
Makine / Dümen Arızası
Hatalı Seyir
Manevra Hatası
Hava Muhalefeti
Di÷er

4.2 Risk de÷erlendirmesi
Bu bölümde yük gemileri için karaya oturma ile ilgili yapılan risk matrisi çalıúmasında, RRN
4’ten büyük olanlar dikkate alınacaktır. RRN 4’ten küçük olan kazalar küçük sınıfına
girdi÷inden, genel risk seviyesine etkisi çok küçük olmaktadır. Karaya oturma kaza tipi için
4’ten büyük RRN de÷erleri özellikle “Yakın Seyir” de fazladır. Tablo 4.1’e göre toplamda 10
adet 4’ten büyük RRN’ye sahip kaza durumu vardır.
4.3 Risk kontrol seçenekleri
Tablo 4.1’e göre, oluúturulan risk matrisinde karaya oturma kaza tipi için kaza yeri bakımından
en tehlikeli yer Yakın Seyir sınıfı oldu÷u açıkça görülmektedir. Kaza nedeni ne olursa olsun,
yakın seyirde yapılan kazalar bir hayli fazladır.
Karaya oturma kaza tipi için Kaza Nedeni – Olay – Kaza – Kaza Sonucu olay örgüsü kurulmuú
olup Tablo 4.3’te gösterilmiútir [1].
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Kaza Nedeni oluútuktan sonra / Olayın yaúanmaması için öncesinde yapılması gerekenler:
•
•
•

Personel Hatasının engellenmesi için e÷itim verilmesi,
Makine ve ekipmanların kontrol edilmesi,
Yangın ekipmanlarının kontrol edilmesi
Tablo 4.3. Karaya oturma kaza tipi için olay örgüsü

Kaza Nedeni
ønsan / Personel
Hatası
Makine / Dümen
Arızası
Hatalı Seyir
Manevra Hatası

Karaya Oturma
Olay

Kaza

Sonuç

Personel Yetersizli÷i / Dikkatsizli÷i

Su alma

Makinelerin Kontrol Edilmemesi

Gemi Kaybı

Navigasyon ekipmanlarının
yetersizli÷i

Hava Muhalefeti

Karaya
Oturma

Kontrol kaybı

Di÷er

Personel
Kaybı
Çevre
Kirlili÷i
Maddi
Hasar
Di÷er

Olay’dan sonra Kaza’nın oluıúmaması için öncesinde yapılması gerekenler:
•
•
•

øletiúimin yeter derecede sa÷lanması,
Makinelerin ve ekipmanların gözlenmesi,
Navigasyon cihazlarının kontrolü

Kaza olduktan sonra, sonuçların minimum düzeyde kaybın olması için yapılması gerekenler:
•
•
•
•

Yangın söndürme e÷itiminin alınması,
øletiúim becerilerinin geliútirilmesi,
Di÷er gemi / araçlara kaza oldu÷una dair bilgi verilmesi,
Yangın ekipmanlarının tehlikeli bölgelerde bulunması

4.4 Fayda / maliyet de÷erlendirmesi
BGD yönteminin kullanılması durumunda oluúacak maaliyetler ve elde edilen kanımların
de÷erlendirilmesi yöntemin verimlili÷ini göstermesi açısından önemlidir. Tablo 4.4’de karaya
oturma durumu için fayda / maliyet de÷erlendirmesi görülmektedir. Genel sonucun en yüksek
oldu÷u de÷erler, daha sonra oluúabilecek kazaların önlenebilmesi için “öncelikle” yapılması
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gerekenler oldu÷unu göstermektedir. Tablo 4.4 ‘te vurgulanmak istenen olgu, “Fayda De÷eri”
yüksek olan ve aynı zamanda “Maliyet De÷eri” düúük olan önlemler genel skoru en yüksek
olanlar oldu÷undan, öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlar oldu÷udur. Örnek vermek
gerekirse personelin hata yapmaması için e÷itimden geçmesi, fayda açısından büyük bir artıya
sahip olup, maliyeti son derece düúük bir öneridir. Bundan dolayı genel sonuç di÷erlerine
nazaran daha yüksektir. Fayda de÷erinin puanlama sistemi, 5=Çok faydalı, 1=Çok az faydalı;
Maliyet de÷erinin puanlama sistemi de, 5=Çok Yüksek Maliyet, 1=En Düúük Maliyet
skalasında de÷erlendirilmiútir. Yukarıda da belirtildi÷i üzere fayda de÷eri 5, maliyet de÷eri 1
olan “Alınacak Önlem” en verimli önlem olmaktadır.
Tablo 4.4. Karaya oturma için fayda / maliyet de÷erlendirmesi

E÷itim Verilmesi

Fayda
De÷eri
4

Maliyet
De÷eri
2

Genel
Sonuç
2

øletiúim Becerisi

4

4

1

Yangın söndürme E÷itimi

2

2

1

øletiúim Yeterlili÷i E÷itimi

3

3

1

Navigasyon

5

4

1,3

Alınacak Önemler

Personel

Ekipman

Prosedür

Yangın Söndürme

2

2

1

Sevk Sistemi

5

4

1,3

Yangın Söndürme Bilgisi

2

2

1

Ekipmanları kontrol Etme

4

2

2

Makineleri Gözlemleme

4

2

2

Yanıcı Yerleri Temiz Tutma
Makine Yangınını
Söndürebilme
Di÷er Araçları / Gemileri
Uyarma

3

2

1,5

3

2

1,5

2

1

2

4.5 Karar verme
Yük gemilerinin çok güçlü güvenlik önlemleri bulunmasına ra÷men yine de özellikle personel
ile alakalı bazı yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Örnek olarak, yangın bilgisi e÷itimi,
do÷ru iletiúim kurma bilgisi e÷itimi gibi personeli olası kazaları önleyici veya kaza olmuúsa en
az maddi hasarla ve can kaybıyla sonuçlanacak úekilde davranabilmesi amaçlanmaktadır.
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Personel hatalarını;
•
•
•
•
•

Karar vermedeki hatalar, (hız, akıntı, dalga gibi faktörleri yanlıú yorumlamak)
øletiúim eksikli÷i,
Mürettebatın dikkatsizli÷i
Olunması gereken pozisyonda olunmaması,
Navigasyon cihazlarını hatalı kullanmak,

alt baúlıklarında toplayabiliriz. Acil durum sürecinde, personel gerekli davranıúları göstermezse,
sonuçları do÷ru orantılı olarak “önemsiz” olarak nitelendirilebilecek kazadan, “felaket”
derecesine kadar artabilir. Bu bakımdan personelin, kazalardaki rolü çok büyük önem
taúımaktadır. Karaya oturma ile ilgili bir di÷er husus da, navigasyon ekipmanlarının
kullanılamaması veyahut güncellenmemiú navigasyon cihazlarının kullanılmasından kaynaklı
kazaların oluúması yorumu yapılabilir. Manevra hataları ve hatalı seyir baúlı÷ı altında, özellikle
yakın seyirde çok fazla kazanın oldu÷u görülmektedir. Temel olarak bu iki kaza nedeni yine
insan kaynaklı olarak de÷erlendirilebilme durumu olsa da, manevra hatalarında ve hatalı
seyirlerde, yeterli ekipmanın kullanılmamasından kaynaklı kazalar da görülebilmektedir.
Personel e÷itimi haricinde, gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir.
5. Sonuçlar ve öneriler
Bu çalıúmada risk azaltma yöntemlerinden biri olan Biçimsel Güvenlik De÷erlendirme
yönteminin, gemi kazalarına uygulanması anlatılmıútır. Yöntem hakkında kısaca bilgi
verildikten sonra, kazaların analizi, yöntemin uygulanması, uygulama sonucunda fayda /
maliyet de÷erlendirmesi yapılarak, yöntemin gemi sektöründe verimli bir úekilde
kullanılabilece÷i gösterilmiútir.

ùekil 5.1. Kaza da÷ılımı
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Bu çalıúma kapsamında, kazalar incelenerek kaza tiplerinin olma yüzdesi ile ilgili grafik ùekil
5.1’de verilmiútir. Karaya oturma kazası en çok rastlanan ikinci kaza tipidir ve örnek uygulama
olarak seçilmiútir.
Fayda / maliyet de÷erlendirmesine göre, karaya oturma kaza tipi için alınması gereken
önlemlerin baúında personelin e÷itimine önem verilmesi gelmektedir. Yangın ve do÷ru iletiúim
e÷itimleri verilmezse kaza anında müdahalede gecikmeler yaúanabilir ve bu felaket ile
sonuçlanabilir. Yangına do÷ru müdahale edilmesi, kaza oldu÷unu di÷er gemilerle ve sahil
güvenlikle iletiúim kurarak bilgilendirmesi, olası kazaların önlenmesi amacıyla da; makinelerin
ve ekipmanların sık sık kontrol edilmesi, gerekli bakımlarının yapılması, tehlikeli yerlerin temiz
tutulmasına, yanıcı maddelerin olmamasına önem gösterilmesi gibi temel önlemlerin mutlaka
alınması gerekmektedir. Aksi takdirde kaza sıklı÷ı artmakta olup, can ve mal kaybı da do÷ru
orantılı olarak artmaktadır.
De÷erlendirmeye göre ikinci en önemli madde ise navigasyon cihazlarındaki yetersizlik veya
güncellenmemesinden kaynaklanan problemlerden dolayı oluúan kazalardır. Yakın seyirde
yapılan manevra hataları ve hatalı seyirler, karaya oturma kaza tipindeki en sık nedenlerden
birini oluúturmakla birlikte, çözüm olarak, maliyeti yüksek olsa dahi navigasyon sistemlerini
yenilemek, ve personele yeni navigasyon sistemlerini tanıtmak, ileride oluúabilecek kazaları
büyük ölçüde azaltaca÷ı önerilmektedir.
Sonuç olarak, bu çalıúmada genel istatistiklerden yola çıkarak kazalar detaylandırılmıú olup,
özellikle karaya oturma için ne gibi önemlerin alınabilece÷i, Biçimsel Güvenlik
De÷erlendirmesiyle tespit edilip sunulmuútur. Yöntem sayesinde kazaların detaylarına inilerek
sınıflandırma yapılmıú ve kendi kategorilerinde ne gibi önlemlerin alınabilece÷i anlatılmıútır.
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[3] Marine Safety Agency (MSA). Formal safety assessment. Submitted by the United
Kingdom to IMO Maritime Safety Committee. IMO/MSC 66/14 London, 1993.
[4] IMO. Interim Guidelines for the Application of Formal Safety Assessment to the IMO
Rulemaking Process. IMO/MSC circular 829 London; 1997.
[5] IMO. Guidelines on the application of formal safety assessment (FSA) the IMO rule-making
process. MSC/Circ. 1023/MEPC/Circ.392, 2002.
[6] IMO. Formal safety assessment (FSA). MSC 83, 2007.
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SERBEST SU YÜZEYøNDE YAN ÖTELEME HAREKETøNE
ZORLANAN DøKDÖRTGEN KESøTLø DALGAKIRANLAR øÇøN
TEORøK BøR ANALøZ
Hayriye PEHLøVAN1

ÖZET
Yüzer dalgakÕranlarÕn dinamik davranÕúlarÕnÕn analitik olarak çözülmesi hidrodinamik
tasarÕmÕn temelini oluúturur. Bu çalÕúmada; sonlu derinlikli sularda serbest su yüzeyinde
yan öteleme hareketine zorlanmÕú dikdörtgen bir kesite ait hidrodinamik katsayÕlar elde
edilmiútir. AkÕúkan; dikdörtgen kesitin altÕndaki iç bölge (I) ile dÕútaki bölgeler (II) ve (III)
olmak üzere üçe ayrÕlmÕútÕr. De÷iúkenlerin AyrÕmÕ ve Eúleme Yöntemi kullanÕlarak iç
çözüm x=a’da Fourier serilerine, dÕú çözüm ise potansiyel Eigen fonksiyonlarÕna açÕlarak
bulunmuútur. Her bölgede elde edilen potansiyeller ortak sÕnÕr boyunca basÕnç ve hÕz
süreklili÷i sa÷lanacak úekilde eúleútirilmiú ve hareketin dinamik dengesi kullanÕlarak ek su
kütlesi ve sönüm katsayÕsÕna ait analitik çözüm elde edilmiútir.
Anahtar Kelimeler: De÷iúkenlerine AyÕrma, Eúleme
Hidrodinamik katsayÕlar, Dikdörtgen kesitli dalgakÕranlar

Yöntemi,

Yan

öteleme,

1. Giriú
Günümüzde, yapÕlmasÕ planlanan her proje ekolojik açÕdan da de÷erlendirilmektedir. Bu
ba÷lamda, yüzer dalgakÕranlar alÕúÕlagelmiú tipte olan dalgakÕranlara kÕyasla, su
sirkülasyonuna müsaade etmeleri, kirlili÷e sebep olmamalarÕ dolayÕsÕyla tercih sebebidirler.
Ekolojik açÕdan olumlu özelliklerinin yanÕ sÕra yüzer dalgakÕranlar; ekonomik, zemin
probleminden ba÷ÕmsÕz, erozyondan etkilenmeyen ve taúÕnmalarÕ kolay yapÕlardÕr [1].
1.østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi MakinalarÕ
Mühendisli÷i Bölümü, Tel: 0212 285 64 96, e-posta: pehlivanha@itu.edu.tr
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ølk yüzer dalgakÕran 1811 yÕlÕnda Birleúik KrallÕk donanma gemilerine barÕnak olmasÕ
amacÕyla inúa edilmiútir. Bu geliúmeden yaklaúÕk 130 yÕl sonra da II. Dünya SavaúÕ’nda
kullanÕlan yüzer dalgakÕranlarÕn oluúturdu÷u kazanÕmlar, konu üzerine yapÕlan teorik
çalÕúmalara ivme kazandÕrmÕútÕr [1]. Hidrodinamik tasarÕma kaynak olan ilk çalÕúma, derin
suda kÕsmi batmÕú düúey cisimlerin zorlanmÕú hareketlerinde hidrodinamik katsayÕlarÕnÕn
bulunmasÕdÕr [2]. 1959 yÕlÕnda ise Ursell ve di÷erleri birlikte yürüttükleri teorik çalÕúmada
yarÕ batÕk, dairesel silindire etkiyen kuvveti, silindire ait yansÕma ve geçiú katsayÕlarÕnÕ
bulup, sonuçlarÕn deneyle %15 hata payÕ sÕnÕrÕ içinde oldu÷unu göstermiúlerdir [3].
Serbest su yüzeyinde salÕnÕm yapan dikdörtgen kesitli silindirlerin hidrodinami÷i Kim [4]
ve Sabuncu [5] tarafÕndan farklÕ yaklaúÕmlarla ele alÕnarak hidrodinamik katsayÕlarÕ
hesaplanmÕútÕr. Yine aynÕ problem Eúleútirme Tekni÷i adÕ verilen bir yöntemle Sabuncu ve
Gören [6] tarafÕndan çözülmüútür. Problemin çözümü için akÕúkan iç ve dÕú bölgelere
ayrÕlmÕú, ortak sÕnÕr üzerinde eúleme úartÕ kullanÕlarak hÕz potansiyelleri seri açÕlÕmlar
úeklinde elde edilmiútir. Bu çalÕúmada ise; problem iki boyutlu olarak ele alÕnÕp, akÕúkanÕn
bulundu÷u bölgeye ait potansiyel ortak sÕnÕr üzerinde seri açÕlÕmlar ile elde edilmiú,
oluúturulan denklem sisteminin katsayÕlarÕ eúleme koúullarÕ kullanÕlarak bulunup, harekete
ait hÕz potansiyeli elde edilmiútir. ÇalÕúmanÕn sonunda yan öteleme hareketine ait ek-su
kütlesi ve sönüm katsayÕsÕna ait lineer denklem sistemi sunulmuútur. Böylece bir yüzer
dalgakÕran için yan öteleme hareketinin do÷uraca÷Õ yükler ve hidrodinamik katsayÕlar
hakkÕnda fikir sahibi olunacaktÕr.

2. Matematiksel Model
Problemin çözümünde potansiyel teori; suyun viskozitesiz, akÕmÕn rotasyonel olmadÕ÷Õ
kabulü yapÕlmÕú ve lineer olmayan terimler hareketin cisme göre ba÷Õl olarak küçük ve
oluúan dalga genliklerinin de küçük oldu÷u varsayÕmÕyla ihmal edilerek matematiksel
model lineerleútirilmiútir. Dikdörtgen kesitli dalgakÕranÕn boyunun uzun oldu÷u kabulü ile
hareket iki boyutlu olarak incelenmiútir. Dik Kartezyen Koordinat sistemi deniz tabanÕnda
ùekil 1’de görüldü÷ü gibi yatay eksen x ve düúey eksen z olarak alÕnmÕútÕr.

ùekil 1. KullanÕlan eksen takÕmÕ
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iZt
Vo e
i úHNOLQGH Vo JHQOL÷L LOH KDUPRQLN, \DQDO KDUHNHW \DSPDNWDGÕU %X
durumda hareketi belirleyen diferansiyel denklem (2.1) Laplace denklemi ve )( x, z; t )
KÕ]SRWDQVL\HOLQLQVD÷OD\DFD÷ÕVÕQÕUNRúXOODUÕVHUEHVWVX\]H\LQGH (2.2), VXWDEDQÕQGD (2.3),
YHFLVLPLoLQ z h ¶GD(2.4), x a ve x a ¶GD  ile YHULOPLúWLU.

Cisim V

w 2) w 2)

wx 2 wz 2

0

(2.1)

)tt  g) z

0

(z

w)
wz

0

(z

0)

w)
wz

0

d)

(2.2)

(2.3)

(a  x  a ve z

w)
VoeiZt ( x
wx

a ve x

h)
a

(2.4)

h d z d d)

(2.5)

)( x, z; t ) potansiyeli (2.6)’da görüldü÷ü gibi V0 d ile boyutsuzlaútÕrÕlÕp zamandan
ba÷ÕmsÕz olarak yazÕlabilir.

)( x, z; t ) Re ^V0 dI ( x, z )eiZt `

(2.6)

I ( x, z )

zamandan ba÷ÕmsÕz potansiyel kÕsÕm olup, Laplace diferansiyel denklemi
de÷iúkenlerine ayÕrma yöntemiyle çözülerek bulunmuútur. Belirli sÕnÕrlarla ayrÕlmÕú akÕúkan
bölgelerine ait potansiyeller de eúleme tekni÷i ile iliúkilendirilip I ( x, z ) ’nin genel
çözümleri elde edilmiútir.
Birinci bölge için

MI ( x, z )

geçerli oldu÷u aralÕkta

0 d x d a , 0 d z d h Fourier

serisine açÕlarak (2.7) denklemi elde edilmiútir.

M I ( x, z )

nS x
nS x
cosh
sinh
f
A0 f
B
n
S
z
x
h cos
h cos nS z (2.7)
 ¦ An
 0  ¦ Bn
2 n 1 cosh nS a
2 a n 1 sinh nS a
h
h
h
h
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Bu açÕlÕmÕn katsayÕlarÕ (2.8) úeklindedir.

An  Bn

2
nS z
M I (a, z ) cos
dz
³
h0
h

An  Bn

2
nS z
M I (a, z ) cos
dz
³
h0
h

h

(2.8)

h

M II ’nin

økinci bölge için,

geçerli oldu÷u aralÕk

a d x , 0 d z d d úeklinde tanÕmlÕdÕr.

Bu dÕú bölge için daha önce belirtilen serbest su yüzeyi úartÕ ile birlikte cismin yanal
hareketi nedeniyle yayÕlan dalgalar da sonsuzda karakterize edilmelidir. Böyle bir çözüm
probleme ait III ( x, z ) Eigen fonksiyonlarÕ serisine açÕlarak (2.9) ile verilir.

M II ( x, z ) C0

f
eik0 x
e  km x
(
)

Z
z
C
¦
0
m  km a Z m ( z )
eik0a
e
m 1

(2.9)

Bu denklemde k0 serbest su yüzeyi úartÕnÕ sa÷layacak (2.10) denklemin gerçek kökü km’ler
(2.11) ise karmaúÕk köklerdir.

k0 tanh(k 0d)=

Z2

(2.10)

g

km tanh(k m d)=-

Z2

(2.11)

g

(2.9)’daki Z fonksiyonlarÕ (2.13) denklemi ile gösterildi÷i gibi, ortonormal fonksiyonlar
olup (2.12) úartÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Çözümün normalleútirme faktörleri ise (2.14)
denkleminde yer almaktadÕr.
h

1
ZX ( z ) Z P ( z )dz GXP
h ³0

Z0

N 0 1/2 cosh(k0 z )
1/2

cos(km z )

(2.12)

(m=0)

(2.13)

(m t 1)

Zm

Nm

N0

1  sinh(2k0 d ) ½
®1 
¾
2¯
2k 0 d ¿

Nm

1  sin(2km d ) ½
®1 
¾
2¯
2k m d ¿
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(2.14)

Üçüncü bölgedeki çözüm cismin harmonik hareketi sebebiyle sola do÷ru ilerleyen dalgalarÕ
içermelidir. østenen koúullarÕ sa÷layacak IIII ( x, z ) potansiyeli (2.15) denklemi ile
verilmiútir.

M III ( x, z ) D0

f
eik0 x
e km x
(
)

Z
z
D
¦
0
m  km a Z m ( z )
eik0 a
e
m 1

(2.15)

ølk eúleme koúulu (2.16) kullanÕlarak birinci denklem sistemi oluúturulmuútur. Bunun için
(2.8) katsayÕlar denkleminde M I (a, z ) yerine M II (a, z ) konularak elde edilen denklem
(2.17) ile verilmiútir.

MI ( x, z) MII ( x, z )

x

a , 0d zdh

(2.16)

2
nS z
2 f
nS z
C
Z
(
z
)
cos
dz
Cm Z m ( z ) cos
dz

¦
0 0
³
³
h0
h
h0m1
h
h

An  Bn

h

(2.17)

Elde edilen (2.17) denkleminin katsayÕlarÕ kullanÕlarak katsayÕlar matrisinin ilk elemanÕ
olan (2.18) oluúturulmuútur.
f

An  Bn  ¦ Cm Lmn

0

n 0,1, 2...

(2.18)

m 0

Yine aynÕ úekilde (2.19) eúleme koúulu ile (2.8) katsayÕlar denkleminde

MIII (a, z )

yerine

konularak (2.20) eúitli÷i elde edilmiútir.

MI ( x, z) MIII ( x, z)

x

a , 0 d z d h

2
nS z
2 f
nS z
D
Z
(
z
)
cos
dz
Dm Z m ( z ) cos
dz

¦
0 0
³
³
h0
h
h0m1
h
h

An  Bn

MI (a, z)

(2.19)

h

(2.20)

(2.20) denkleminin katsayÕlarÕ kullanÕlarak ikinci denklem sistemi (2.21) bulunmuútur.
f

An  Bn  ¦ Dm Lmn

0

n 0,1, 2...

(2.21)

m 0

HÕzlarÕn süreklili÷ini sa÷layacak olan sÕnÕr koúulu (2.22) kullanÕlarak bölgede geçerli
MII ( x, z ) hÕz potansiyelinin 0 d z d h ve h d z d d aralÕklarÕna bölünmesiyle ve
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h d z d d aralÕ÷Õ için (2.5) sÕnÕr koúulu yerine konularak alÕnacak integrali üçüncü
denklem sistemi olan m 0 için (2.23) ve m t 1 için (2.24)’ü oluúturacaktÕr.

wMI ( x, z )
wx
f

¦A

n

n 1

(x

a , 0 d z d d)

f

¦A

n

n 1

(2.22)

f
nS
nS a
h
nS
nS a
tanh
coth
L0 n  B0
L00  ¦ Bn
L0 n  C0ik0 d
h
h
2
4a
2
n 1

N 01/2
[sinh k0 d  sinh k0 h]
k0 d





wMII ( x, z )
wx

(2.23)

f
f
nS
nS a
h
nS
nS a
tanh
coth
Lmn  B0
Lm 0  ¦ Bn
Lmn  ¦ Cm km d
h
h
2
4a
2
n 1
m 1

N m1/2
[sin km d  sin km h]
km d

(2.24)

Yine aynÕ yöntem kullanÕlarak (2.25) eúleme koúulu sa÷lanÕrsa dördüncü denklem sistemi
m 0 için (2.26) ve m t 1 için (2.27) olarak elde edilmektedir.

wMI ( x, z )
wx
f

¦ An
n 1



wMIII ( x, z )
wx

(x

a , 0 d z d d)

(2.25)

f
nS
nS a
h
nS
nS a
tanh
coth
L0 n  B0
L00  ¦ Bn
L0 n  D0ik0 d
h
h
2
4a
2
n 1

N 01/2
[sinh k0 d  sinh k0 h]
k0 d

(2.26)
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f
f
nS
nS a
h
nS
nS a
tanh
coth
Lmn  B0
Lm 0  ¦ Bn
Lmn  ¦ Dm km d
2
4a
2
h
h
n 1
m 1

f

¦ An
n 1



N m1/2
[sin km d  sin km h]
km d

Burada

(2.27)

L0n ve Lmn alÕnan integrasyonlarÕn sonucu olup (2.28) ve (2.29)’da gösterildi÷i

gibidir.

L0 n

2 N0 1/2 (1)n k0 h sinh(k0 h)
(nS )2  (k0 h) 2

(m 0 ve n 0,1, 2...)

(2.28)

Lmn

2 N m 1/2 (1)n km h sin(km h)
(km h)2  (nS )2

(m t 1 ve n 0,1, 2...)

(2.29)

Bu úekilde elde edilmiú olan lineer denklemler 4x4 lük bir denklem sistemi oluúturur.
Genelleútirmenin yapÕlabilmesi için denklemlerin çözümünde boyutsuz de÷erler
kullanÕlmÕútÕr.
KatsayÕlar matrisi oluúturularak her bir bölgeye ait hÕz potansiyelinin karmaúÕk
bilinmeyenleri bulunup hareketin boyutsuz, zamandan ba÷ÕmsÕz toplam I ( x, z )
potansiyeli elde edilmiútir.

3. Hidrodinamik KatsayÕlarÕn BulunmasÕ
KatsayÕlarÕn belirlenmesiyle bulunmuú olan hÕz potansiyeli, akÕúkanÕn her noktasÕnda
dinamik basÕncÕn bulunmasÕnÕ sa÷lar. Cismin üzerine etkiyen basÕncÕn cisim cidarÕ boyunca
integrali alÕnÕrsa hidrodinamik kuvvet (3.1) bulunmuú olur.

F

U

w
d
)(a, z; t )nds
wt C³

(3.1)

Cisim yan öteleme hareketi yaptÕ÷Õndan hidrodinamik kuvvet vektörü x ekseni
do÷rultusunda olacaktÕr. Bu nedenle (3.2) denklemiyle ifade edilen basÕnç terimi cismin
( x a ve x a) cidarlarÕnda integrallenmiútir.

p

U

w)( x, z; t )
wt

(3.2)
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Daha açÕk bir ifadeyle yazÕlan kuvvet dengesi (3.3) denkleminde, (3.1), (3.2) ve yan
öteleme hareketine ait harmonik hÕz ifadesi yerine konuldu÷unda (3.4) denklemi elde
edilmektedir.
d

aHV  bV V  ³ Pdx

0

(3.3)

h

aHV  bHV  FH
(3.4) denkleminin

0

(3.4)

MII ( x, z ) ve MIII ( x, z) için

çözülmesiyle (3.5) ve (3.6) denklemlerine

ulaúÕlmÕútÕr. Her iki denklemin de reel kÕsÕmlarÕnÕn toplamÕ ek-su kütlesine karmaúÕk
kÕsÕmlarÕnÕn toplamÕ da sönüm kuvveti katsayÕsÕna eúit olacaktÕr. BoyutsuzlaútÕrma ise eksu kütlesi için

aH 

bH

i

Z

U a 2 , sönüm kuvveti için UZ a 2 ile yapÕlacaktÕr.
ª

N 01/2

¬«

k0

U d «C0

f

(sinh k0 d  sinh k0 h)  ¦ Cm
m 1

º
N m1/2
(sin km d  sin km h) »
km
¼»
(3.5)

aH 

bH

Z

i

f
ª N 01/2
º
N 1/2
U d « D0
(sinh k0 d  sinh k0 h)  ¦ Dm m (sin km d  sin km h) »
k0
km
m 1
«¬
»¼

(3.6)
4. Sonuç
Sunulan 4x4’lük lineer denklem sisteminin (2.18), (2.21), (2.24), (2.25), (2.26), (2.27)
karmaúÕk katsayÕlarÕ olan An , Bn , Cn , Dn için belirli bir n=N sayÕsÕ seçilerek katsayÕlar
matrisi oluúturulmuútur. Matris 8x8’lik matris bloklarÕndan oluúan forma dönüútürülerek
Gauss Eliminasyon yöntemi ile katsayÕlara ait sayÕsal çözüm elde edilebilir. Bu aúamadan
sonra her bölgeye ait hÕz potansiyeli sayÕsal olarak elde edildi÷inden harekete ait ek-su
kütlesi (3.5) ve sönüm kuvveti katsayÕsÕ (3.6) de÷erlerini bulmak mümkündür.
Sunulan analitik çözüme ait algoritma geliútirilerek FORTRAN programÕ ile n=10 için
4x10 elemanlÕ lineer denklem sistemi çözülmüú, boyutsuz ek-su kütlesi ve sönüm kuvveti
katsayÕsÕ de÷eri hesaplanmÕútÕr. Ek-su kütlesi ve sönüm kuvveti katsayÕlarÕ için elde edilen
de÷erler a/d=0.1 ve h/d=0.9 seçilip 0.1-1.8 boyutsuz frekans parametresi aralÕ÷Õ içinde
grafi÷i oluúturularak, sÕrasÕyla ùekil 2 ve ùekil 3’te sunulmuútur. Çözümün yakÕnsaklÕ÷ÕnÕn
gerçeklenmesi için de aynÕ grafi÷e NSMB deney tankÕnda Vugts tarafÕndan yapÕlan deney
sonuçlarÕ da [7] eklenmiútir.
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ùekil 2. Analitik yöntem ve deney verisinin Ek-su Kütlesi için karúÕlaútÕrmalÕ grafi÷i

ùekil 3. Analitik yöntem ve deney verisinin Sönüm Kuvveti için karúÕlaútÕrmalÕ grafi÷i

Sonuç olarak; bu çalÕúmada izlenen analitik yöntem kullanÕlarak dikdörtgen kesitli bir
dalgakÕranÕn yan öteleme hareketi sonucu oluúan hidrodinamik katsayÕlar
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belirlenebilecektir. øki boyutlu problemin çözümünden elde edilen hidrodinamik
büyüklükler, dikdörtgen prizma kesitli yüzen cisimlerin hidrodinamik davranÕúÕ ve bunlarÕn
yapÕ tasarÕmÕnda gerekli, gövdeye gelen kuvvet ve momentlerin bulunmasÕnda
kullanÕlabilecektir.
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MOTOR YAT MALøYET ANALøZøNE ETKø EDEN
PARAMETRELER
Seda Ateú Gümüú 1 ve BarÕú Barlas2

ÖZET
Bu çalÕúmada kompozit motor yat imalatÕ üzerine fiyat araútÕrmasÕ yapÕlarak, sÕrasÕyla 13,
16, 19, 22 ve 24 metre uzunlu÷unda 5 farklÕ kompozit motor yatÕn imalat maliyetleri
açÕsÕndan ekonomik modellemesi gerçekleútirilmiútir. KullanÕlan veriler 2012 yÕlÕ iúçilik
fiyatlarÕ ve malzeme fiyatlarÕdÕr. Malzeme verilerini toplamak için çeúitli marka ürünlerin
ortalama fiyatlarÕ alÕnmÕú, iúçilik verilerine yat imalatÕ sektöründe çalÕúan alt
yüklenicilerden edinilen veriler sonucunda ulaúÕlmÕútÕr. Elde edilen veriler çoklu regresyon
analizi ile modellenip tahmini kompozit motor yat maliyet modelleri oluúturulmuútur.
Anahtar Kelimeler: Motor yat, Çoklu regresyon, Maliyet analizi

1. Giriú
Literatürde gemi ve yat maliyetleri ile ilgili referanslar azdÕr. ùentürk, hedef programlamasÕ
yöntemini bir gemi yatÕrÕm problemi üzerine uygulamÕútÕr [1]. Özyi÷it, 4450 DWT’luk
tankerin maliyet analizini incelemiú, Atsüren, 50 metre çelik motor yat maliyetlerini
çÕkartmÕú ve kullanÕlan malzemeleri listelemiútir [2,3]. Erdöngel, tanker ön dizayn ve
ekonomik analizini incelemiú, malzeme listesi ve maliyet analizini gerçekleútirmiútir [4].
Ateú Gümüú motor yat maliyet analizine etki eden parametreleri kullanarak, maliyet analizi
modelleri oluúturmuútur [5].
Gemi ve yat sanayinde üç aúamalÕ maliyet analizinden bahsedebiliriz. Optimum dizayna
ulaúmak için izlenen dizayn spirali sürecinde maliyet analizleri her aúamada tekrar gözden
geçirilmektedir. Konsept dizayn aúamasÕnda basit parametrik maliyet analizi yapÕlÕr. Ön

1

østanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi ønúaatÕ Mühendisli÷i Bölümü
, e-posta:sedaates@gmail.com
2
østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve
Gemi MakinalarÕ Mühendisli÷i Bölümü , e-posta: barlas@itu.edu.tr
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dizayn aúamasÕnda, boyutlar, hÕz, sevk sistemi, ÕsÕtma ve so÷utma sistemleri, malzeme, yapÕ
vs. belli oldu÷undan, geliúmiú parametrik maliyet analiz, kontrat dizayn aúamasÕnda ise,
ayrÕntÕlÕ birim maliyet analizi yapÕlÕr. Parametrik maliyet analiz, daha önceden inúa edilmiú,
maliyet de÷erleri bilinen benzer bir veya daha çok tekneden yola çÕkarak, boyutlar
orantÕlanarak ekstrapolasyon yoluyla, veya basit bir ekonomik model kurularak maliyet
de÷erleri elde edilir.
Bu çalÕúmada kompozit motor yat imalatÕ üzerine fiyat araútÕrmasÕ yapÕlarak, sÕrasÕyla 13,
16, 19, 22 ve 24 metre uzunlu÷unda 5 farklÕ kompozit motor yatÕn imalat maliyetleri
incelenmiútir. En küçük kareler yöntemi kullanÕlarak, kompozit tekne maliyeti, iúçilik
maliyeti, makine ve sistemleri maliyeti ve toplam maliyet modelleri oluúturulmuútur.
KullanÕlan veriler Euro cinsinden 2012 yÕlÕ iúçilik ve malzeme fiyatlarÕdÕr.

2. Maliyet Kalemleri
Teknelerin teknik özelliklerini ayrÕ ayrÕ ele alÕp her bir teknede kullanÕlan malzemeler
fiyatlandÕrÕlmÕútÕr. AyrÕca iúçilik maliyetleri de proje imalat planÕ göz önüne alÕnarak
de÷erlendirilmiú, her bir imalat kalemi için ayrÕ ayrÕ hesaplanmÕútÕr. Bu veriler ÕúÕ÷Õnda
maliyet hesaplamalarÕ için üç adet parametre seçilerek göre denklemler oluúturulmuútur.
KullanÕlan tekne boylarÕ; belirli uzunluklarda seçilmiútir. Derin V tipi tekneler olmak üzere
maksimum hÕzlarÕ seçilen makina güçlerine göre 32 deniz mili ile 24 deniz mili arasÕnda
de÷iúmektedir. 13 metre 32 knot maksimum hÕza sahip kompozit motor yatÕn imalat süresi
10 haftadÕr. Projenin bitiú süresi iúçilik maliyetleri açÕsÕndan belirleyici unsurdur. 13 metre
motor yat projesinde ihtiyaç duyulan adam sayÕsÕ, adam-saat ücretleri ve çalÕúma süresi
bilgileri Ateú Gümüú’de verilmiútir [5]. Verilerden yararlanarak üretim aúamalarÕndaki
iúçilik toplam maliyetleri Tablo1’de görülmektedir.
Tablo 1. 13 m motor yat iúçilik maliyet listesi
øúçilik kalemleri

Toplam
Süre (gün)

øúçilik Maliyet (€
adam- saat)

Adam
SayÕsÕ

ÇalÕúma
Süresi (saat)

Toplam
Maliyet

Kompozit gövde

33

€ 10.00

4

8

€ 10,560

Boru donatÕm

17

€ 6.00

4

8

€ 3,264

øzolasyon

4

€ 5.00

2

8

€ 320

Boya iúleri

34

€ 8.00

8

8

€ 17,408

Elektrik iúleri

10

€ 6.00

4

8

€ 1,920

Mobilya

60

€ 6.00

4

8

€ 11,520

Güverte-teçhizat
imalat montaj

56

€ 5.00

4

8

€ 8,960
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Projenin gerçekleúmesi için gerekli adam-saat hesabÕ “Toplam süre x ortalama adam sayÕsÕ
x çalÕúma saati” denkleminden yararlanÕlarak 7872 adam saat bulunmuú, toplam iúçilik
maliyeti 54,000 € olarak hesaplanmÕútÕr. Tablo 2’de 13 metre motor yat maliyet kalemleri
verilmiútir [5]. Di÷er teknelere ait maliyet kalemleri Tablo 3’te görülmektedir.
Tablo 2. 13 metre motor yat maliyet kalemleri
Maliyet Kalemleri
Kompozit tekne
øúçilik
Makina&sistemler
Boru&izolasyon
Navigasyon
Güverte Üstü
Elektrik sistemleri
Boya
øç dekorasyon
Can kurtarma
CE-Klas-Proje
Toplam Maliyet

Fiyat
€ 28,100
€ 54,000
€ 78,200
€ 8,500
€ 15,000
€ 21,700
€ 25,000
€ 6,000
€ 22,000
€ 3,000
€ 38,000
€ 299,500

Tablo 3. 16, 19, 22 ve 24 metre motor yat maliyet kalemleri
Maliyet Kalemleri
Kompozit Tekne
øúçilik
Makina&Sistemler
Boru&izolasyon
Navigasyon
Güv.Üstü ve Bal.
Elektrik Sis.
Boya
øç dekorasyon
Can Kurtarma
CE-Klas-Proje
Toplam Maliyet

Fiyat
16 m
€ 37,620
€ 90,944
€ 99,100
€ 10,400
€ 15,796
€ 28,780
€ 44,000
€ 9,900
€ 47,000
€ 5,000
€ 46,000
€ 434,540

19 m
€ 55,520
€ 123,072
€ 260,070
€ 30,600
€ 27,478
€ 56,740
€ 64,678
€ 12,600
€ 110,000
€ 14,000
€ 78,000
€ 832,758
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22 m
€ 69,600
€ 183,200
€ 268,510
€ 38,800
€ 32,008
€ 83,935
€ 96,633
€ 17,200
€ 120,000
€ 16,000
€ 96,000
€ 1,021,886

24 m
€ 82,816
€ 204,432
€ 289,310
€ 48,000
€ 33,408
€ 98,105
€ 115,452
€ 19,000
€ 140,000
€ 16,000
€ 110,000
€ 1,156,523

1,200,000
Kompozit tekne
7Ɣçilik
Makina&sistemler
Toplam Maliyet

1,000,000

Euro

800,000
600,000
400,000
200,000
0
12

14

16
18
20
Motor Yat Boyu (metre)

22

24

ùekil 1. Seçilen motor yat boylarÕna göre maliyetler.
ùekil 1’de seçilen motor yatlarÕn maliyet grafi÷i verilmiútir. Seçilen 5 adet motor yat için
kompozit tekne gövdesinin maliyetinin, toplam maliyet içerisindeki yüzdesi, %6.7-%9.4
arasÕnda; iúçilik maliyetlerinin, toplam maliyet içerisindeki yüzdesi, %14.8-%20.9 arasÕnda;
makina ve sistemleri maliyetlerinin, toplam maliyet içerisindeki yüzdesi, %22.8-%31.2
arasÕnda de÷iúmektedir. ùekil 2’de bu çalÕúmada kullanÕlan yatlarÕn maliyet kalemlerinin
toplam maliyet içerisindeki ortalama yüzdeleri görülmektedir.

CE-Klas-Proje
9.83%
Can kurtarma
1.44%

Kompozit tekne
7.31%

7ç dekorasyon
11.72%
7Ɣçilik 17.51%

Boya 1.73%

Makina&sisteml
er 26.57%

Elektrik
sistemleri 9.23%
Güverte Üstü
7.72%
Navigasyon
3.30%

Boru&izolasyon
3.64%
ùekil 2. Motor yat ortalama maliyet oranlarÕ.
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3. Maliyet Modeli
Regresyon analizi, aralarÕnda iliúki olan iki veya daha fazla de÷iúken arasÕndaki
matemetiksel ba÷ÕntÕyÕ elde etmek ve o konuyla ilgili tahmin yapabilmek amacÕyla
kullanÕlan istatistiksel bir analizdir. Ba÷ÕmlÕ de÷iúken ile ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler arasÕnda
kurulan matematiksel model yardÕmÕyla, ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin belirli de÷erleri için
ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin alaca÷Õ de÷eri tahmin etme yöntemidir [6]. Burada bir ba÷ÕmlÕ de÷iúken
Y ile bir ba÷ÕmsÕz de÷iúken X arasÕndaki ba÷ÕntÕyÕ inceleyen yönteme basit regresyon, bir
ba÷ÕmlÕ de÷iúken Y ile iki ya da daha fazla ba÷ÕmsÕz de÷iúken Xi arasÕndaki ba÷ÕntÕlarÕ
modeller aracÕlÕ÷Õ ile inceleyen yönteme ise çoklu regresyon adÕ verilmektedir [7]. Basit
regresyonda analizinde bir olayÕ etkileyen sadece bir faktöre yer verilir. Oysa ekonomik
olaylar çok sayÕda faktöre ba÷lÕdÕr. Bu nedenle basit regresyon yetersiz kalmaktadÕr.
Maliyet analizlerinde, maliyeti etkileyen birden fazla faktör olmasÕndan dolayÕ sebep-sonuç
iliúkisinin araútÕrÕlmasÕ çoklu regresyon analiziyle mümkündür. Kompozit tekne maliyeti,
iúçilik maliyeti, makine ve sistemleri maliyeti ve toplam maliyet modelleri çoklu
regresyonla oluúturulmuútur.

3.1 Kompozit gövde maliyet modeli
Kompozit tekne maliyetinin tekne boyu, tekne deplasmanÕ ve tekne blok katsayÕsÕna ba÷lÕ
oldu÷unu kabul edilip aúa÷Õdaki yaklaúÕm denklemi oluúturulmuútur.
ܲ௭௧் ൌ ܽ  ܽଵ  ܮ ܽଶ ο  ܽଷ ܥ

(1)

Denklemde ܽ katsayÕlarÕ, ݊ maliyet de÷erleri bilinen tekne sayÕsÕnÕ,  ܮtekne tam boyunu, ο
deplasmanÕ ve ܥ ise tekne blok katsayÕsÕnÕ ifade etmektedir. ܽ katsayÕlarÕ
ୀସ

 ܧൌ ൣܲ௭௧் െ ܽ െ ܽଵ  ܮെ ܽଶ ο െ ܽଷ ܥ ൧

ଶ

(2)



olarak tanÕmlanan ba÷ÕntÕyÕ en küçük yapan de÷erlerdir. Verilen E ifadesini en küçük
yapacak ܽ katsayÕlarÕ, E'nin katsayÕlara göre kÕsmi türevleri alÕnÕp sÕfÕra eúitlenmesi
suretiyle bulunacaktÕr.
ସ

߲ܧ
ൌ െʹ ൣܲ௭௧் െ ܽ െ ܽଵ  ܮെ ܽଶ ο െ ܽଷ ܥ ൧ ൌ Ͳ
߲ܽ

(3)



ସ

߲ܧ
ൌ െʹ ൣܲ௭௧் െ ܽ െ ܽଵ  ܮെ ܽଶ ο െ ܽଷ ܥ ൧  ܮൌ Ͳ
߲ܽଵ

(4)



ସ

߲ܧ
ൌ െʹ ൣܲ௭௧் െ ܽ െ ܽଵ  ܮെ ܽଶ ο െ ܽଷ ܥ ൧ οൌ Ͳ
߲ܽଶ
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(5)

ସ

߲ܧ
ൌ െʹ ൣܲ௭௧் െ ܽ െ ܽଵ  ܮെ ܽଶ ο െ ܽଷ ܥ ൧ ܥ ൌ Ͳ
߲ܽଷ

(6)



Denklemleri çözmek için kompozit gövdeye ait maliyet de÷erleri Tablo 1a ve 1b’de
verilmiútir. Denklemlerin katsayÕlarÕ olan 6Li, 6ǻi, 6CBi, vs de÷erleri tablodan okunabilir.
Denklemlerin yazarsak:
ସ

ସ

ସ

ସ

 ܲ௭௧் ൌ ͷܽ   ܮ ܽଵ   ο ܽଶ   ܥ  ܽଷ








ͷܽ  ͻͶǤʹܽଵ  ʹͶͺǤͷͶܽଶ  ͳǤͺܽଷ ൌ ʹ͵ʹͶ
ସ

ସ

ସ

ସ

ସ

 ܲ௭௧்  ܮൌ  ܮ ܽ   ܮ ଶ ܽଵ   ο ܮ ܽଶ   ܥ  ܮ ܽଷ










ͻͶǤʹܽ  ͳͺͷͲܽଵ  ͷͳ͵ʹܽଶ  ͵ͳǤ͵ͻܽଷ ൌ ͷͷ͵ʹ͵ͷ
ସ

ସ

ସ

ସ

ସ
ଶ

 ܲ௭௧் οൌ  ο ܽ   ο ܮ ܽଵ   ο ܽଶ   ܥ  ο ܽଷ








ʹͶͺǤͷͶܽ  ͷͳ͵ʹܽଵ  ͳͷʹͶʹܽଶ  ͺͳǤʹܽଷ ൌ ͳͷͺͳʹͺ
ସ

ସ



ସ

ସ

ସ

 ܲ௭௧் ܥ  ൌ  ܥ  ܽ   ܥ  ܮ ܽଵ   ο ܥ  ܽଶ   ܥ  ଶ ܽଷ






ͳǤͺܽ  ͵ͳǤ͵ͻܽଵ  ͺͳǤʹܽଶ  ͲǤͷܽଷ ൌ ͺͻͺ͵ͺ





Tablo 1a: Kompozit gövde maliyet denklemi çözüm tablosu.
n

L

ǻ

Cb

ࡼࡷࢠ࢚ࢀࢋࢋ

a0

a1

a2

a3

(Kompozit Tekne Maliyet)

12.91

12.75

0.33

16.85

44.32

18.7

5

a 1²

a2²

28,068

166.668

162.5899

0.395

37,620

283.922

1963.9650

39.43

0.352

55,520

349.69

1554.6645

22.3

74.78

0.31

69,600

497.29

5591.5565

23.5

77.26

0.297

82,816

552.25

5969.5812

94.26

248.54

1.68

273,624

1,850

15,242
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Tablo 1b: Kompozit gövde maliyet denklemi çözüm tablosu.
a1*

a2*

a 3*

ࡼࡷࢠ࢚ࢀࢋࢋ

ࡼࡷࢠ࢚ࢀࢋࢋ

ࡼࡷࢠ࢚ࢀࢋࢋ

4.207
9

362,357.88

357,897.25

9,262.44

6.6557
5

17.50
5

633,897.00

1,667,192.21

14,859.90

737.33

6.5824

13.87
9

1,038,224.00

2,189,111.09

19,543.04

0.09
6

1667.5
2

6.913

23.18
1

1,552,080.00

5,204,459.10

21,576.00

0.08
8

1815.6
8

6.9795

22.94
7

1,946,176.00

6,398,617.99

24,596.35

0.57

5,132

31.39

81.72

5,532,735

15,817,278

89,838

a3²

a1* a2

a1*a3

a2*a3

0.10
9

164.62

4.2603

0.15
6

746.74

0.12
4

Elde edilen denklemlerdeki ܽ katsayÕlarÕ çözülürse bulunan de÷erler úöyledir:
ܽ ൌ െʹͶͺͲ
ܽଵ ൌ ͶͷͷͷǤͶ
ܽଶ ൌ ͵ͲǤͶ
ܽଷ ൌ െͳͻͻͻͺ
ùu halde kompozit tekne maliyetinin tekne boyu, deplasmanÕ ve blok katsayÕsÕna ba÷lÕ
yaklaúÕm modeli úu úekilde elde edilmiútir:
ܲ௭௧் ൌ െʹͶͺͲ  ͶͷͷͷǤͶ ܮ ͵ͲǤͶο െ ͳͻͻͻͺܥ

(7)

Denklem 7’de elde etti÷imiz ba÷ÕntÕyÕ 13 ile 24 metre arasÕ gerçek kompozit tekne
maliyetleri ile karúÕlaútÕrdÕ÷ÕmÕzda çÕkan en büyük hata % 3 civarÕnda olmaktadÕr.

3.2 øúçilik maliyet modeli
øúçilik maliyetinin tekne boyu, teknenin toplam yüzey alanÕ ve adam-saat'e ba÷lÕ oldu÷unu
kabul edilip aúa÷Õdaki yaklaúÕm denklemini oluúturabiliriz.
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(8)

ܲGç ൌ ܾ  ܾଵ  ܮ ܾଶ ܵ  ܾଷ ݐܽܽܵ݉ܽ݀ܣ
burada S, m2 cinsinden teknenin toplam yüzey alanÕdÕr.

YukarÕda anlatÕlan yöntemle, oluúturulan 4 adet denklemden bi katsayÕlarÕ çözülürse elde
edilen de÷erler úöyledir:
ܾ ൌ  െʹͶʹͺͷ͵
ܾଵ ൌ ʹͷʹ
ܾଶ ൌ െͳͷͻͳ
ܾଷ ൌ Ͷ
Denklemlerin katsayÕlarÕ olan 6Li, 6Si, 6AdamSaati, vs de÷erleri Ateú Gümüú’te verilmiútir
[5]. ùu halde iúçilik maliyetinin tekne boyu, teknenin toplam yüzey alanÕ ve adam-saat'e
ba÷lÕ yaklaúÕm modeli úu úekildedir:
ܲGç ൌ െʹͶʹͺͷ͵  ʹͷʹ ܮെ ͳͷͻͳܵ  Ͷݐܽܽܵ݉ܽ݀ܣ

(9)

Denklem 9’de elde etti÷imiz ba÷ÕntÕyÕ 13 ile 24 metre arasÕ iúçilik maliyetleri ile
karúÕlaútÕrdÕ÷ÕmÕzda çÕkan en büyük hata % 4 civarÕndadÕr.

3.3 Makine ve sistemleri maliyet modeli
Makine ve sistemleri maliyetinin tekne boyu, deplasmanÕ ve motor gücüne ba÷lÕ oldu÷unu
kabul edilip aúa÷Õdaki yaklaúÕm denklemini oluúturabiliriz.
(10)

ܲெௌ௦ ൌ ܿ  ܿଵ  ܮ ܿଶ ο  ܿଷ ܲܪܤ

YukarÕda anlatÕlan yöntemle, oluúturulan 4 adet denklemden ci katsayÕlarÕ çözülürse elde
edilen de÷erler úöyledir:
ܿ ൌ െ͵ͳʹͶʹ
ܿଵ ൌ ͵ͺ͵ͺͳ
ܿଶ ൌ െͳʹǤ
ܿଷ ൌ െͳͶ
Denklemlerin katsayÕlarÕ Ateú Gümüú’te verilmiútir [5]. ùu halde makine ve sistemleri
maliyetinin tekne boyu, deplasmanÕ ve motor gücüne ba÷lÕ yaklaúÕm modeli;
ܲெௌ௦ ൌ െ͵ͳʹͶʹ  ͵ͺ͵ͺͳ ܮെ ͳʹο െ ͳͶܲܪܤ
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(11)

úeklinde elde edilmiútir. Denklem 11’de elde etti÷imiz ba÷ÕntÕyÕ 13 ile 24 metre arasÕ
makine ve sistemleri maliyetleri ile karúÕlaútÕrdÕ÷ÕmÕzda çÕkan en büyük hata % 10
civarÕndadÕr.

3.4 Toplam maliyet modeli
Toplam tekne maliyetinin tekne boyu, adam-saat ve motor gücüne ba÷lÕ oldu÷unu kabul
edilip aúa÷Õdaki yaklaúÕm denklemini oluúturabiliriz.
(12)

்ܲ ൌ ݁  ݁ଵ  ܮ ݁ଶ  ݐܽܽܵ݉ܽ݀ܣ ݁ଷ ܲܪܤ

YukarÕda anlatÕlan yöntemle, oluúturulan 4 adet denklemden ei parametreleri hesaplanÕrsa,
݁ ൌ െͻͷͳʹ
݁ଵ ൌ ͳʹͷ͵
݁ଶ ൌ െʹͲͻͳ
݁ଷ ൌ െʹǤͺ
de÷erleri elde edilir. Denklemlerin katsayÕlarÕ Ateú Gümüú’te verilmiútir [5]. ùu halde
toplam tekne maliyetinin tekne boyu, adam-saat ve motor gücüne ba÷lÕ yaklaúÕm modeli;
்ܲ ൌ െͻͷͳʹ  ͳʹͷ͵ ܮെ ʹͲͻͳ ݐܽܽܵ݉ܽ݀ܣെ ʹǤͺܲܪܤ

(13)

úeklinde elde edilmiútir. Denklem 13’de elde etti÷imiz ba÷ÕntÕyÕ 13 ile 24 metre arasÕ
teknelerin toplam maliyetleri ile karúÕlaútÕrdÕ÷ÕmÕzda çÕkan en büyük hata % 9 civarÕndadÕr.

4. Sonuçlar
Bu çalÕúmada Türkiye’de 13-24 metre arasÕnda üretilen kompozit motoryatlarÕn maliyet
analizi yapÕlmÕútÕr. Örnek halihazÕrda üretilen bir tekne alÕnarak, bu tekneye ait tüm üretim
süreci incelenmiú, maliyet kalemleri çÕkartÕlmÕútÕr. Daha sonra 16, 19, 22 ve 24 metre
olarak 4 adet daha farklÕ boyda motoryat belirlenmiú ve tüm bu teknelere ait maliyetler
hesaplanmÕútÕr. Maliyet analizi Excel programÕnda yapÕlmÕútÕr. Gerçekleútirilen bu
programda, maliyet girdileri (adam-saat ücreti, boya, macun vs fiyatlarÕ gibi) de÷iútirilmek
suretiyle güncel maliyetler elde edilebilmektedir. Daha sonra, çok de÷iúkenli regresyon
analizi yardÕmÕyla, kompozit tekne maliyeti, iúçilik maliyeti, makine ve sistemleri maliyeti
ve toplam tekne maliyeti modelleri oluúturulmuú ve Excel programÕndan alÕnan veriler
yardÕmÕyla, 13-24 metre arasÕ kompozit motoryat maliyet modelleri elde edilmiútir. Bu
modeller yardÕmÕyla, bu aralÕkta kompozit motoryat üretmek isteyen üreticiler, proje öncesi
motoryat ön dizaynÕ maliyet analizlerini ve ön fizibilite etüdlerini kolaylÕkla
yapabileceklerdir. Bu çalÕúmada motor yatlarÕn iç dekorasyonu standart olarak seçilmiútir,
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ileride yapÕlacak çalÕúmalarda, farklÕ kalitedeki iç dekorasyonlar maliyet modeli içerisine
katÕlarak, model geliútirilebilir.
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BAùTAN GELEN DALGALARDA KANATÇIKLARIN
DALIP ÇIKMA VE BAù KIÇ VURMA HAREKETLERø
ÜZERøNDEKø ETKøLERøNøN ARAùTIRILMASI
Deniz Can KOLUKISA1, Ercan KÖSE2, Erhan AKSU3

ÖZET
Günümüzde gemilerin dalgalar arasÕndaki hareketlerini tahmin etmek için farklÕ yöntemler
kullanÕlmaktadÕr. Bu çalÕúmada yaygÕn olarak kullanÕlan lineer dilim teorisine alternatif
olarak kÕrÕnÕm ve saçÕlÕm (difraksiyon ve radyasyon) teorisini temel alan ve Green
fonksiyonlarÕ yöntemi ile hesaplama yapan ANSYS AQWA programÕ kullanÕlmÕútÕr.
Sunulan çalÕúmada, baútan gelen düzenli dalgalarda, bir Wigley teknesinin farklÕ hÕzlarda
dalÕp çÕkma ve baú kÕç vurma hareketleri incelenmiú ve tekne gövdesine eklenen
kanatçÕklarÕn (finler) bileúik dalÕp çÕkma ve baú kÕç vurma hareketi üzerindeki etkileri
araútÕrÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: Gemi hareketleri, Panel metodu, Radyasyon/Difraksiyon teorisi,
Green fonksiyonu, Fin

1.Giriú
Günümüzde gemi hareketlerinin sayÕsal analizi için çeúitli yöntemler kullanÕlmaktadÕr. Bu
yöntemlerin her biri, kullanÕmda farklÕ avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Navier-Stokes
(momentumun korunumu) denklemi ve süreklilik denklemi, prensip olarak gemi hareketleri
analizindeki akÕúÕ tanÕmlamaya yeterlidir. Reynolds ortalamalÕ Navier-Stokes denklemleri
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri
Mühendisli÷i Bölümü, Tel:04627522805, e-posta: dckolukisa@ktu.edu.tr
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri
Mühendisli÷i Bölümü, Tel:04627522805, e-posta: ekose@ktu.edu.tr
3
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Mühendisli÷i Bölümü, Tel:04627522805, e-posta: eaksu@ktu.edu.tr
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kullanÕlarak gemi sÕnÕr tabakasÕ ve iz bölgesindeki türbülanslÕ akÕúlarÕn modellenmesiyle
çözüme gidilebilir. Bu yöntem RANSE (Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations)
olarak bilinir. 1990'lÕ yÕllarÕn sonlarÕna do÷ru denizcilik hesaplamalarÕ için RANSE
hesaplamalarÕ araútÕrmalara konu olmuútur. Di÷er yöntemlerle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda gerçe÷e
en yakÕn sonuçlarÕ veren bu yöntemde hesaplama zamanÕ ve iúlem yükü di÷er yöntemlere
göre fazladÕr. E÷er viskozite ihmal edilirse RANSE, Euler denklemleri haline gelecektir.
Euler çözücüleri sÕnÕr tabaka problemini çözmek zorunda de÷ildir. AyrÕca daha seyrek a÷
yapÕsÕna elvererek iúlem zamanÕnÕ kÕsaltÕrlar.
Pratikte potansiyel akÕú çözücüler neredeyse yalnÕzca denizcilik problemlerinde
kullanÕlmaktadÕr. Potansiyel akÕúta, Euler çözücülerindeki kabullerin yanÕ sÕra, akÕúÕn
dönümsüz (irrotasyonel) oldu÷u kabulü yapÕlÕr. Fiziksel modelde bu kabul büyük bir
eksiklik de÷ildir. Çünkü akÕútaki dönümlülük, tekneye yapÕúan akÕúkan nedeniyle oluúur ve
bu malumat zaten Euler akÕú modelinde kaybolmuútur. Pratik uygulamalarda potansiyel
akÕú çözcüleri, Euler ve RANSE çözücülerine göre çok daha hÕzlÕdÕr. Çünkü potansiyel
akÕúlarda lineer olmayan dört adet diferansiyel denklem yerine sadece bir lineer diferansiyel
denklemin çözümü aranÕr. AyrÕca potansiyel akÕú çözücülerinde genellikle tüm akÕú hacmini
modellemek yerine panel metodunu kullanarak, yalnÕzca akÕúkan sÕnÕr yüzeylerini
modellenmesiyle hesaplama yapÕlÕr. Bu da ço÷u analizde en çok u÷raú harcanan a÷
oluúturma aúamasÕ için kolaylÕk sa÷lamaktadÕr. Tüm bunlara karúÕn potansiyel akÕú
yöntemlerinde basit, sürekli bir serbest yüzey úartÕ gerekir. KÕrÕlan dalgalarÕ ve serpintileri
içeren akÕúlarÕn uygun biçimde analizi zordur[1].
YapÕlan çalÕúmada kullanÕlan ANSYS AQWA programÕ, panel metoduyla potansiyel akÕú
çözümü yapan bir programdÕr. Program düzenli dalgalarda tekneye etkiyen kÕrÕnÕm ve
saçÕlÕm dalga kuvvetlerini hesaplamak yoluyla tekne hareket genliklerini hesaplamaktadÕr.

2. Teorik AltyapÕ
Serbest akÕúkan yüzeyi sÕnÕrÕ içeren hidrodinamik problemlerde, genellikle orijini ortalama
serbest sÕvÕ yüzeyi üzerinde tanÕmlÕ bir eksen takÕmÕ kullanÕlÕr. KatÕ cismin hareketleri için
ise, cismin a÷ÕrlÕk merkezini dinamik referans noktasÕ olarak kullanmak uygundur. Gemi
periyodik hareketlerini inceleyen bu problemde, orijini serbest sÕvÕ yüzeyinde ve sabit olan
X,Y,Z referans eksen takÕmÕyla birlikte, orijini teknenin a÷ÕrlÕk merkezinde olan hareketli
x,y,z eksen takÕmÕ kullanÕlmÕútÕr.
Teknenin a÷ÕrlÕk merkezindeki koordinat sistemi, sabit olan evrensel koordinat sistemine
baúlangÕçta paraleldir. Bununla birlikte tekne hareketlerinin küçük oldu÷u varsayÕmÕ
yapÕlmÕútÕr. Teknenin altÕ serbestlik dereceli hareketinin genlikleri, =݇( ݇ݔ1,2,3,4,5,6)
olarak tanÕmlanmÕútÕr. ݇=1,2,3,4,5,6 SÕrasÕyla boyuna öteleme, yan öteleme, dalÕp çÕkma,
yalpa, baú kÕç vurma ve savrulma hareketlerini temsil etmektedir.
Teknenin altÕ serbestlik dereceli hareketi (1) denklemiyle ifade edilmiútir. Bu denklemde ݆ܨ
uyarÕcÕ dalga kuvveti,  ݆݇ܯteknenin kütle matrisi,  ݆݇ܣhidrodinamik ek su kütlesi matrisi,
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 ݆݇ܤsönüm katsayÕsÕ matrisi ve  ݆݇ܥise hidrostatik geri getirme kuvveti katsayÕsÕ
matrisidir[2].


൫ ݆݇ܯ  ݆݇ܣ൯ ݔሷ ݇  ݔ ݆݇ܤሶ ݇   ݇ݔ ݆݇ܥൌ  ݆ ݆ܨൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡሺͳሻ
݇ൌͳ

2.1. Hidrostatik yük ve denge
Tekne sakin suda iken tekneye uygulanan akÕúkan kuvvetleri, hidrostatik basÕncÕn tekne
Õslak yüzeyi üzerinde integre edilmesiyle hesaplanÕr. Hidrostatik momentler, teknenin
a÷ÕrlÕk merkezine göre alÕnÕr. Herhangi bir anda tekneye etkiyen hidrostatik kuvvet ve
moment aúa÷Õdaki gibi gösterilebilir.
ഥ݀ݏ
ܨത݄݅݀ ݇݅ݐܽݐݏݎሺݐሻ ൌ െ න ܲ ܰ
ܵሺݐሻ

(2)
ഥሻ݀ݏ
ഥ݄݅݀ ݇݅ݐܽݐݏݎሺݐሻ ൌ െ න ܲ ሺݎҧ ൈ ܰ
ܯ
ܵሺݐሻ

ഥ tekne gövdesinin
Burada; ݎҧ a÷ÕrlÕk merkezine göre konum vektörü, ܲ hidrostatik basÕnç, ܰ
dÕúa do÷ru normal vektörü, ܵሺݐሻ ise herhangi bir andaki tekne Õslak yüzeyidir.
Frekans uzayÕnda yapÕlan çözümlerde, bir denge konumu etrafÕnda küçük genlikli salÕnÕm
hareketleri incelendi÷inden; tekne Õslak yüzeyinin bu ortalama denge konumu göz önüne
alÕnarak zamandan ba÷ÕmsÕz hale getirilmesiyle hidrostatik kuvvet ve momentleri
hesaplama yoluna gidilebilir. Hidrostatik denge konumu teknenin kütlesine, yük
da÷ÕlÕmÕna, hidrostatik basÕnç ve dÕú kuvvetlere ba÷lÕ olarak hesaplanÕr. Hidrostatik basÕncÕ,
yüzme merkezi üzerine etkiyen toplam düúey kaldÕrma kuvveti olarak ele alÕndÕ÷Õnda denge
durumunu sa÷lamak için, tekne üzerindeki toplam kuvvet ve toplam momentin sÕfÕr olmasÕ
gerekir[3].
Hidrostatik basÕnç teknenin yük da÷ÕlÕmÕyla birlikte ele alÕndÕ÷Õnda ve tekne formu XZ
düzlemine göre simetrik oldu÷unda, hidrostatik geri getirme kuvveti matrisi ' ݆݇ܥnin de÷ere
sahip olan terimleri  ͵͵ܥǡ ͵ܥͷ ǡ ܥͶͶ ǡ ܥͷ͵ ǡ ܥͷͷ , ሺ͵ܥͷ ൌ ܥͷ͵ ሻ olacaktÕr[2].
2.2. SÕfÕr hÕz kabulü ile yapÕlan saçÕlÕm ve kÕrÕnÕm problemi temel hesaplamalarÕ
Gemi hareketi denkleminin (1) hidrodinamik katsayÕlarÕ olan  ݆݇ܣve  ݆݇ܤterimlerinin
hesaplanmasÕ için akÕúÕn ideal ve dönümsüz (irrotasyonel) oldu÷u kabulü yapÕlmÕútÕr ve
potansiyel teori kullanÕlmÕútÕr. Baúka bir varsayÕm ise gelen dalga genli÷inin, dalga boyuna
oranla düúük oldu÷udur. Teori, sabitlenmiú tekne üzerine etkiyen uyarÕcÕ dalga kuvvetlerini
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hesaplamada ya da serbest yüzmekte olan tekneye etkiyen uyarÕcÕ dalga kuvvetleriyle
birlikte saçÕlÕm (radyasyon) kuvvetlerini hesaplamada kullanÕlabilir.
AkÕú alanÕndaki hÕz potansiyelini (3) denklemindeki gibi tanÕmlarsak; kompleks olan
potansiyel fonksiyonu ߶, iki bileúene ayrÕlarak lineer süperpozisyon prensibi sayesinde iki
problemin katkÕsÕyla temsil edilebilir.
ߔሺܺǡ ܻǡ ܼǡ ݐሻ ൌ ߶ሺܺǡ ܻǡ ܼሻ݁ െ݅߱ ݐሺ͵ሻ
Problemlerden birincisi, serbest yüzmekte olan gövdenin sakin suda harmonik salÕnÕmlarÕnÕ
inceler. Teknenin 6 serbestlik dereceli salÕnÕm hareketi, akÕúkana etki ederek saçÕlÕm
(radyasyon) dalgasÕnÕ ve tekne üzerine etkiyen saçÕlÕm kuvvetlerini ortaya çÕkarÕr. Bu
kuvvetler, ek su kütlesi ve sönüm katsayÕsÕ terimleri yardÕmÕyla gösterilir.
økinci problem ise sabitlenmiú gövdenin düzenli dalgalara maruz kaldÕ÷Õ durumdur. Sabit
gövdeye etkiyen dalga kuvvetleri, "uyarÕcÕ dalga kuvvetleri" olarak tanÕmlanÕr. Genellikle
bu kuvvetler, Froude-Krylov kuvvetleri ve dalga kÕrÕnÕm (difraksiyon) kuvvetleri olarak iki
bileúene ayrÕlarak incelenir.
AkÕúÕn toplam potansiyeli; birim genli÷e sahip gelen dalga, kÕrÕnÕm dalgasÕ ve saçÕlÕm
dalgasÕ bileúenleri ile temsil edildi÷inde aúa÷Õdaki gibi gösterilebilir.


߶ሺܺǡ ܻǡ ܼሻ݁

െ݅߱ݐ

ൌ ሺ߶Ͳ  ߶ ሻ   ߶݇  ݇ݔ൩ ݁ െ݅߱ ݐሺͶሻ
݇ൌͳ

Burada ߶Ͳ gelen dalganÕn potansiyeli, ߶ gelen dalganÕn tekne gövdesiyle etkileúiminden
dolayÕ ortaya çÕkan kÕrÕnÕm dalgasÕnÕn potansiyeli, ߶݇ teknenin ' ' ݇ݔhareketinden dolayÕ
oluúan akÕúkan hareketinin potansiyeli ve ߱ gelen dalganÕn frekansÕnÕ göstermektedir.
Gelen dalga için, akÕúkan içerisinde herhangi bir (X,Y,Z) noktasÕndaki hÕz potansiyeli
aúa÷Õdaki úekilde yazÕlabilir.
߶Ͳ ൌ 

െ݅݃ ܿݏሾܭሺ݀  ܼሻሿ ݁ ݅ܭሺܺ ܿ ߠ ݏܻ  ߠ ݊݅ݏሻ 
ሺͷሻ
߱ ݄ܿݏሺ݀ܭሻ

Bu eúitlikte ݀ suyun derinli÷ini,  ܭdalga sayÕsÕ (ʹߨȀߣሻ, ߠ kÕçtan gelen dalgada sÕfÕr derece
olmak üzere dalga yönünü göstermektedir. Dalga sayÕsÕ ' 'ܭile açÕsal hÕz '߱' arasÕndaki
ba÷ÕntÕ aúa÷Õdaki úekilde verilmiútir.
߱ʹ ൌ ݃ ܭሺ݀ܭሻሺሻ
Potansiyel fonksiyonlarÕ, kompleks fonksiyonlar olarak karúÕmÕza çÕkmalarÕna ra÷men,
akÕúkan basÕncÕ ve tekne hareketleri gibi fiziksel büyüklükler, fonksiyonlarÕn sadece gerçel
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kÕsÕmlarÕ göz önüne alÕnarak elde edilirler. Bilinmeyen potansiyeller, akÕú alanÕnÕ sÕnÕrlayan
yüzeylerde Green FonksiyonlarÕ yöntemi kullanarak elde edilir[3].
Green FonksiyonlarÕ yönteminde ortalama Õslak yüzey üzerinde paneller oluúturulur. Her
bir panelin hÕz potansiyeli birer Green fonksiyonu ile gösterilir. Green fonksiyonlarÕ
Laplace denklemini, yayÕlma úartÕnÕ ve basitleútirilmiú serbest yüzey úartÕnÕ sa÷lar.
Bilinmeyen potansiyeller, her bir panel için tekne gövdesi üzerinde sÕfÕr geçirgenlik
koúulunu sa÷layan lineer denklem sistemlerinin çözümü ile elde edilir[1].
Potansiyeller bilindi÷inde, birinci dereceden hidrodinamik basÕnç da÷ÕlÕmÕ lineerleútirilmiú
Bernoulli denklemi ile hesaplanabilir.
ܲ ൌ െߩ

߲Ȱ
ሺሻ
߲

BasÕnç da÷ÕlÕmÕnÕn elde edilmesi ile çeúitli akÕúkan kuvvetleri basÕncÕ tekne Õslak yüzeyi
üzerinde integre ederek elde edilebilir. AkÕúkan kuvvetlerini reaktif ve aktif bileúenler
olarak tanÕmlarsak. Aktif kuvvetler aúa÷Õdaki úekilde yazÕlabilir.
 ݆ܨൌ െ න ݆ܲ݊ ݀ܵ ൌ െ න ݅߱ߩሺ߶Ͳ  ߶ ሻ݆݊ ݀ܵ ሺͺሻ
ܵ

ܵ

Burada,  ݆ܨbirim dalga genli÷inde '݆' yönündeki aktif kuvvet, ݆݊ '݆' yönü için
genelleútirilmiú yüzey normali, ܵ ise serbest yüzmekte olan teknenin Õslak yüzeyidir. AyrÕca
aktif kuvvetlerin aúa÷Õdaki gibi iki bileúenden oluútu÷unu söyleyebiliriz.
 ݆ܨൌ െ න ݅߱ߩ߶Ͳ ݆݊ ݀ܵ െ න ݅߱ߩ߶ ݆݊ ݀ܵ ሺͻሻ
ܵ

ܵ

Froude-Krylov
Kuvvetleri

KÕrÕnÕm
Kuvvetleri

Tekne hareketlerinden dolayÕ oluúan ve tekne üzerine etkiyen akÕúkan saçÕlÕm kuvvetleri ise
aúa÷Õdaki gibi yazÕlabilir.
 ݆݇ܨൌ െ න ݆ܲ݊ ݀ܵ ൌ െ න ݅߱ߩ߶݇ ݆݊ ݀ܵ ሺͳͲሻ
ܵ

ܵ

Bu eúitlikte  ݆݇ܨ, birim dalga genli÷i için teknenin ' ' ݇ݔhareketinden dolayÕ tekneye '݆'
yönünde etkiyen reaktif kuvvettir.
HÕz potansiyeli, "߶݇ ൌ ߶ܴ݇݁  ߶݇ " ݉ܫúeklinde gerçel ve sanal kÕsÕmlarÕna ayrÕlÕrsa; (10)
denklemi, (12) denklemindeki gibi gösterilebilir.
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 ݆݇ܨൌ ߱ߩ ݇ݔන ߶݇ ܵ݀ ݆݊ ݉ܫെ ݅߱ߩ ݇ݔන ߶ܴ݇݁ ݆݊ ݀ܵ ሺͳʹሻ
ܵ

ܵ

Teknenin hareketi harmonik oldu÷undan, (12) denklemi; tekne hÕz ve ivmesiyle farklÕ
fazlarda olan katsayÕlarla temsil edilebilir (13).
 ݆݇ܨൌ െݔ ݆݇ܣሷ݆݇ െ ݔ ݆݇ܤሶ݆݇ ሺͳ͵ሻ
 ݆݇ܣൌ

ߩ
න ߶ ܵ݀ ݊ ݉ܫ
߱ ܵ ݇ ݆
(14)

 ݆݇ܤൌ ߩ න ߶ܴ݇݁ ݆݊ ݀ܵ
ܵ

Böylece  ݆݇ܣek su kütlesi ve  ݆݇ܤsönüm katsayÕsÕ matrisleri elde edilir. Problem sabit tekne
üzerindeki dalga kuvvetleriyle ilgileniyorsa yalnÕzca aktif kuvvetler göz önüne alÕnÕr. E÷er
tekne serbest yüzüyorsa hem aktif hem reaktif kuvvetler hesaba katÕlmalÕdÕr [3].
2.3. øleri hÕz için düzeltmeler
Green fonksiyonlarÕ yöntemi ile sÕfÕr hÕz durumu için yapÕlan hesaplamalarla elde edilen
hidrodinamik katsayÕlarÕn ileri hÕz durumu için düzeltilmesi gerekir. Bunun için dilim
teorisinde yapÕlan ileri hÕz düzeltmesine benzer bir yöntem kullanÕlmÕútÕr[3,4].
߱݁ ൌ ߱ 

߱ʹ ܷ
 ߚ ሺͳͷሻ
݃

Dalga frekansÕ ߱, tekne hÕzÕ ܷ, dalga ilerleme yönü ile tekne ilerleme yönü arasÕndaki
karúÕlama açÕsÕ ߚ olmak üzere karúÕlaúma frekansÕ ߱݁ yukarÕda gösterilmiútir.
Örnek olarak baú kÕç vurma hareketi için ek su kütlesi ve sönüm katsayÕlarÕ, sÕfÕr hÕz
durumundaki hidrodinamik katsayÕlar '0' üst indisi ile ifade edilecek úekilde aúa÷Õda
gösterilmiútir.
ܷ ʹ Ͳ
൰  ͵͵ܣሺ߱݁ ሻ
߱݁
(16)
ʹ
ܷ
Ͳ
Ͳ
ሺ߱݁ ሻ  ൬ ൰ ͵͵ܤ
ሺ߱݁ ሻ
ܤͷͷ ሺ߱݁ ሻ ൌ ܤͷͷ
߱݁

ܣͷͷ ሺ߱݁ ሻ ൌ Ͳܣͷͷ ሺ߱݁ ሻ  ൬
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3. YapÕlan ÇalÕúma
ÇalÕúmada ilk olarak, iki farklÕ Froude sayÕsÕnda, baútan gelen düzenli dalgalarda Wigley
teknesinin dalÕp çÕkma ve baú kÕç vurma hareketlerinin transfer fonksiyonlarÕ sayÕsal olarak
hesaplanmÕútÕr. AlÕnan sonuçlarÕn geçerlili÷i, söz konusu Wigley formu için Gerritsma [5]
tarafÕndan elde edilen deney sonuçlarÕ ile karúÕlaútÕrÕlarak incelenmiútir. ÇalÕúmanÕn ikinci
aúamasÕnda ise gövdenin baú ve kÕç kÕsmÕna üçer farklÕ yükseklikte levha biçiminde
kanatçÕklar (finler) eklenerek yeni modeller oluúturulmuútur. KanatçÕklarÕn dalÕp çÕkma ve
baú kÕç vurma hareketleri üzerindeki etkileri incelenmiútir.

3.1. Tekne formu ve kanatçÕklar
Gerritsma [5] tarafÕndan deneyleri yapÕlan, ayrÕca Journée [6]'nin vermiú oldu÷u Wigley
modelinin ana boyutlarÕ Tablo 1'de verilmiú ve teknenin oluúturulan üç boyutlu modeli
ùekil 1'de gösterilmiútir.
Tablo.1 Wigley modeli ana boyutlarÕ.
Wigley Modeli
CM
L/B
L (m)
B (m)
d (m)
Deplasman Hacmi (m3)
KG (m)
KB (m)

0.9090
10
3.0000
0.3000
0.1875
0.0946
0.1700
0.1075

ùekil.1 Teknenin 3 boyutlu modeli
Eklentisiz Wigley teknesiyle yapÕlan hesaplamanÕn dÕúÕnda, tekne gövdesine; uzunlu÷u
%0.042L ve geniúli÷i %75B olacak úekilde denk yüzey alanÕna sahip düzlemsel levhalar,
ùekil 2'de gösterildi÷i gibi, omurgadan draftÕn %0, %25, %50'si kadar yükseklikte olmak
üzere üç ayrÕ yükseklik konumunda, önce tekne baú kÕsmÕna, sonra kÕç kÕsmÕna, daha sonra
hem baúa hem kÕça eklenerek, dokuz farklÕ hesaplama daha yapÕlmÕútÕr. KanatçÕk eklenen
formlarÕn isimlendirilmesi Tablo 2'de verilmiútir.

ùekil.2 Tekne gövdesine eklenen kanatçÕklar.
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Tablo.2 KanatçÕk eklenmiú tekne formlarÕnÕn isimlendirilmesi
Konum:
%0d
% 25 d
% 50 d

Baú
f-h0
f-h1
f-h2

KÕç
a-h0
a-h1
a-h2

Baú ve KÕç
fa-h0
fa-h1
fa-h2

Eklentisiz Wigley formuyla birlikte oluúturulan toplam 10 modelin, Fn=0.2, Fn=0.4 Froude
sayÕlarÕ için hesaplanan ve 'ߞ' birim dalga genli÷i olmak üzere, (17)'deki gibi boyutsuz hale
getirilerek elde edilen transfer fonksiyonlarÕ (RAO) de÷erleri ùekil 3-8'de verilmiútir.
͵ݔ
ݔͷ ܮ
ǡݔͷԢ ൌ
ሺͳሻ
ߞ
ʹߨߞ

DalŦp çŦkma RAO

2

Wigley(Deney)
Wigley(AQWA)
f-h0
f-h1
f-h2

2

Fn=0.2

BaƔ-KŦç Vurma RAO

͵ݔԢ ൌ

1

0

Wigley(Deney)
Wigley(AQWA)
f-h0
f-h1
f-h2

Fn=0.2

1

0
0

0.5 ඥܮȀߣ
1
1.5
0
0.5 ඥܮȀߣ
1
ùekil.3 Fn=0.2 için baúa eklenen kanatçÕk durumuna ait transfer fonksiyonlarÕ
Wigley(Deney)
Wigley(AQWA)
f-h0
f-h1
f-h2

3
2
1

3

Fn=0.4

BaƔ-KŦç Vurma RAO

DalŦp çŦkma RAO

4

0

2

Wigley(Deney)
Wigley(AQWA)
f-h0
f-h1
f-h2

1.5

Fn=0.4

1

0

0
0.5 ඥܮȀߣ
1
0.5 ඥܮȀߣ
1
1.5
ùekil.4 Fn=0.4 için baúa eklenen kanatçÕk durumuna ait transfer fonksiyonlarÕ
0
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1.5

Wigley(Deney)
Wigley(AQWA)
a-h0
a-h1
a-h2

2

Fn=0.2

BaƔ-KŦç Vurma RAO

DalŦp çŦkma RAO

2

1

0

Wigley(Deney)
Wigley(AQWA)
a-h0
a-h1
a-h2

Fn=0.2

1

0
0

0.5 ඥܮȀߣ
1
1.5
0
0.5 ඥܮȀߣ
1
ùekil.5 Fn=0.2 için kÕça eklenen kanatçÕk durumuna ait transfer fonksiyonlarÕ
Wigley(Deney)
Wigley(AQWA)
a-h0
a-h1
a-h2

3

3

Fn=0.4

BaƔ-KŦç Vurma RAO

DalŦp çŦkma RAO

4

2
1
0

2

Wigley(Deney)
Wigley(AQWA)
a-h0
a-h1
a-h2

1.5

Fn=0.4

1

0

0
0.5 ඥܮȀߣ
1
0.5 ඥܮȀߣ
1
1.5
ùekil.6 Fn=0.4 için kÕça eklenen kanatçÕk durumuna ait transfer fonksiyonlarÕ

1.5

0

Wigley(Deney)
Wigley(AQWA)
fa-h0
fa-h1
fa-h2

1

2

Fn=0.2

BaƔ-KŦç Vurma RAO

DalŦp çŦkma RAO

2

0

Wigley(Deney)
Wigley(AQWA)
fa-h0
fa-h1
fa-h2

Fn=0.2

1

0
0

0.5 ඥܮȀߣ
1
1.5
0
0.5 ඥܮȀߣ
1
ùekil.7 Fn=0.2 için baú ve kÕça eklenen kanatçÕk durumunda transfer fonksiyonlarÕ
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1.5

Wigley(Deney)
Wigley(AQWA)
fa-h0
fa-h1
fa-h2

3
2
1

3

Fn=0.4

BaƔ-KŦç Vurma RAO

DalŦp çŦkma RAO

4

0

2

Wigley(Deney)
Wigley(AQWA)
fa-h0
fa-h1
fa-h2

Fn=0.4

1

0

0
0.5 ඥܮȀߣ
1
0.5 ඥܮȀߣ
1
1.5
ùekil.8 Fn=0.4 için baú ve kÕça eklenen kanatçÕk durumunda transfer fonksiyonlarÕ
0

1.5

4. Sonuçlar ve ørdeleme
ÇalÕúmada, Gerritsma'nÕn [5] elde etti÷i deney verileri temel alÕnarak, ileri hÕz durumunda,
baútan gelen dalgalarda, dalÕp çÕkma ve baú kÕç vurma transfer fonksiyonlarÕnÕn
hesaplanmasÕ ile kullanÕlan programÕn sonuçlarÕnÕn geçerlili÷i kontrol edilmiútir. Elde
edilen sonuçlar, deney sonuçlarÕ ile karúÕlaútÕrÕlmÕú ve sonuçlarÕn yakÕnlÕk gösterdi÷i
görülmüútür. Özellikle dalÕp çÕkma transfer fonksiyonu için bir örtüúme söz konusudur.
Gövdeye eklenen kanatçÕklarÕn, tekne hareketi karakteristiklerini olumlu ve olumsuz
etkiledikleri aralÕklar eklendikleri bölgelere göre çeúitlilik göstermektedir. Baúa eklenen
kanatçÕklar baú kÕç vurma hareketini, kÕça eklenen kanatçÕklar dalÕp çÕkma hareketini
iyileútirirken; hem baúa hem kÕça kanat eklendi÷inde baú kÕç vurma hareketine farklÕ
frekanslarda olumlu ve olumsuz etkileri görülmüútür. Genel olarak "h2" yüksekli÷inde
eklenen kanatçÕklar, h1 ve h0 konumlarÕndakilere göre, tekne hareket karakteristiklerini
daha olumlu yönde etkilemiútir. Böylece kanatçÕ÷Õn daha yükse÷e konulmasÕnÕn fayda
sa÷layabilece÷i görülmektedir. Fakat pratikteki dövünme etkisi bu yüksekli÷i sÕnÕrlandÕran
bir etmendir.
Elde edilen sonuçlara dayanarak, ileriki çalÕúmalarda, güverte üzerindeki farklÕ konumlarda
mutlak düúey hareket ve ivmeler incelenebilir. AyrÕca levha biçimindeki kanatçÕklarÕ daha
ayrÕntÕlÕ modelleyerek (örne÷in NACA profilleri kullanarak) daha gerçekçi sonuçlar elde
edilebilir ve farklÕ gemi modellerine de uygulanabilir.
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ÖZET
Ülkemiz gemi inúa sanayi, 2004-2009 yÕllarÕ arasÕnda büyük bir atÕlÕm gerçekleútirerek
dünya sÕralamasÕnda üst sÕralara yükselmiútir. Bu süreçte, Marmara tersaneleri büyük
tonajlÕ gemilerin inúasÕnda, Ege ve Akdeniz tersaneleri ahúap ve fiber tekne inúasÕnda
kendilerini geliútirmiú, yenilenmiúlerdir. Fakat, insan kayna÷Õ anlamÕnda di÷er bölgeleri
besleyen Do÷u Karadeniz tersaneleri bu süreçte, hiçbir anlamda kendilerini yenileyememiú,
hem teknolojik altyapÕ hem de üretim yöntemi olarak dünya standartlarÕnÕn gerisinde
kalmÕútÕr. Bu çalÕúmada, bölge tersanelerini rekabet edebilir seviyeye getirmeyi amaçlayan
ve T.C Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ'nÕn uygulamaya de÷er gördü÷ü, Karadeniz Teknik
Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesinin aktif ortaklÕ÷Õnda yürütülen Avrupa
Birli÷i projesinin kapsamÕ ve beklenen etkileri sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler: Do÷u Karadeniz Gemi ønúa Sanayi, AB Hibe Projesi, ÜniversiteSanayi øúbirli÷i
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1. Giriú
Yeniay-Çamburnu yöresinde, kooperatif bünyesinde toplanmÕú, 54.386 m2’lik alanda
halen iúlevini sürdürmekte olan 10 adet tekne imal ve çekek yeri bulunmaktadÕr. Bu
iúletmeler eski tarihlerde küçük tekne imalathaneleri úeklinde kurulmuúlardÕr. YÕllar boyu
babadan o÷la geçerek devam eden tekne yapÕmÕ ve tersanecilik, geliúerek bugünkü halini
almÕútÕr. Bugünün koúullarÕ ile yöredeki tersanelerde boylarÕ 20 m ile 60 m arasÕnda de÷iúen
çelik konstrüksiyonlu balÕkçÕ tekneleri, boylarÕ 5 m ile 40 m arasÕnda de÷iúen ahúap
tekneler, yatlar, yolcu motorlarÕ, araútÕrma/hizmet gemileri, römorkörler ve sÕnÕrlÕ sayÕda
di÷er gemi tiplerinin üretimi yapÕlmaktadÕr. Mevcut faaliyet alanlarÕnda hem fiziksel
kulanÕm alanÕ hem de teknoloji ve teknik insan kayna÷Õ açÕlarÕndan sÕkÕntÕ yaúayan Trabzon
gemi inúa sanayicileri, 2009 yÕlÕnda ortaya çÕkan finansal krizi fÕrsata dönüútürme
arayÕúlarÕna girmiúlerdir. Dolgusu tamamlanan yeni tersane sahasÕna taúÕnarak fiziksel
anlamda rahatlamayÕ planlayan sektör temsilcileri, üst kuruluúlarÕ ve üniversite ile de
temaslara geçmiúlerdir. Bu temaslar sonucunda geliútirilen iúbirli÷i çalÕúmalarÕ
do÷rultusunda, temelleri 2006 yÕlÕ sonunda atÕlarak, 2008 yÕlÕnda dolgu çalÕúmalarÕ
tamamlanan Yeniçam Tersane sahasÕnda, S.S. Sac Gemi, Ahúap Tekne ve Kotra
ømalatçÕlarÕ Küçük Sanat Kooperatifine tahsis edilen yaklaúÕk 140 dönümlük parsel
içerisinde yer alan 18 dönümlük kÕsÕmda uygulanacak úekilde ve bölge tersanelerinin
öncelikli olarak teknoloji seviyelerini yükseltecek, bunun yanÕnda da tasarÕm, mühendislik,
projelendirme, tanÕtÕm ve pazarlama alanlarÕnda da kurumsallaúmalarÕnÕ sa÷layarak, ülke içi
ve dÕúÕnda rekabet güçlerini artÕracak bir yatÕrÕm projesi KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri
Fakültesi tarafÕndan hazÕrlanarak, 2009 yÕlÕnda AB Delegasyonu ve T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji BakanlÕ÷Õ’na sunulmuútur. 2010 yÕlÕnda AB KatÕlÕm Öncesi Mali YardÕm AracÕ
(IPA), Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel ProgramÕ kapsamÕnda %100 hibe olarak
uygulamaya de÷er görülen “Yeniçam Tersanesinde Üretim Destek ve Hizmet Merkezi
KurulmasÕ” projesinin altyapÕsÕnÕ oluúturan gerekçeler, projenin içeri÷i, beklenen çarpan
etkileri ve sonuçlarÕ ilerleyen kÕsÕmlarda sunulmuútur.

1.1. Gemi inúa sektörünün bölgedeki geliúimi
Milattan önceki yÕllarda Ceneviz, Venedik ve Malta korsan gemicileri Do÷u Karadeniz’e
kadar gelmiú, yöreye gelen korsanlar yeni gemi yapmak ya da bozulan gemileri onarmak
için en uygun yer ve geniú kumsala sahip olan Sargona denilen yöreyi (Yeniay,Çamburnu
Sürmene) seçmiúlerdir. Bu gemilerde çalÕútÕrÕlan iúçiler zamanla tahta kesmesini ve
çakmasÕnÕ ö÷renmiúler, önceleri küçük sandallar sonralarÕ ise mavnalar yapmaya
baúlamÕúlardÕr. Daha sonra Türklerin anÕlan bölgeye yerleúmesiyle gemi yapÕmÕ Türklerin
eline geçmiútir. 1905-1906 Trabzon Vilayet Salnamelerinde Sürmene’de 239 adet büyük,
23 adet küçük olmak üzere 262 adet geminin varlÕ÷ÕnÕn kaydedilmiú olmasÕ, gemi
yapÕmcÕlÕ÷ÕnÕn önemli ölçüde geliúmiú oldu÷unu göstermektedir [1]. Yöre, OsmanlÕ
ømparatorlu÷u döneminde etkin tersane alanÕ olarak kullanÕlmÕútÕr. Birinci Dünya
SavaúÕ’ndan sonra Ruslar, Do÷u Karadeniz Bölgesini iúgal ettiklerinde, bugünkü Karadeniz
Teknik Üniversitesi – Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nin bulundu÷u alanda Rus
DonanmasÕnÕn onarÕmÕ için çekek yerleri yapÕlmÕútÕr. Trabzon’da Sürmene, Yeniay ve
Çamburnu yöresinde ilk gemi yapÕmcÕlÕ÷Õ ahúap gemi yapÕmÕna beyaz kestane a÷acÕ

238

kullanÕlarak baúlanmÕútÕr. Ancak gerek beyaz kestane a÷acÕnÕ bulmadaki güçlükler, gerek
maliyetlerin yüksekli÷i ve gerekse yapÕm süresinin uzunlu÷u nedeniyle ahúap gemi
yapÕmcÕlÕ÷Õna son verilmiú, 1974 yÕlÕnda sac gemi yapÕmÕna baúlanmÕútÕr.

1.2. Sektörün güncel durumu ve beú yÕllÕk kalkÕnma planlarÕ ile uyumu
Yörede sac gemi olarak genellikle balÕk avlama gemisi veya balÕk nakliye gemisi, bunun
yanÕnda kuru yük gemisi, feribot, yolcu motoru, araútÕrma gemisi, römorkör ve özel maçlÕ
gemiler yapÕlmaktadÕr. Yörede günümüz itibarÕyla 10 adet gemi yapÕm iúletmesi faaliyette
bulunmaktadÕr. Bu gemi yapÕm iúletmeleri, 1992 yÕlÕnda, SS Sac Gemi Ahúap Tekne ve
Kotra ømalatçÕlarÕ Küçük Sanat Kooperatifi çatÕsÕ altÕnda toplanmÕúlardÕr. AyrÕca Trabzon
ili sÕnÕrlarÕ içerisinde kooperatif üyesi olmayan ancak yakÕn zamanda olmasÕ beklenen, 1
adet fiberglass tekne imalatçÕsÕ, 1 adet polietilen malzeme tekne imalatçÕsÕ ve yaklaúÕk 10
adet ahúap malzemeden küçük boyutlu amatör balÕkçÕ veya gezinti teknesi imalatçÕsÕ
bulunmaktadÕr. Kooperatif üyesi tekne imalatçÕlarÕ 1991 yÕlÕndan günümüze kadar, boylarÕ
20 m ile 60 m arasÕnda de÷iúen toplam 130 çelik gemi inúa etmiúlerdir. Tablo 1.’de
günümüz itibariyle bölgedeki sektör rakamlarÕ gösterilmiútir.
Tablo 1. SayÕlarla Trabzon gemi inúa sektörü-2012
Tekne ømal ve çekek yeri sayÕsÕ
10
Bölgede mevcut tedarikçi sayÕsÕ
24
Tersane ve çekek yerlerinde çalÕúan sayÕsÕ
146
Bölgeden yapÕlan sektör ihracatÕ milyon dolar (2007-2011)
16.4
Yeni inúa sayÕsÕ (2006-2011)
58
Yeni inúa balÕkçÕ gemisi yüzdesi (2006-2011)
%62.1
Ülkemiz gemi inúa sanayi ve geliúimine bakacak olursak, Tersanecilik Anadolu’da 600
yÕllÕk bir gelenektir. ølk tersane 1390 yÕlÕnda Gelibolu’da OsmanlÕ ømparatorlu÷u
zamanÕnda kurulmuútur. TaúlarÕ günümüze kadar varlÕ÷ÕnÕ korumuú olan Haliç Tersanesi
1455’te Fatih Sultan Mehmet tarafÕndan kuruldu÷unda, Türk tersaneleri dünyanÕn en büyük
tersaneleri olarak anÕlmaktaydÕ. Cumhuriyetin kurulmasÕyla beraber tersanecili÷e ayrÕ bir
önem verilmiú, 1928 yÕlÕndan itibaren Gölcük Tersanesinin kuruluú çalÕúmalarÕnÕn baúlamÕú
oldu÷u görülür. Bu dönemde, østanbul'da Haliç, CamialtÕ ve østinye tersaneleri, yapÕlan
düzenlemeler ile devlet kurumlarÕ olarak iúletilmeye devam edilmiúlerdir. Türk Deniz
Ticaret Filosunun ihtiyacÕ olan tonajlÕ gemilerin inúa edilebilmesi amacÕyla, østanbul'da
1939 yÕlÕnda Pendik tersanesinin yapÕmÕ için çalÕúmalara baúlanmÕútÕr. Bo÷az ve Haliçte
yo÷unlaúmÕú olan tersaneler 1969’da Tuzla AydÕnlÕ koyuna taúÕnmÕútÕr. Geleneksel üretim
teknikleri ile modern teknolojiyi, e÷itimle beraber aynÕ potada eriterek geliúimini sürdüren
Türk gemi inúa sektörü 1990’larÕn baúÕndan beri uluslararasÕ bilinilirli÷i olan bir marka
haline gelmiútir [2].
Türkiye'de planlÕ dönemin 1963 yÕlÕnda baúlamasÕyla, 5 yÕllÕk kalkÕnma planlarÕ
kapsamÕnda, gemi inúa sanayi ve deniz taúÕmacÕlÕ÷Õ konularÕ yer almÕútÕr. Birinci Beú YÕllÕk
KalkÕnma Plan Döneminde (1963-1967), milli deniz ticaret filosunun ihtiyaç duydu÷u

239

gemilerin yurtiçi tersanelerde yapÕlmasÕ kararÕ do÷rultusunda bölgede inúa edilen ahúap
balÕkçÕ tekneleri bu alanda tüm yurda hizmet vermiútir. økinci Bes YÕllÕk Plan Döneminde
(1968-1972), kapasite artÕúlarÕ ve modernleúme ile beraber aynÕ talepleri karúÕlamaya
devam etmiúlerdir. Üçüncü Beú YÕllÕk Plan Döneminde (1973-1977),Türk deniz ticaret
filosunun uluslararasÕ deniz ticaretine iútirak ettirilerek, dÕú piyasalarda üçüncü ülkeler
arasÕnda yapÕlan deniz taúÕmacÕlÕ÷Õnda hizmet verebilmesini sa÷lamak için gerekli sistem ve
organizasyonun kurulmasÕ ve geliútirilmesi hedefi do÷rultusunda uyumu sa÷lamak
amacÕyla 1975 yÕlÕnda çelik gemi üretimine geçmiúlerdir. Dördüncü (1979-1983),
Beúinci (1984-1989) ve AltÕncÕ Beú YÕllÕk Plan Döneminde (1990-1994), yerli gemi inúa
kapasitesinin artÕrÕlmasÕ hedefine uygun olarak kapasitelerini artÕrmÕúlar ve ayrÕca bölgede
ortak hareket edebilmek ve ülke içi rekabette güçlenmek amacÕyla 1992 yÕlÕnda kooperatif
çatÕsÕ altÕnda birleúmiúlerdir. Fakat dünyada gemi inúaatÕnÕn patlama yaptÕ÷Õ Yedinci Bes
YÕllÕk Plan Döneminde (1995-1999) ve Türkiye’nin, hÕzla gençleútirilmesi ve yenilenmesi
gereken deniz ticaret filosunun yarataca÷Õ iç talep ile uluslararasÕ gemi inúa piyasasÕndan
pay almak üzere koster inúasÕna önem verildi÷i Sekizinci Bes YÕllÕk Plan Döneminde
(2001-2005) gerekli geliúimi ve giriúimi gösteremeyen bölge iúletmeleri, ülkemiz gemi inúa
sektörünün Avrupa ve Dünyada üst sÕralarÕ aldÕ÷Õ 2004-2009 yÕllarÕ arasÕnda, hem fiziksel
koúullar hem de teknolojik imkânlar anlamÕnda ülke tersanelerinin tamamen gerisinde
kalmÕúlardÕr. Dokuzuncu Beú YÕllÕk Planda (2007-2013) belirtilen askeri ve ticari gemilerin
Türk tersanelerinde tasarÕmÕ, yüksek yerli katkÕ oranÕyla üretilmesi ve Türk Deniz Ticaret
Filosunun yenilenmesi amacÕyla, basta Ceyhan yöresi olmak üzere, Türkiye Tersaneler
Master PlanÕnÕn sonuçlarÕ da göz önüne alÕnarak yeni tersanelerin kurulmasÕ hedefleri
do÷rultusunda 2006 yÕlÕnda temeli atÕlan Yeniçam Tersane sahasÕnÕn 2008 yÕlÕnda
dolgusunun tamamlanmasÕ ile daha iyi fiziksel koúullara geçme fÕrsatÕ yakalamÕúlardÕr.
Bölge gemi inúa sanayi iúletmeleri, yukarÕda bahsedilen planlama süreçleri içerisinde
sa÷lanan devlet yardÕmlarÕ ile 2000’li yÕllarÕn baúÕndan itibaren AB tarafÕndan da verilmeye
baúlanan hibe desteklerinden 2010 yÕlÕna kadar hiç faydalanamamÕúlardÕr.

2.

Projenin TanÕmÕ ve Arka PlanÕ

“Yeniçam Tersanesinde Üretim Destek ve Hizmet Merkezi KurulmasÕ” projesi, IPABölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel ProgramÕnÕn (BROP), “øú OrtamÕnÕn
øyileútirilmesi” öncelik eksenini kapsamÕnda yer alan “Tedbir 1.3. Ar-Ge, Yenilikçilik,
Teknoloji ve Bilgi-øletiúim Teknolojileri AltyapÕsÕnÕn Geliútirilmesi” do÷rultusunda
desteklenmeye uygun görülmüútür. Bu do÷rultuda, söz konusu bölgede mevcut haliyle dahi
en büyük iú ve istihdam sahasÕ olan gemi inúa sektörü iúletmelerinin teknoloji seviyelerini,
üretim organizasyonlarÕnÕ düzenleyerek kalitelerini ve verimlerini arttÕracak, bölge içi ve
dÕúÕ pazarlara ulaúmalarÕna ve pazarlama faaliyetlerine danÕúmanlÕk ve destek hizmeti
sunarak katkÕda bulunacak, tasarÕm, projelendirme ve mühendislik hizmetleri ile
destekleyip her tip gemi sipariúine cevap verebilecek ustalÕk potansiyellerini ortaya
çÕkaracak, gemi teknolojileri laboratuarÕ ile üniversite iúbirli÷inde ar-ge faaliyetlerini teúvik
edecek ortak kullanÕm merkezi kurulacaktÕr.
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2.1. Projenin gerekçesi ve proje fikrinin ortaya çÕkÕúÕ
Bu proje fikrinin oluúturularak sunulmasÕ öncesinde yörede bulunan mevcut tersanelerin
eksiklikleri belirlenmiú, tersanelerin teknoloji düzeylerine ba÷lÕ olarak verimleri
irdelenmiútir. Sonuç olarak Trabzon’un Sürmene ilçesi, Çamburnu-Yeniay yöresinde
iúlevlerini sürdürmekte olan tersanelerin gerekli uygulamalarÕ tam olarak
gerçekleútiremedikleri görülmüútür. Bu durum, iúletmelerin rekabet gücünü azaltmakta,
çeúitli iú fÕrsatlarÕnÕn kaçÕrÕlmasÕna ve kalitesi tartÕúÕlan deniz araçlarÕnÕn üretilmesine neden
olmaktadÕr.
Genel olarak gemi inúaatÕ; tasarÕm, projelendirme, gemi üretim ve kontrol iúlemlerini
kapsar. Üretilecek deniz aracÕnÕn; her açÕdan verimli, ekonomik ve güvenilir olmasÕ için bu
aúamalarÕn uygulanmasÕ gerekir. Bu aúamalarÕn hÕzlÕ ve verimli bir úekilde uygulanabilmesi
ise teknolojik ekipmanlarÕn kullanÕlmasÕna, yeterli sayÕda mühendis bulundurulmasÕna,
tersanenin malzeme akÕúÕ ve üretim hÕzÕnÕ arttÕracak úekilde düzenlenmesine ba÷lÕdÕr. ødeal
bir tersanede gerçekleúmesi gereken temel etkinlikler, konstrüsiyon dÕúÕ ve konstrüsiyon içi
olmak üzere iki gruba ayrÕlabilir [3].
Tablo 2. ødeal bir tersanede gerçekleútirilen faaliyetler
Konstrüsiyon DÕúÕ Faaliyetler Konstrüksiyon øçi Faaliyetler
Yönetim
Depolama
Muhasebe
TaúÕma
Pazarlama
Malzeme HazÕrlama
TasarÕm
Kesme
De÷erlendirme
Fabrikasyon
Kontrat HazÕrlama
Kaynak-Montaj
Mühendislik
Blok Montaj
Planlama
Blok donatÕm
Sipariú-SatÕn Alma
Boya
økmal
Denize øndirme
Teslimat ve Garanti
Test-Tecrübe
Yeniay-Çamburnu yöresindeki tersanelerde bu faaliyetlerden; pazarlama, tasarÕm,
mühendislik, planlama, garanti, fabrikasyon, blok montaj ve blok donatÕm gibi tersane
verimini ve rekabet gücünü arttÕrÕcÕ uygulamalar etkin yöntemlerle yapÕlmamakta ve ayrÕca
malzeme hazÕrlama, depolama, taúÕma, kesme, kaynak vb. üretimi hÕzlandÕrÕcÕ ve
kolaylaútÕrÕcÕ uygulamalar da yeterli derecede gerçekleútirilmemektedir. Yörede iúlevlerini
sürdüren tersanelerde, ön tasarÕm, tasarÕm ve projelendirme iúlemleri gerekti÷i gibi
yapÕlmamaktadÕr. AyrÕca mühendis çalÕútÕrÕlmayan bu tersanelerde kontrol olana÷Õ da
olmamaktadÕr.
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2.2. Projenin bölgeye, BROP hedeflerine ve ülke kalkÕnma planlarÕna katkÕsÕ
Proje fikrinin çarpan etkilerinin ve sonuçlarÕnÕn programÕn genel hedeflerine olacak
katkÕsÕnÕ ifade edecek olursak, operasyonel programÕn en önemli hedefi olan bölgesel
kalkÕnma ve rekabet edebilirli÷in, bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak geliúip, yenilenip,
gerekti÷inde ortak hedefler için kesiúim kümesi, gerekti÷inde de büyük hedefler için güç
birli÷i ile birleúim kümesi oluúturup güçlenen sektör iúletmelerinin varlÕ÷Õ ile
sa÷lanabilece÷i belirlenmiútir. Proje sonrasÕ sektör ve bileúenleri için oluúacak tablo,
operasyonel programÕn da uyumlu oldu÷u 9. KalkÕnma PlanÕnÕn Orta Vadeli ProgramÕnÕn
en önemli tematik alanlarÕ arasÕnda olan, “ønovasyonun, verimlili÷in ve teknolojinin etkin
kullanÕmÕnÕn desteklenmesi” baúlÕ÷Õ, söz konusu bölge iúletmelerinin ortak olarak
faydalanabilecekleri ve son teknoloji gemi inúa ve tekne imalat makine ve ekipmanlarÕ ile
donatÕlmÕú atölyeler ile verimlerini minimum %50 arttÕrarak, yine gemi ve tekne imalat
sürelerini %50-%60 oranÕnda azaltarak, kullanÕlan malzeme (çelik, ahúap, fiber) sarfiyatÕnÕ
nümerik kontrollü sac kesme ve úekillendirme makineleri sayesinde % 40 oranÕnda
azaltarak ve yine gemi teknolojileri laboratuarÕ sayesinde de araútÕrma geliútirme, buna
ba÷lÕ olarak da yeni tekne formlarÕ, farklÕ talep ve ihtiyaçlar üzerine yeni gemi tipleri
tasarlama çalÕúmalarÕ ile sektörün bölgede mevcut olmayan inovasyon kapasitesini
oluúturarak gerçekleútirilmiú olacaktÕr. AyrÕca proje, içeri÷indeki faaliyetlerin varlÕ÷Õ ile,
T.C. CUMHURBAùKANLIöI Devlet Denetleme Kurulu’nun 26/11/2008 tarihli ve
“Tersanecilik Sektörü ile øú Sa÷lÕ÷Õ ve Güvenli÷i AçÕsÕndan Tuzla Tersaneler Bölgesinin
øncelenmesi ve De÷erlendirilmesi HakkÕnda” isimli araútÕrma ve inceleme raporunun,
‘D.Teknolojik Kapasitenin ArtÕrÕlmasÕna øliúkin Öneriler’ bölümünde bahsedilen “Ülkemiz
gemi inúaatÕnÕn verimlili÷inin arttÕrÕlabilmesi için mevcut tersanelerde teknolojik
yapÕlanmalar teúvik edilmelidir. Günümüzde kaynak teknolojilerinde ortaya çÕkan hÕzlÕ
de÷iúimler, lazer kesme/kaynak kullanÕmÕ, boyut kontrolü, deformasyon kontrolü, robot
kullanÕmÕ, modüler üretim gibi yapÕlanmalar pilot olarak uygulamaya konulmalÕ ve böylece
tersanelere yatÕrÕm yapmadan maliyet, yarar ve sonuçlarÕ gözlemleme imkânÕ
sa÷lanmalÕdÕr.” önerisine cevap niteli÷i taúÕmaktadÕr.
AyrÕca DOKA, 2008 yÕlÕndaki Gemi ønúa Sanayi Sektör Raporunda, gemi inúa sanayinin
bölgede köklü bir geçmiúe, birikime ve potansiyele sahip olmasÕ, iúçilik kalitesinin rekabet
edebilir düzeyde olmasÕ ve kriz ortamÕnda bile balÕkçÕlara sunulan bakÕm onarÕm hizmetleri
ile firmalarÕn nispeten varlÕklarÕnÕ sürdürebilmeleri gibi avantajlarÕ oldu÷unu, ancak bu
avantajlarÕn yanÕ sÕra sektör bölgede, firmalarÕn aile úirketi hüviyetinden tam olarak çÕkÕp
profesyonelce üretim yapan kurumsal yapÕsÕnÕ henüz oturtmuú bir düzeye eriúememesi,
özellikle Trabzon/Sürmene Çamburnu’ndaki çekek yerlerinin tersane seviyesine çÕkabilmek
için yeterli alana sahip olamamasÕ, sektör örgütlenmesinin ve birlikteli÷inin yeterli düzeyde
olmamasÕ, reklam-tanÕtÕm ve pazarlama aúamalarÕnda yeterince profesyonelleúme
sa÷lanamamasÕ gibi dezavantajlara sahip olduklarÕnÕ vurgulamÕútÕr. AyrÕca, aynÕ rapora
göre, yatÕrÕm aúamasÕnda Çamburnu tersanesinde firmalara yeterli büyüklükte yer tahsis
edilmesi durumunda firmalarÕn tersaneleúmesi önündeki en büyük engellerden biri ortadan
kalkacaktÕr. Bölgenin sektörde faaliyet gösteren firmalarÕnÕn uzun bir geçmiúe sahip
olmasÕna ra÷men henüz gerçek anlamda örgütlenemeyip yeterli seviyede ortak bir lobicilik
yapamamalarÕ, firmalarÕn aile úirketi olmasÕ birleúerek büyümenin önünde bir engel olarak
gözükse de özellikte ar-ge, pazarlama, reklam, tanÕtÕm, test ve laboratuvar hizmetleri gibi
úirketlerin ortak menfaatleri olabilecek alanlarda iúbirli÷i yapÕlarak belirlenecek büyüme
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modelleri bölge firmalarÕ için daha uygun olabilece÷inin de altÕ çizilmiútir. Zira bu alanlar
yapÕlan saha çalÕúmalarÕnda firmalarÕn büyük ço÷unlu÷unun ortak eksikli÷i ve sorunu
olarak tespit edilmiútir. Bu sorunlarÕn çözümüne yönelik yapÕlacak faaliyetler, sektördeki
firmalarÕn kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, reklam ve tanÕtÕm faaliyetleri ile pazar
payÕnÕn artÕrÕlmasÕ, üretim maliyetlerine etki eden faktörlerde teúvik, vergi indirimi veya
muafiyeti gibi tedbirlerle sektörün rekabet gücünün artÕrÕlabilece÷i önerilmiútir.
Bu ba÷lamda, Yeniçam Tersane sahasÕnda, 136 dönümlük parselin ùekil 1.de görüldü÷ü
gibi yaklaúÕk 20 dönümlük kÕsmÕnda inúa edilecek atölyeler ve laboratuar, bunlarÕn yanÕnda
tedarik edilecek kapasitesi yüksek makine, teçhizat ve düzenekler ile projenin
gerçekleútirilecek olmasÕ da ilgili rapor maddesinin ka÷Õt üzerinden reel sektöre faydalÕ bir
transferi ve iyi bir üniversite-sanayi iúbirli÷i uygulamasÕ olarak gösterilebilir.

ùekil 1. Yeniçam tersanesi ve proje uygulama alanÕ

2.3. Projenin genel hedefi ve özel amacÕ
Projenin genel hedefi söz konusu bölgede kendilerine ait mevcut tersane sahalarÕnda kÕsÕtlÕ
koúullarda baúarÕlÕ üretimler gerçekleútirebilen ve fakat ulusal ve uluslar arasÕ pazarlara
ulaúma ve pazarlama sÕkÕntÕlarÕna sahip küçük ve orta büyüklükteki tersane iúletmeleri ve
tekne imalatçÕlarÕ ile yan sanayi iúletmelerinin potansiyellerini ortaya çÕkarÕp verimlerini ve
rekabet güçlerini arttÕrarak, bölgedeki gemi inúa sektörünü yurt içi ve yurt dÕúÕnda marka
haline getirmektir.
Mevcut problem ve genel hedef do÷rultusunda projenin özel amacÕ, biliúim, teknoloji,
yüksek kapasiteli üretim makine ve ekipmanlarÕ kullanÕmÕ, tasarÕm-projelendirmemühendislik, inovasyon, kurumsallÕk, bilgi-destek, pazarlama ve danÕúmanlÕk hizmetlerini
almalarÕnÕ sa÷layarak, söz konusu bölgedeki tüm gemi inúa sektörü bileúeni iúletmelerin
üretim sürecindeki temel eksiklerini kapatmaya, bunun yanÕnda rekabet edebilme
seviyelerini daima yükseltmeye ve istikrarlÕ kalmasÕnÕ sa÷lamaya yönelik hizmet verecek
“Üretim Destek ve Hizmet Merkezi” kurmaktÕr.
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3.

Projenin KapsamÕ ve Gerçekleútirilecek Faaliyetler

Mevcut durumda, Trabzon’da faaliyet gösteren tersane iúletmeleri tersane sahasÕ içerisinde
birbirlerinin sahalarÕna geçmiú sÕkÕúÕk ve düzensiz biçimde faaliyet göstermektedirler. Bu
úekilde fiziki altyapÕlarÕnÕn yanÕnda teknik ve teknolojik altyapÕlarÕnÕn da yetersiz olmasÕ ve
teknolojiyi transfer edemeyip kullanamamalarÕ maliyetlerini artÕrmakta ve farklÕ taleplere
uygun, kaliteli hizmet vermelerini engellemektedir [4]. Bunun yanÕnda ahúap tekne
imalatçÕlarÕ da çok de÷erli ustalÕklarÕnÕ, teknelerinin projelendirilmesi ve ilgili yasa ve
yönetmelikler do÷rultusunda di÷er gerekli belgelerin hazÕrlanmasÕnda yeterlilik
göstermekte zorluk çekmeleri ve hatta bu konulardan ço÷u zaman bihaber olmalarÕ
sebepleriyle bilim, teknik ve ilgili ulusal ve uluslararasÕ uygunluklar ile birleútiremedikleri
için pazar sÕkÕntÕsÕ yaúamaktadÕrlar. Bunun yanÕnda, üretim için uygun malzemeyi tedarik
etme konusunda da sÕkÕntÕ yaúamaktadÕrlar. Kapasiteleri ve teknoloji seviyeleri yüksek
makine ve ekipmanlarÕn eksikli÷i yanÕnda, söz konusu bölgede gemi inúa tasarÕm,
projelendirme, mühendislik takip hizmetleri yeterli ve verimli olmayan biçimde büyük
oranda østanbul’dan transfer edilmektedir. AyrÕca, söz konusu bölgedeki tüm sektör
iúletmelerinin üretim, belgelendirme, sertifikasyon, e÷itim ve araútÕrma geliútirme
konularÕnda danÕúabilecekleri, bilgi ve yönlendirme alabilecekleri, yani bu anlamda görev
tanÕmÕ özellikle bölgedeki “gemi inúa sektörü” ne bilgi destek hizmeti olan herhangi bir
birim bulunmamaktadÕr. Bu ba÷lamda projenin uygulanmasÕ sürecinin baúlangÕcÕnda yetkili
uzmanlar tarafÕndan ‘Do÷u Karadeniz Gemi ønúa Sanayi øú Kümesi Yol HaritasÕ’
kümelenme çalÕúmasÕnÕn gerçekleútirilmesi ve proje bitiminde de görevlerine devam edecek
‘Kümelenme ÇalÕúma Grubu’ , ‘Küme Yönetim Komitesi ve Küme DanÕúma Kurulu’
organlarÕ oluúturulmasÕ gerekmektedir. Tüm bu eksikliklere ba÷lÕ olarak gemi ve tekne
imalatçÕlarÕnÕn pazarlama, yurt içi ve yurt dÕúÕ pazarlara ulaúÕp rekabet edebilme
kabiliyetleri de oldukça zayÕftÕr. BunlarÕn yanÕnda, bildi÷imiz üzere günümüzde artÕk
hemen her sektörün ve sektör iúletmelerinin rekabet yarÕúÕnda bÕrakalÕm baúa oynamayÕ, var
olabilmeleri için hÕzla geliúen teknolojiyi takip etme, kullanarak bünyesinde barÕndÕrma ve
böylece ürünlerini yenileyip kendilerini geliútirme gere÷i vardÕr. Bu ba÷lamda, zaten
rekabet yarÕúÕnda arkada kalmÕú olan söz konusu bölge KOBø tersanelerinin rekabet
güçlerini yükseltme yolunda hÕzlarÕnÕ artÕracak AraútÕrma-Geliútirme (Ar-Ge) faaliyetlerini
yürütebilmeleri için gerekli olan bir “Gemi Teknolojileri Ar-Ge LaboratuarÕ” nÕn söz
konusu bölgede (Samsun-Rize arasÕ) mevcut durumda bulunmamasÕ giderilmesi gereken
önemli bir eksikliktir. Örnek verecek olursak, ülkemizde (østanbul) ve dünyada (Almanya,
Finlandiya, Danimarka, Japonya, Brezilya gibi…) gemi inúa sektöründe önde gelen
ülkelerde sektörün yo÷unlaútÕ÷Õ bölgelerde gemi inúa sanayinin vizyonunu geniúleten ve
gerekli inovasyon deste÷ini sa÷layan benzer Ar-Ge laboratuarlarÕ bulunmaktadÕr. Bunlara
örnek, Ata Nutku Gemi Model Test LaboratuarÕ (østanbul), Hamburg Ship Model Basin
(Almanya), TKK Gemi LaboratuarÕ (Finlandiya), Japan Ship Technology Research
Association (JSTRA-Japonya), Ship Research Laboratory (Danimarka) verilebilir. Birbirine
karúÕlÕklÕ ba÷lÕ, birbirini tamamlayan ve/veya do÷uran bu eksiklik ve oluúan problemlerden
hareketle, ortak hizmet verecek ve bünyesinde gemilerin inúa süreci birbirini tamamlayarak
var olan son teknoloji gemi inúa üretim makine, ekipman ve teçhizatlarÕnÕ (CNC ve plazma
kesme makineleri, e÷me-bükme úekil verme makineleri robotik kaynak makineleri vb.),
tasarÕm, projelendirme, mühendislik takip ve danÕúmanlÕk hizmet birimleri, idari ve sosyal
bina ile Gemi Teknolojileri Ar-Ge LaboratuarÕnÕ barÕndÕran bir “Üretim Destek ve
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AraútÕrma Geliútirme Merkezi” kurulmasÕ fikri çözüm olarak düúünülmüútür. Gemi inúa
sektörü ele alÕndÕ÷Õnda ve projenin ana çÕkÕú noktasÕnÕn birbirine ba÷lÕ temel eksikliklerini
gidererek gemi inúa sanayine destek vermek oldu÷u düúünüldü÷ünde, çok kademeli ve
kompleks bir yapÕda olan ve her kademesi ayrÕ çözümler ile yüksek miktarda teknoloji
yatÕrÕmlarÕ gerektiren üretim sürecinin (tasarÕm-projelendirme, tekil parça üretimi, ön
imalat, panel imalat, seksiyon montaj, blok montaj, donatÕm, teçhizat...) hangi tür gemi
yapÕlÕrsa yapÕlsÕn ortak olarak geçilmesi gereken ilk 4 temel kademe; 1- tasarÕmprojelendirme; 2- ön kumlama(raspa)-astar boyama (Shotblasting&Priming); 3- tekil parça
üretimi (çelik malzeme iúleme atölyeleri) ve 4- ön imalat (2 levha veya 2 profil birleútirmeilk kaynak iúlemleri kademelerini kurulacak merkez bünyesinde oluúturarak, söz konusu
bölgedeki gemi inúa sanayicilerinin üretimlerine di÷er kademelerden devam etmeleri
sa÷lanmÕú olacaktÕr. AyrÕca, yeni inúanÕn yanÕnda bakÕm-onarÕm-tekrar inúa (boy verme vb.)
iúleri de yapabilen iúletmelere, bu süreçte destek için talaúlÕ imalat atölyesi, boru iúleme
atölyesi, sÕcak daldÕrma galvanizleme atölyesi ve ahúap tekne imalatçÕlarÕ için son teknoloji
ahúap iúleme atölyesi de ortak üretim destek sürecine dahil edilecektir. Gemi inúa üretim
süreci ve projenin destek sa÷layaca÷Õ üretim kademeleri ùekil 2’de, bu kademeleri
oluúturacak atölye, bina ve laboratuarlar Tablo 3’de sunulmuútur.

ùekil 2. Gemi inúa üretim süreci ve proje kapsamÕnÕn süreçteki yeri [5].
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Tablo 3. Proje kapsamÕnda destek sa÷layacak atölye ve verilecek hizmetler
Atölye ve Binalar
Verilecek Hizmetler
Sac Levha ve Profil øúleme Atölyeleri
TanÕtÕm-Pazarlama Birimi
Boru øúleme Atölyesi
TasarÕm, Projelendirme, Mühendislik
Ön Raspa-Boya Atölyesi
Meslek øçi E÷itimler ve Seminerler
SÕcak DaldÕrma Galvanizleme Atölyesi SÕvÕ AtÕk Toplama Ünitesi
TalaúlÕ ømalat Atölyesi
Ahúap øúleme Atölyesi
Teçhiz ve DonatÕm Atölyesi
Mekanik ve Elektrik BakÕm Atölyesi
Gemi ve Deniz Teknolojileri Test ve
Analiz LaboratuarÕ
4. Beklenen Sonuçlar ve De÷erlendirme
x Proje kapsamÕnda kurulacak Gemi ve Deniz Teknolojileri Test ve Analiz LaboratuarÕ,
hem KTÜ-Gemi ønúaatÕ ve Gemi MakinalarÕ Mühendisli÷i bölümünün, hem de gemi
inúa sanayinin çalÕúmalarÕna ve geliúimine, bunlarÕn yanÕnda da üniversite-sanayi
iúbirli÷inin sürdürülebilirli÷ine katkÕ sa÷layacaktÕr.
x Söz konusu bölgedeki gemi inúa sanayi iúletmelerinin teknik ve teknolojik altyapÕlarÕ ile
üretim kapasiteleri geliútirilip güçlendirilecektir.
x Özellikle merkezin oluúturulaca÷Õ tersane bölgesindeki en büyük üretim potansiyeline
sahip, proje sahibi kooperatif üyesi iúletmeler modern üretim sistemine ve kurumsal
yapÕya geçiú (uyum) dönemlerinin süreleri ile ilk yatÕrÕm maliyetleri düúürülerek
rekabet edebilir seviyeye ulaúmalarÕna katkÕ sa÷lanacaktÕr.
x Söz konusu iúletmeler daha kurumsal ve profesyonel yapÕya kavuúmuú olacaklardÕr.
x Kurulacak merkezin iú planÕ ve çalÕúma stratejisi belirlenecektir.
x Do÷u Karadeniz gemi inúa sektörü için, sektörün ve úehrin idari kurumlarÕnÕn üst düzey
temsilcileri ile üniversitenin ilgili ö÷retim elemanlarÕndan oluúan,Trabzon merkezli bir
danÕúma komitesi oluúturulacaktÕr.
x Kurulacak merkez ve imkânlarÕ, potansiyel müúteriler açÕsÕndan önemli ve etkili bir
reklam aracÕ olacaktÕr.
x Proje, sonucunda sa÷lanacak faydalar yanÕnda, proje sürecinde dahi ulusal ve
uluslararasÕ farklÕ kaynaklardan da destek alÕnmasÕnÕn önünü açacaktÕr.

Teúekkür
Bu çalÕúmada kapsamÕ sunulan proje, CCI No.2007 TR 16 I PO 003-TR 16 I PO.003.1.3.08
operasyon numarasÕ ile AB ve T.C Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ otoritesinde, S.S. Sac Gemi,
Ahúap Tekne ve Kotra ømalatçÕlarÕ Küçük Sanat Kooperatifi sahipli÷inde, Karadeniz
Teknik Üniversitesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi OdasÕ aktif ortaklÕ÷Õnda yürütülmektedir.
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DOöU KARADENøZ GEMø øNùA SANAYø VE ÜNøVERSøTE
øùBøRLøöø-II “TRABZON GEMø øNùA SANAYøNDE KÜMELENME
YAKLAùIMI VE REKABET STRATEJøLERø”
Hasan ÖLMEZ1, Ercan KÖSE2, Emre PEùMAN3

ÖZET
Gemi inúa sanayi birçok temel sanayi ile do÷rudan alakalÕdÕr. Elektrik-elektronik,
otomasyon, boya ve izolasyon, mobilya ve dekorasyon, makine imalat, demir-çelik gibi
birçok sanayi yapÕlarÕ ile do÷rudan iliúkisi sebebiyle yarattÕ÷Õ katma de÷er de oldukça
yüksektir. Bu sayede bölgesel olarak kalkÕnmak isteyen ve refah düzeyini artÕrmak isteyen
ülkeler için vazgeçilmez bir sektör, öncelikli politika alanÕdÕr.
Bu çalÕúmada, sanayi açÕsÕndan geliúmiú tüm dünya ülkelerinde özellikle son 10 yÕldÕr
uygulanmakta olan, sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkÕnma yöntemi “kümelenme”
yaklaúÕmÕnÕn, ülkemizdeki beú ili kapsayan üçüncü ciddi adÕmÕn, Trabzon ve Gemi ønúa
Sektörü özelinde baúlayan uygulamasÕnÕn arka planÕ, kapsamÕ, yapÕlan çalÕúmalar ve
hedefleri sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler: Trabzon Gemi ønúa Sanayi, Üniversite-Sanayi øúbirli÷i, Kümelenme

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi MakinalarÕ
Mühendisli÷i Bölümü , Tel:0462 377 80 58, e-posta: hasanolmez@ktu.edu.tr
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1. Giriú
øú kümeleri birbiriyle iliúkili iúletmelerin ve kurumlarÕn belirli bir co÷rafi alanda
yo÷unlaúmasÕ ve ba÷ÕmsÕzlÕklarÕnÕ koruyarak iúbirli÷i üzerinde yo÷unlaúmalarÕ ile çeúitli
faktörlere ba÷lÕ olarak kendili÷inden oluúur ve yarattÕklarÕ iktisadi de÷erin oluúumuna
katkÕda bulunan sektör, kurum ve kuruluúlarÕn tamamÕnÕ kapsar [1]. Oluúan bu do÷al yapÕ,
daha sonra dÕúarÕdan desteklenerek entegre hale getirilebilir ve rekabet güçleri
yükseltilebilir. Silikon Vadisi ve Hollywood dünya çapÕnda bilinen en önemli küme
örnekleridir. øú kümeleri, da÷ÕtÕm kanallarÕna, müúterilere, birbirini tamamlayan ürünlerin
üreticilerine kadar uzanÕr. Üniversiteler, standardizasyon kurumlarÕ, düúünce kuruluúlarÕ,
mesleki e÷itim kurumlarÕ, birlikler, ticaret ve sanayi odalarÕ gibi e÷itim, bilgilendirme
hizmetleri, araútÕrma ve teknik destek sa÷layan kamu kuruluúlarÕ ve özel kuruluúlar da iú
kümelerinin aktörleri arasÕnda yer alÕr. Kümelenme, rekabetçili÷in artÕrÕlmasÕnda ve
sürdürülebilmesinde çok etkili bir yöntemdir. Bu etkiyi kümedeki úirketlerin üretimlerini
artÕrarak, inovasyonu geliútirerek, yeni iú alanlarÕ oluúturarak göstermektedir. DolayÕsÕyla
kümelenme kavramÕ özellikle küçük ve orta ölçekli ve pazar payÕ düúük iúletmeler için daha
büyük önem arz etmektedir. Kümelenmenin beraberinde getirdi÷i teknolojik ortaklÕk, geniú
iúçi havuzu, iú birlikleri bu iúletmelerin geliúmesine ve pazar paylarÕnÕ artÕrmasÕna olanak
sa÷lamaktadÕr. Günümüzde ise küreselleúme ile birlikte, yerelden de öteye giderek, farklÕ
bölge ve ülkelerde yer alan iú kümelerinin iúbirlikleri rekabet ortamÕnda hÕzla artÕú
göstermektedir. Geliútirilen kümeler arasÕ iúbirlikleri sayesinde, ticari iúbirliklerinin
kurulmasÕndan, proje ortaklÕklarÕ oluúturulmasÕna kadar birçok alanda çalÕúmalar
yapÕlmaktadÕr.
Di÷er taraftan küme, bir sanayi sitesi, bir organize sanayi bölgesi, bir bilim veya teknoloji
parkÕ úeklinde emlak oluúumu, bir serbest bölge, bir konsorsiyum de÷ildir.
Kümelenme yaklaúÕmÕ ülkemiz için de aslÕnda yeni bir kavram de÷ildir. Benzer giriúimlerin
birbirlerine yakÕn konumlanmalarÕ eski uygarlÕklardan bu tarafa gözlemlenmektedir.
Tarihteki birçok kentte, günümüzde de görüldü÷ü gibi, ayakkabÕcÕlar, restorantlar,
kuyumcular kent merkezinde ayrÕ bir alanda toplanmÕúlardÕr. Ticarette iúbirli÷i, lobicilik,
mesleki e÷itim ve belirli bir meslek kolu kapsamÕnda karúÕlÕklÕ olarak anlaúarak ortak
kriterler belirleme ve bunlara uyma kültürü Anadolu’da 12. YüzyÕldan beri var olan Ahilik
kavramÕnda da görülmektedir. BunlarÕn yanÕnda, eski tarihlerden itibaren gemi inúa ve
bakÕm-onarÕm faaliyetlerine ev sahipli÷i yapan Çamburnu tersaneleri ve çatÕsÕ altÕnda
birleútikleri kooperatif, aynÕ bölgede denizcilik lisesinden üniversitesine kadar var olan
e÷itim kurumlarÕ, il ve ilçe liman baúkanlÕklarÕ, kÕsÕtlÕ sayÕda ve nitelikte de olsa var olan
gemi inúa yan sanayi iúletmeleri, Trabzon gemi inúa sanayisinin de do÷al ancak organize
olmamÕú bir küme oldu÷unu göstermektedir.
Kümelenmenin faydalarÕ:
¾ FirmanÕn maliyetini azaltÕr, verimlili÷ini arttÕrÕr.
¾ FirmanÕn ihracatÕnÕ ve pazarlamasÕnÕ arttÕrÕr,
¾ FirmanÕn AR-GE yeteneklerini güçlendirir, teúvik almayÕ kolaylaútÕrÕr
¾ Yeni ürün ve firmalarÕn oluúmasÕnÕ sa÷lar
¾ Yeni finans kaynaklarÕ do÷urur
¾ Bölge ekonomisini güçlendirir
¾ Alt yapÕ hizmetlerini geliútirir
¾ E÷itim ve danÕúmanlÕk faaliyetlerini geliútirir
¾ Lobicili÷i sa÷lar
¾ Küme, rakip firmalarÕn beraberce hareketini yani olmazÕ olur kÕlar.
¾ Küme, iúbirligi, ortak akil,ortak çÕkarla enerjinin sinerjiye dönüúmesini sa÷lar
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1.1. Gemi inúa sektörünün bölgedeki geliúimi
Milattan önceki yÕllarda Ceneviz, Venedik ve Malta korsan gemicileri Do÷u Karadeniz’e
kadar gelmiú, yöreye gelen korsanlar yeni gemi yapmak ya da bozulan gemileri onarmak
için en uygun yer ve geniú kumsala sahip olan Sargona denilen yöreyi (Yeniay,Çamburnu
Sürmene) seçmiúlerdir. Bu gemilerde çalÕútÕrÕlan iúçiler zamanla tahta kesmesini ve
çakmasÕnÕ ö÷renmiúler, önceleri küçük sandallar sonralarÕ ise mavnalar yapmaya
baúlamÕúlardÕr. Daha sonra Türklerin anÕlan bölgeye yerleúmesiyle gemi yapÕmÕ Türklerin
eline geçmiútir. 1905-1906 Trabzon Vilayet Salnamelerinde Sürmene’de 239 adet büyük,
23 adet küçük olmak üzere 262 adet geminin varlÕ÷ÕnÕn kaydedilmiú olmasÕ, gemi
yapÕmcÕlÕ÷ÕnÕn önemli ölçüde geliúmiú oldu÷unu göstermektedir [2]. Yöre, OsmanlÕ
ømparatorlu÷u döneminde etkin tersane alanÕ olarak kullanÕlmÕútÕr. Trabzon’da Sürmene,
Yeniay ve Çamburnu yöresinde ilk gemi yapÕmcÕlÕ÷Õ ahúap gemi yapÕmÕna beyaz kestane
a÷acÕ kullanÕlarak baúlanmÕútÕr. Ancak gerek beyaz kestane a÷acÕnÕ bulmadaki güçlükler,
gerek maliyetlerin yüksekli÷i ve gerekse yapÕm süresinin uzunlu÷u nedeniyle ahúap gemi
yapÕmcÕlÕ÷Õna son verilmiú, 1974 yÕlÕnda sac gemi yapÕmÕna baúlanmÕútÕr. Yörede sac gemi
olarak genellikle balÕk avlama gemisi veya balÕk nakliye gemisi, bunun yanÕnda kuru yük
gemisi, feribot, yolcu motoru, araútÕrma gemisi, römorkör ve özel maçlÕ gemiler
yapÕlmaktadÕr. Yörede günümüz itibarÕyla 10 adet gemi yapÕm iúletmesi faaliyette
bulunmaktadÕr. Bu gemi yapÕm iúletmeleri, 1992 yÕlÕnda, SS Sac Gemi Ahúap Tekne ve
Kotra ømalatçÕlarÕ Küçük Sanat Kooperatifi çatÕsÕ altÕnda toplanmÕúlardÕr. AyrÕca Trabzon
ili sÕnÕrlarÕ içerisinde kooperatif üyesi olmayan ancak yakÕn zamanda olmasÕ beklenen, 1
adet fiberglass tekne imalatçÕsÕ, 1 adet polietilen malzeme tekne imalatçÕsÕ ve yaklaúÕk 10
adet ahúap malzemeden küçük boyutlu amatör balÕkçÕ veya gezinti teknesi imalatçÕsÕ
bulunmaktadÕr. Kooperatif üyesi tekne imalatçÕlarÕ 1991 yÕlÕndan günümüze kadar, boylarÕ
20 m ile 60 m arasÕnda de÷iúen toplam 130 çelik gemi inúa etmiúlerdir.

2.

Trabzon Gemi ønúa Sektörünün Kümelenme Projesinin TanÕmÕ ve Arka PlanÕ

2.1. Ana proje faaliyetleri ve hedefleri
Ekonomi BakanlÕ÷Õ (EB)’nÕn faydalanÕcÕ kuruluú oldu÷u AB ve TC fonlarÕ ile ortak finanse
edilen “KOBI øúbirli÷i ve Kümelenme Projesi”, uzun adÕ ile “A÷ Oluúturma ve
BölgelerarasÕ øúbirli÷i için KOBø’lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik YardÕm” projesi
22 ùubat 2011 tarihinde baúlamÕútÕr. Bu çerçevede; Proje faaliyetleri ile söz konusu illerde
KOBø’ler arasÕ iúbirliklerinin artÕrÕlmasÕ, yerel öncü kurumlar (øhracatçÕ Birlikleri, Sanayi
ve Ticaret OdalarÕ, KalkÕnma AjanslarÕ vb.) tarafÕndan sunulan destek hizmetlerinin
geliútirilmesi, teúvik edilen iúbirlikleri ile firmalarÕn verimlilik ve katma de÷er artÕúlarÕnÕn
sa÷lanmasÕ, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel ProgramÕ (BROP) bölgesindeki
firmalarÕn teknolojiye eriúimlerinin kolaylaútÕrÕlmasÕ ve teknolojideki geliúmelerden
haberdar edilmesi, üniversite-sanayi iúbirli÷inin geliútirilmesi ile bu bölgedeki
firmalarÕmÕzÕn uluslararasÕ pazarlara giriú ve bu pazarlarda rekabet edebilirliklerinin
artÕrÕlmasÕna yönelik kapasitelerinin geliútirilmesi amaçlanmaktadÕr. Projenin en önemli
faaliyetleri ve hedefleri aúa÷Õdaki gibidir.
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1. 5 pilot ilde, yerel úartlarÕ göz önüne alan, yerel paydaúlarla birlikte kapsamlÕ bir úekilde
hazÕrlanan ve yerelde yapÕlmÕú olan mevcut çalÕúma ve araútÕrmalardan en iyi úekilde
faydalanan ekonomik analiz ve sektörel incelemeler sonrasÕnda her il için öne çÕkan
sektörler saptanacak ve bu sektörlerde pilot küme geliútirme çalÕúmalarÕ yapÕlacaktÕr.
Kümelenme çalÕúmalarÕnÕ destekleyecek tedarik zinciri ve de÷er zinciri çalÕúmalarÕyla da
kümelerde yer alan firmalarÕn ürün ve hizmetlerinde farklÕlÕk yaratabilmeleri, dikey ve
yatay entegrasyonlarda bulunabilmeleri için de bilgileri ve deneyimleri geliútirilecektir.
2. Bölge içi ve bölgeler-arasÕ iúbirli÷i ve bilgi a÷larÕnÕ geliútirmek üzere sektörel bazlÕ pilot
çalÕmsalar yapÕlacak, bu çalÕúmalar firmalarÕn ve bölgelerin hedef uluslararasÕ pazarlardaki
iúbirliklerini de arttÕrmaya yönelik olarak pazar odaklÕ olarak tasarlanacak ve hedef
ülkelerin sektör uzmanlarÕyla ve yurtdÕúÕnda yer alan Ticaret Müúavirlikleri’nce de
desteklenecektir.
3. Tüm illerde ve daha geniú kapsamlÕ olarak bölgede ve Türkiye’nin di÷er illerinde
yapÕlacak Kümelenme çalÕúmalarÕnda kullanÕlabilecek “Küme Geliútirme AraçlarÕ”
hazÕrlanarak hem mevcut projede hem de ileride yapÕlacak çalÕúmalarda bir referans ve
kolaylaútÕrÕcÕ yöntem olarak kullanÕlmasÕ sa÷lanacaktÕr.
4. KOBø’lerin, Kümelerin, Destek KurumlarÕ’nÕn ihtiyaç duydu÷u bilgileri toplama, bunlarÕ
ihtiyaca yönelik olarak kolay kullanÕlabilir seklide ayÕrma, sunma ve sürekli güncellemeye
yönelik olarak Bilgi Yönetim Sistemi kurulacaktÕr.
AynÕ zamanda kurulacak olan Ulusal KÕyaslama Sistemi ile Türkiye’deki kümelerin
performansÕnÕ izleme, yerel kümelerin rekabetçili÷ini hÕzlandÕrma ve kümelerin uluslararasÕ
kümeler ile kÕyaslanabilmesi amaçlanmaktadÕr.
5. Proje illerinde kurulacak olan Kümelenme Bilgi Merkezleri (Cluster Info Spots) ile,
küme geliútirme çalÕúmalarÕnÕn kurumsal bir yapÕ içerisinde, bilgi ve beceriye sahip ve
sahip oldu÷u deneyimi paylaúarak zenginleútiren ve hem proje illerinde hem de bölgede
gelecekte bir çok sanayi ve ticaret kümelenmesinin öncülü÷ünü yapacak yeni ve dinamik
bir yapÕnÕn oluúturulmasÕ hedeflenmektedir.

2.2. Trabzon gemi inúa sektörü kümelenme çalÕúmalarÕ
KOBø øúbirli÷i ve Kümelenme Projesi kapsamÕnda Trabzon, Samsun, Çorum,
Kahramanmaraú ve Gaziantep illerinden her birinde oluúturulan, üniversitemiz ö÷retim
elemanlarÕnÕn da içerisinde bulundu÷u yerel danÕúma komitelerinin, her açÕdan
de÷erlendirme ve katkÕlarÕ ile öncelikli sektörler belirlenmiútir. Bu ba÷lamda, Trabzon’da,
do÷al bir küme görüntüsü çizen, aynÕ zamanda halihazÕrda üniversite-sanayi iúbirli÷inde
yürütülen projenin avantajÕna sahip olan gemi inúa sektörü öncelikli sektör olarak seçilmiú
ve bakanlÕkça onaylanarak, proje faaliyetlerine baúlanmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn metodolojisi ve
kullanÕlan araçlar Tablo 1’de sunulmuútur. Trabzon Gemi ønúa Sektörü strateji çalÕúmasÕ
temelinde sektör firmalarÕn mevcut ürünlerinin yanÕ sÕra teknoloji, üretim ve tasarÕm,
inovasyon yeteneklerinin bölgeler arasÕ iúbirlikleri ile artÕrÕlarak rekabette farklÕlÕk
yaratacak ürünler geliútirilmesi gereklili÷i yaklaúÕmÕ ile hazÕrlanmÕútÕr. ÇalÕúmasÕnÕn amacÕ
sektör oyuncularÕ için gelecek on yÕl içinde rekabet edebilecekleri yeni alt sektörler ve niú
alanlar belirlemek, bu alanlarda ilerlemek için de÷er zincirinin hangi aúamalarÕnda yeniden
yapÕlanma ve dönüúüm gerekti÷ini belirlemek ve ihtiyaç duyulacak araçlarÕ tespit etmek
olmuútur. Strateji çalÕúmasÕ nihai olarak firmalarÕn uluslararasÕ pazarlarda katma de÷eri
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yüksek ürünlerle sürdürülebilir ihracat yapmalarÕnÕ sa÷layacak yol ve yöntemleri
belirlemeyi hedeflemiútir.
Tablo 1. Proje çalÕúma metodolojisi ve kullanÕlan araçlar

Trabzon Gemi ønúaa Sektörü için strateji geliútirme süreci literatür taramasÕ ile baúlamÕútÕr.
Literatür taramasÕ sÕrasÕnda öncelikle KOBø øúbirli÷i ve Kümelenme Projesi kapsamÕnda
hazÕrlanan Trabzon Ekonomik Analiz Raporu ve Kümeler için Ortak Rekabet AlanlarÕ
Stratejisi Raporu incelenmiútir. AyrÕca sektöre yönelik uluslararasÕ, ulusal ve bölgesel
raporlar incelenmiútir. Literatür çalÕúmalarÕ devam ederken firmalar ve paydaúlar ziyaret
edilmiútir. Sektör stratejisi çalÕúmasÕ aynÕ zamanda sürece paralel olarak sürdürülen ve
tamamlanan de÷er zinciri analizi çalÕúmasÕ sonuçlarÕndan yararlanmÕútÕr. ÇalÕúma sektörde
faaliyet gösteren 10 üretici firma, 24 tedarikçi firma, 10 paydaú kurum ve kuruluúun
katÕlÕmÕ ve katkÕsÕ ile tamamlanmÕútÕr.
Saha çalÕúmalarÕnÕ takiben sektörün sorunlarÕnÕn çözümüne yönelik Sektör Strateji ÇalÕútayÕ
sektör temsilcilerinin ve yerel paydaúlarÕn katÕlÕmlarÕ ile gerçekleútirilmiú, sektörün
sorunlarÕna de÷er zinciri sürecinde çözüm önerileri getirilmiú, firmalarÕn sektörün
gelece÷ine iliúkin görüúleri de÷erlendirilmiútir. Strateji çalÕútayÕ bölgede büyük bir ilgi ile
karúÕlanmÕú, baúta Trabzon Valili÷i ve Karadeniz Teknik Üniversitesi olmak üzere atÕlacak
adÕmlar için yerel yöneticilerden tam destek almÕútÕr. ÇalÕúmalar sonucu Trabzon gemi inúa
kümesinin bileúenleri ùekil 1.de gösterilmiútir.
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ùekil 1. Trabzon gemi inúa kümesinin elemanlarÕ

2.3. Küme geliútirme sürecine genel bakÕú
Bir kümenin geliútirilmesinde uygulanan 5 aúama -12 adÕm yaklaúÕmÕnÕn temelini oluúturan
ilkeler úöyledir.
- Mevcut durumun de÷iúmesi hiçbir zaman kolay de÷ildir, zaman ve çaba gerektirir.
- Hedeflene n duruma ulaúmak, de÷iúimden ziyade bir dönüúüm ve evrim sürecidir. Bu
dönüúüm sürecinin baúarÕyla tamamlanmasÕ, ancak yerel paydaúlarÕn gönüllü çalÕúmalarÕ ile
mümkün olmaktadÕr.
- Gerçek anlamda baúarÕlÕ bir dönüúüm zaman alÕr. KÕsa sürede ve dÕú etkilerle gerçekleúen
de÷iúimler, eski haline dönmeye e÷ilimlidir.
- KÕsa vadede ulaúÕlabilir hedefler belirlemek ve hayata geçirmek, daha büyük sorunlarÕ ele
almak için gerekli güven ortamÕnÕ oluúturmaya destek olur [1].
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Bu ba÷lamda uygulanan 5 aúama – 12 adÕm prensibi Tablo 2 ile özetlenmiútir.
Tablo 2. Küme geliútirmede uygulanan 5 aúama – 12 adÕm prensibi [3]

3.

Kümelenme BakÕú AçÕsÕyla Bölge Rekabet Analizi

Küresel rekabetin giderek arttÕ÷Õ dünyada uluslar co÷rafi rekabet üstünlükleri ile küresel
pazarlarda üstünlüklerini artÕrmaktadÕr. Rekabetin temeli bilgi ve inovasyonla güçlendikçe
rekabet üstünlü÷ü bilginin yerelleúmesi ile her geçen gün ivme kazanmaktadÕr. Bu açÕdan
bakÕldÕ÷Õnda bölgesel de÷erler, kültür, ekonomik yapÕlar, kurumlar ve tarihsel farklÕlÕklar
rekabetin yapÕsÕna etki eden faktörler olma özelli÷ini korumaktadÕr. Belli bir sektörde
co÷rafi olarak kazanÕlan baúarÕlarda bölgelerin ileri dönük, dinamik ve inovatif iú ortamÕna
sahip olmalarÕnÕn önemli bir rol oynamaktadÕr. Trabzon Gemi ønúa Sektörü strateji raporu
analizi bu ba÷lamda sektörün genel olarak tanÕmÕ ortaya koyduktan sonra, rekabeti
etkileyen bölgesel faktörlerin analizine, firmalarÕn faaliyet gösterdikleri iú yapma ortamÕnÕn
analizine yer vermektedir. Bu amaçla incelenen koúullar Porter’Õn rekabet üstünlü÷ünü
belirleyen elmas modeli ile analiz edilmiútir [1]. Bu koúullar;
1. Firma stratejisi, yapÕsÕ ve rekabet
2. Faktör KoúullarÕ
3. Talep KoúullarÕ
4. øliúkili ve destekleyici sektörler
Elmas modeli analizinin rekabet avantajlarÕ ve problemler açÕsÕndan sonuçlarÕ ùekil 2.'de
sunulmuútur.
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ùekil 2. Elmas modeli analizinin rekabet avantajlarÕ ve problemler açÕsÕndan sonuçlarÕ
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4. Sonuçlar ve De÷erlendirme
x Strateji çalÕúmasÕ süresince sahada yapÕlan ziyaretler ve çalÕútaylarda sektörde üretimin
devamlÕlÕ÷ÕnÕn yeni gelen sipariúlere ba÷lÕ oldu÷u ve alÕcÕlarÕn pazarlÕk gücünün yüksek
oldu÷u belirlenmiútir. Özellikle Karadeniz Bölgesinde balÕkçÕlÕk sektöründe yaúanan
daralma ve balÕkçÕlÕk sektöründe pazarÕn doymasÕndan ötürü kÕsa ve orta vadede balÕk
avlama gemisi talebinde daralma yaúanmasÕ öngörülmektedir. Talepte yaúanmasÕ
muhtemel olasÕ daralmaya karúÕlÕk, mevcut altyapÕ imkanlarÕyla firmalarÕn 80-125 metre
aralÕ÷Õnda tanker ya da yük gemisi inúa etmeleri olanaklÕ görünmemektedir. Mevcut
altyapÕ koúullarÕna ek olarak Türkiye’de gemi inúa sektöründe faaliyet gösteren di÷er
bölgelere ve Türkiye’nin üretimine baktÕ÷ÕmÕzda bu ürün gruplarÕnda üretimin 2008
yÕlÕnda yaúanan kriz sonrasÕnda durma noktasÕna geldi÷i, sipariú defterlerindeki yeni
sipariúlerin büyük oranda iptal edildi÷i bilinmektedir.Gerek di÷er bölgelerdeki
rakiplerin teknoloji seviyesi ve altyapÕ avantajlarÕ gerekse büyük tonajlÕ gemilerde
dünyada yaúanan daralma düúünülecek olursa Trabzon Gemi ønúa sektörünün balÕkçÕ
gemilerine alternatif olarak 80-125 m aralÕ÷Õnda gemi inúa etmesi kÕsa ve orta vadede
mümkün ve gerçekçi görünmemektedir. Bunun yerine krizden nispeten daha az
etkilenen, mevcut kabiliyetlerin avantaj yarataca÷Õ, katma de÷eri yüksek ürünlerde
uzmanlaúmaya gidilmesi önerilmektedir. Öyle ki, dünyada ve Avrupa’da büyük tonajlÕ
gemi üreten ve sektörde lider olan birçok firma yaúanan krizin etkileri ve gemi inúa
pazarÕnÕn uzak do÷uya kaymasÕ ile alt sektörlerde uzmanlaúmaya giderek kriz
dönemlerini aúmÕútÕr.
x YapÕlan analiz çalÕúmalarÕ ve Proje kapsamÕnda gerçekleútirilen Trabzon Gemi ønúa
Sektörü Gelecek Stratejileri ÇalÕútayÕ sonuçlarÕna göre tersanelerin teknik ve teknolojik
olarak yenilenmeleri, teknolojik altyapÕ ve üretim yöntemi olarak dünya standartlarÕnÕ
yakalamalarÕ için;
¾ Üretimde verimlili÷i artÕracak úekilde üretim planlanmasÕnÕn yapÕlmasÕ,
¾ Süreç analizinin yapÕlmasÕ,
¾ FirmalarÕn montaj kabiliyetlerinin artÕrÕlmasÕ, blok montaj yöntemine geçilmesi,
¾ FirmalarÕn fiziksel altyapÕsÕnÕn güçlendirilmesi
¾ AR-GE çalÕúmalarÕna a÷ÕrlÕk verilmesi,
¾ UluslararasÕ standartlara göre inúa için de÷iúimlerin ve belgelendirmelerin yapÕlmasÕ,
¾ Üretim maliyetlerinin azaltÕlmasÕ,
¾ Üretim verimlili÷ine iliúkin danÕúmanlÕk ve e÷itim hizmetlerinin alÕnmasÕ
gerekmektedir.
x Trabzon Gemi ønúa Sektörü TanÕtÕm ve Pazarlama planÕ benzer örneklerin
incelenmesinden sonra oluúturularak, kÕsa vadede ilk adÕmlarÕn atÕlmasÕ sektörün
rekabet gücünün artÕrÕlmasÕ için büyük önem taúÕmaktadÕr. Bu kapsamda
gerçekleútirilmesi önerilen faaliyetler,
¾ Trabzon Gemi ønúa Sektöründe faaliyet göstermekte olan firmalar için ortak bir tanÕtÕm
platformunun bu kapsamda ilk olarak web sitesinin geliútirilmesi. Potansiyel hedef
pazarlar göz önüne alÕndÕ÷Õnda sitenin Türkçe, øngilizce, Rusça ve Arapça olmak üzere
en az dört dilde bilgi içermesi, faaliyetleri anlatan düzenli bir yayÕn çÕkarÕlmasÕ
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¾
¾
¾
¾
¾

Trabzon Gemi ønúa FirmalarÕ A÷ÕnÕ temsil eden ortak kurumsal kimlik oluúturulmasÕ,
TanÕtÕm, Pazarlama ve Markalaúma Stratejisinin OluúturulmasÕ
Karadeniz BalÕkçÕ Gemisi için klas alÕnmasÕ
FirmalarÕn marka tescillerini yaptÕrmalarÕ
øúbirli÷i kuruluúlarÕnÕn önderli÷inde bölgeyi ve sektörü tanÕtÕcÕ uluslararasÕ
organizasyonlarÕn gerçekleútirilmesi

x Benzer úekilde Trabzon Gemi ønúa sektörü için stratejik ürün grubu belirlenerek, yeni
pazarlara girilmelidir. ÇalÕúma kapsamÕnda gerçekleútirilen mevcut ürün profile ve
pazar incelemesi ile mevcut ürünlerde üretim devam ederken, offshore hizmet gemileri
ve iú gemileri yapÕmÕnda Trabzon Gemi ønúa Sektörünün önemli bir pazar potansiyeli
oldu÷u sonucuna varÕlmÕútÕr. Özel amaçlÕ hizmet gemilerinin yapÕmÕ için gerekli olan
temel kabiliyetlerin kazanÕlmasÕ ile Trabzon Gemi ønúa Sektörü mevcut pazarlarÕna ek
olarak offshore ve denizcilik hizmet gemisi pazarlarÕnÕn uluslararasÕ tedarikçisi
olacaktÕr. Bu kapsamda öngörülen faaliyetler arasÕnda aúa÷Õda yer alan adÕmlar yer
almaktadÕr.
¾ Stratejik uzmanlaúma alanlarÕ olarak belirlenen ürün gruplarÕnda hedef pazarlarlara
giriúi hÕzlandÕrmak için ikili iliúkilerin geliútirilmesi, firmalarÕn ilgili fuar ve
organizasyonlara katÕlmalarÕ,
¾ FirmalarÕn dÕú ticaret, özellikle ihracat altyapÕlarÕnÕn geliútirilmesi ile ilgili e÷itim ve
danÕúmanlÕk hizmetlerini almalarÕ,
¾ FirmalarÕn gerek ihracat kapasitelerini gerekse iú modellerini geliútirmek üzere hedef
ürün gruplarÕnda benzer ölçekte tersanelerle ikili iliúkiler kurarak kÕyaslama
çalÕúmalarÕnda bulunmalarÕ, bilgi ve tecrübenin paylaúÕlmasÕ,
¾ øhracat planÕnÕn uzun vadeli olarak yapÕlmasÕ ve düzenli olarak güncellenmesi bu
kapsamda ulusal ve uluslararasÕ bilgi platformlarÕna ve veri tabanlarÕna üyeliklerin
sa÷lanmasÕ,ilgili pazar araútÕrmalarÕnÕn(raporlarÕn) ve trend analiz raporlarÕnÕn alÕnmasÕ.
Özellikle potansiyel pazarlar ile ilgili olarak (Specialist Vessels Market Report to 2016
Raporunun alÕnmasÕ, Clarkson Veri tabanÕna üyelik oluúturulmasÕ ilk etapta
önerilmektedir.)
¾ KÕsa vadede yurtdÕúÕ taleplerin alÕnabildi÷i ve takip edilebildi÷i ortak bir koordinasyon
noktasÕ oluúturulmasÕ, orta ve uzun vadede ise firmalarda yabancÕ dil bilen personelin
istihdam edilmesi.
¾ Sektörel Birlik ve Odalarla iliúkilerin artÕrÕlarak, özellikle ihracatçÕ birliklerine
üyeliklerin gerçekleútirilmesi.
x Projenin henüz sonuçlandÕrÕlmadÕ÷Õ düúünüldü÷ünde, bitiminde beklenen performans
kriterleri do÷rultusunda,
¾ Trabzon gemi inúa sektörü için oluúturulan strateji, %20 oranÕnda geliúim sa÷lanacaktÕr.
(Proje ÇÕktÕsÕ 1.1).
¾ KOBø øúbirli÷i ve Kümelenme Projesi kapsamÕnda tasarlanan ve uygulanacak pilot
proje ile firmalarda %25 verimlilik artÕúÕ sa÷lanacaktÕr (Proje ÇÕktÕsÕ 1.3).
¾ KOBø øúbirli÷i ve Kümelenme Projesi ile BROP ve BROP dÕúÕ bölge arasÕnda %25
oranÕnda iú a÷Õ artÕúÕ sa÷lanacaktÕr (Proje ÇÕktÕsÕ 2.1).
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Teúekkür
Bu çalÕúmada detaylarÕ sunulan “KOBI øúbirli÷i ve Kümelenme Projesi”, uzun adÕ ile “A÷
Oluúturma ve BölgelerarasÕ øúbirli÷i için KOBø’lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik
YardÕm-TR 07R2.02-01” projesi T.C Ekonomi BakanlÕ÷Õ otoritesinde, Ecorys Holding BV
danÕúmanlÕ÷Õnda Trabzon Ticaret ve Sanayi OdasÕ aktif yerel paydaúlÕ÷Õnda ve Karadeniz
Teknik Üniversitesi ile Trabzon Valili÷i baúta olmak üzere di÷er yerel idarelerin destekleri
ile yürütülmektedir. AyrÕca, bu çalÕúmanÕn, bir parçasÕ oldu÷u Trabzon Gemi ønúa Sektörü
Strateji Raporu'nun hazÕrlanmasÕnda göstermiú olduklarÕ özveri ve katkÕlarÕndan dolayÕ
Trabzon Kümelenme Merkezi koordinatörü Emrah AYVAZ'a, strateji geliútirme ekibi lideri
Yeliz ÇUVALCI'ya, kÕsa dönemli kÕdemli uzmanlar Hakan ZOBU ve Martin BLOEM'a,
ve kÕsa dönemli uzman Hasan Serbülent KUTLU'ya teúekkür ederiz.
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KOMPOZøT PLAKLAR ÜZERøNDEKø DAøRESEL DELøKLERøN
ÇAPI VE DÜùEY KONUMUNUN BURKULMA YÜKÜNE ETKøSø
Murat ÖZDEMøR1, U÷ur MUTLU2, Turgay KÖROöLU3

ÖZET
Bu çalÕúmada, kompozit plakalar üzerindeki dairesel bir deli÷in çapÕ ve yerinin, plakanÕn
burkulma davranÕúÕ etkisini görmek için deneyler yapÕlmÕútÕr. Kompozit plakalar sürekli ve
süreksiz lifli cam elyaflardan imal edilmiútir. Yükün uygulandÕ÷Õ karúÕlÕklÕ iki kenar
ankastre olarak mesnetlenmiú, deli÷in çapÕ ve konumu de÷iútirilerek sürekli ve süreksiz lifli
kompozit malzemelerde kritik burkulma yüküne olan etkiler incelenmiútir. Bu çalÕúmada
numunelerde delaminasyon olmadÕ÷Õ kabul edilmiú ve iki tip numune için de dairesel
deliklerin çapÕ ve düúey konumlarÕ de÷iútirilerek deneyler yapÕlmÕútÕr. AyrÕca deliksiz
numuneler için teorik bir yöntemle kritik burkulma yükleri belirlenmiú ve deneysel
sonuçlarla karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: Kompozit Plak, Burkulma Yükü, Dairesel AçÕklÕk

1.Giriú
Denizcilik sektöründe de çok sÕk kullanÕlan kompozit malzemeler, özellikle gezi ve yarÕú
teknelerinde geniú kullanÕm alanlarÕna sahiptir. Gerek teknelerde, gerekse uçaklarda
kullanÕlan kompozit malzemelerin çeúitli delikler açÕlarak kullanÕma sunuldu÷u
görülmektedir. Bu delikler genel olarak elektrik tesisatÕ, sÕhhi tesisat, havalandÕrma ve
benzeri sebeplerle açÕlmaktadÕr[1].
1 østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi MakinalarÕ
Mühendisli÷i Bölümü , Tel:0212 285 65 13, e-posta: mozdemir@itu.edu.tr
2 østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi MakinalarÕ
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3 østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi MakinalarÕ
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261

Kompozit malzemelerin bu úekilde kullanÕlmasÕ, yapÕsal davranÕúlarÕnda farklÕlÕklara sebep
olacaktÕr. Bu konularda daha önce kompozit malzemelerden üretilen çubuklarÕn
burkulmasÕna etki eden faktörler [4] numaralÕ kaynakta incelenmiú ve optimum boyutlar ve
oryantasyon açÕlarÕ elde edilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Kompozit levhalarÕn burkulmasÕna etkiyen
faktörler ise [1-3] tarafÕndan incelenmiútir. Bu çalÕúmada ise yapaca÷ÕmÕz deneylerle,
sürekli lifli cam elyaf kompozit malzemeler ile süreksiz lifli cam elyaf kompozit
malzemelerden imal edilmiú plakalarda açÕlacak olan dairesel deliklerin levha üzerindeki
düúey konumlarÕnÕn ve çaplarÕnÕn kritik burkulma yüküne etkisi araútÕrÕlacaktÕr.
2. Deney Sistemi
400 mm boyutunda üretilen levhalarÕn çekme-basma makinesi tutturma payÕ çÕkarÕldÕ÷Õnda
deney sÕrasÕnda kullanÕlan levhalarÕn boyu 335 mm olarak ölçülmüútür. Bunun yanÕ sÕra
malzemeler elle yatÕrma yöntemi ile üretildi÷i için malzeme kalÕnlÕ÷Õ 4mm olarak de÷il,
sürekli lifli malzeme için 2 mm, süreksiz lifli malzeme için ise 3 mm olarak belirlenmiútir.
Sonuç olarak sürekli lifli malzeme boyutlarÕ (335x150x2 mm), süreksiz lifli malzeme
boyutlarÕ (335x150x3 mm) dir.Her iki tip malzeme üzerine açÕlacak deliklerin çaplarÕ 50
mm, 70 mm ve 90 mm dir. Deliklerin merkezleri düúey düzlemde iki farklÕ konumda
tutulmuútur. ølk olarak levha alt kenarÕndan 100 mm uzaklÕkta daha sonra ise dairesel
deli÷in merkezi levha ortasÕnda alÕnmÕútÕr.
Literatürde genel olarak levha kritik burkulma yükü deneyleri levhalarÕn alt ve üst kenarÕ
mesnetlenirken di÷er kenarlar serbest olacak úekilde yapÕlmaktadÕr. Bunun yanÕ sÕra
kompozit levhalarda ve çubuklarda fiber oryantasyon açÕsÕnÕn, delaminasyon etkisinin,
levha üzerindeki dairesel deliklerin çapÕ ve konumunun, farklÕ úekillerdeki
deliklerin(eliptik, kare, dikdörtgen vs.) kompozit levha ve çubuklarÕn kritik burkulma
yüklerine etkisi araútÕrÕlmÕútÕr [1-4].
Yapaca÷ÕmÕz bu deneysel çalÕúmada deneyimizin sonuçlarÕnÕ etkileyebilecek parametreler
úu úekilde sÕralanabilir; malzeme özellikleri (Elastisite modülü, poisson oranÕ vs., levha
boyutlarÕ, baúlangÕç deformasyonlarÕ, artÕk gerilmeler, delaminasyon(ayrÕklaúma) etkisi,
levha sÕnÕr koúullarÕ, levha üretim koúullarÕ, deney koúullarÕ(SÕcaklÕk, nem vs.), yanal
yükleme durumu, fiber oryantasyon açÕsÕ, dairesel deli÷in çapÕ, dairesel deli÷in düúey
konumudur. Yapaca÷ÕmÕz deneysel çalÕúmada aúa÷Õdaki parametrelerin bir kompozit
levhanÕn kritik burkulma yüküne etkisi araútÕrÕlacaktÕr. Di÷er tüm parametreler sabit
tutulacaktÕr. Malzeme özellikleri, Dairesel deli÷in çapÕ, Dairesel deli÷in düúey konumudur.

3. Deney UygulamasÕ
Deney øTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi YapÕ LaboratuvarÕnda gerçekleútirilmiútir.
Deney sÕrasÕnda levhanÕn alt ve üst kenarÕ ankastre mesnetli, di÷er kenarlar serbest
tutulmuútur. Deney MTS marka üniversal çekme – basma test cihazÕnda yapÕlmÕútÕr.
Deney sÕrasÕnda kullanÕlan sürekli lifli cam elyaf ve süreksiz lifli cam elyaf malzemeler
özel bir yat üretim úirketinde elle yatÕrma tekni÷iyle üretilmiútir. Deney sÕrasÕnda
malzemelerin çekme – basma test cihazÕna olabildi÷ince do÷ru yerleútirilmesine özen
gösterilmiútir. Deney sÕrasÕnda kullanÕlan çekme – basma makinesi saniyede 100 adet
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kuvvet- deplasman de÷eri vermektedir. Bu veriler kritik burkulma yükünün belirlenmesi
için gerekli hassasiyeti bize sa÷lamaktadÕr. Deneyler deplasman kontrollü olarak
yapÕlmÕútÕr. Bunun anlamÕ deney sÕrasÕnda bizim belirledi÷imiz bir süre içerisinde
numunenin yine bizim belirleyece÷imiz deplasmanÕ yapmasÕdÕr. Deneyler sÕrasÕnda çekme
– basma test cihazÕ 500 sn. de numuneye 10 mm deplasman yaptÕracak úekilde
ayarlanmÕútÕr. Bunun yanÕ sÕra numunelerin elastisite modüllerini belirlemek amacÕyla her
iki tip numune için de çekme deneyleri yapÕlmÕútÕr. Çekme deneyleri ise kuvvet kontrollü
olarak yapÕlmÕútÕr. Deneyler sÕrasÕnda ilk olarak üzerinde delik bulunmayan her iki tip
numune için burkulma testleri yapÕlmÕútÕr. Daha sonra ise üzerinde delikler olan numuneler
için burkulma testleri yapÕlmÕútÕr. Deney sÕrasÕnda çekme - basma test cihazÕndan elde
edilen kuvvet – deplasman de÷erleri okunarak malzeme úekil de÷iútirmesinin lineer
bölgeden non-lineer bölgeye geçti÷i nokta tespit edilmiútir. Tespit edilen bu nokta ise
levhanÕn kritik burkulma yükünü temsil etmektedir. BazÕ numunelerde lineer bölgeden non
lineer bölgeye geçiú çok rahat gözlemlenebilirken bazÕ numunelerde ise bu geçiú çok rahat
gözlenememiútir. Bunun sebebi ise numunenin üretim aúamasÕndan kaynaklanan
kusurlarÕnÕn olmasÕdÕr. Elle yatÕrma tekni÷inin dezavantajlarÕndan biri bu deney süresince
bu úekilde karúÕmÕza çÕkmÕútÕr.

4. Deney SonuçlarÕ
Daha önceki çalÕúmalar poisson oranÕnÕn burkulma üzerinde etkisinin oldukça az oldu÷u
göstermektedir. Buradan yola çÕkÕlarak [1] de yer alan ve bizim kullandÕ÷ÕmÕz numuneye
benzer özellikler gösteren cam elyaf malzeme için elde edilen poisson oranÕ bizim
numunemiz için de poisson oranÕ olarak kabul edilmiútir. YapÕlan çekme testi sonucunda
sürekli lifli numune için elde edilen elastik bölge davranÕú grafi÷i aúa÷Õdaki gibidir.

Kuvvet - Deplasman EŒrisi
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ùekil 1. Deliksiz Sürekli Lifli Numune
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ùekil 2. Sürekli Lifli Numune Elastik Bölge DavranÕúÕ
YukarÕda verilen do÷runun e÷imi sürekli lifli numune için elastisite modülünü vermektedir.
Grafikten de anlaúÕlaca÷Õ üzere sürekli lifli malzeme için elastisite modülü(E)= 9,2004 GPa
dÕr. Poisson oranÕ ise ܵ= 0,117 dir. KenarlarÕ serbest, sadece basÕ kuvvetinin uygulandÕ÷Õ
karúÕlÕklÕ kenarlarÕ mesnetli olan levhalar kolon úeklinde burkulur [5].
S2 * D * b
Pcr
l2
(1)
YukarÕdaki ifadede D levha için e÷ilme rijitli÷ini ifade etmektedir.
E *t3
D
12*(1  J 2 )
(2)
2 nolu ifadeyi 1 no’lu ifadede yerine yazarsak levha için kritik burkulma yükü ifadesi:

Pcr

S2 * E * t 3 * b
12*(1  J 2 )* l 2

(3)
Bizim problemimizde levhanÕn alt ve üst kenarÕ ankastre oldu÷u için burkulma boyu levha
boyunun yarÕsÕdÕr. Sürekli lifli numune için bu de÷erler: E= 9200, 4 N/mm2, b= 150 mm, t=
2 mm, l=167,5 mm, ܵ= 0,117. Bu de÷erler 3’te yerine yazÕlÕrsa sürekli lifli numune için
kritik burkulma yükü Pcr= 328, 14 N. Deney sonucu elde edilen kritik burkulma yükü ise
yaklaúÕk olarak Pcr= 315 N. Görüldü÷ü üzere sonuçlar birbirine oldukça yakÕndÕr.

ùekil 3. Deliksiz Süreksiz Lifli Numune
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ùekil 4. Süreksiz Lifli Alt Kenarda 50 mm Delikli Numune
Kuvvet- Deplasman EŒrisi
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ùekil 5. Süreksiz Lifli Alt Kenarda 70 mm Delikli Numune
Kuvvet - Deplasman EŒrisi
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ùekil 6. Süreksiz Lifli Alt Kenarda 90 mm Delikli Numune
Kuvvet - Deplasman EŒrisi
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ùekil 7. Süreksiz Lifli Ortada 50 mm Delikli Numune
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Kuvvet - Deplasman EŒrisi
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ùekil 8. Süreksiz Lifli Ortada 70 mm Delikli Numune
Kuvvet - Deplasman EŒrisi

Kuvvet (N)

250
200
150
100
50
0
0

0.1

0.2

0.3
0.4
Deplasman (mm)

0.5

0.6

0.7

ùekil 9. Süreksiz Lifli Ortada 90 mm Delikli Numune
Kuvvet - Deplasman GrafiŒi
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ùekil 10. Sürekli Lifli Kenarda 90 mm Delikli Numune
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Kuvvet - Deplasman EŒrisi
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ùekil 11. Sürekli Lifli Kenarda 70 mm Delikli Numune
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ùekil 12. Sürekli Lifli Kenarda 90 mm Delikli Numune

ùekil 13. Sürekli Lifli Ortada 70 mm Delikli Numune
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Kuvvet - Deplasman GrafiŒi
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ùekil 14. Sürekli Lifli Ortada 90 mm Delikli Numune Kuvvet – Deplasman

6. De÷erlendirmeler
Deneyle elde edilen ve teorik yöntemle elde edilen kritik burkulma yükü de÷erleri
aúa÷Õdaki gibidir.

Tablo 1. Deney Sonucu Elde Edilen Kritik Burkulma Yükü De÷erleri

Tablo 2. Teorik Yöntemle Elde Edilen Kritik Burkulma Yükü De÷erleri
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Süreksiz Lifli Ortadan Delikli Numune
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ùekil 15. Süreksiz Lifli Ortadan Delikli Numune øçin Delik ÇapÕnÕn Kritik Burkulma
Yüküne Etkisi
Süreksiz Lifli Alt Kenarda Delikli Numune
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ùekil 16. Süreksiz Lifli Alt Kenarda Delikli Numune øçin Delik ÇapÕnÕn Kritik Burkulma
Yüküne Etkisi

ùekil 17. Süreksiz Lifli Numune øçin Kritik Burkulma Yükünün Deli÷in Konumuna Göre
De÷iúimi
Deneylerden elde edilen veriler ve teorik hesaplamalar sonucunda varÕlan genel yargÕlar úu
úekildedir.
- Numune kalÕnlÕ÷Õ kritik burkulma yükü üzerinde oldukça etkilidir.
- Numunelerin üretiminden kaynaklÕ kusurlar deney sonuçlarÕ üzerinde oldukça
etkili olmuútur. Kusursuza yakÕn numunelerin burkulmasÕ (lineer bölgeden non
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-

-

-

lineer bölgeye geçiú) net bir úekilde gözlemlenmiútir. AyrÕca bu numunelerden
oldukça tutarlÕ sonuçlar elde edilmiútir.
Numune üzerine herhangi bir konumda ve çapta açÕlan dairesel delik numunenin
kritik burkulma yükünü azaltmÕútÕr.
Elde edilen veriler delik çapÕnÕn 70 ile 90 mm arasÕndaki bir de÷erden daha büyük
olmasÕ durumunda kritik burkulma yükünde ani bir düúüúe sebep oldu÷u
göstermiútir.
AynÕ tip malzemeden üretilen ve aynÕ çaptaki dairesel deliklerden numune
ortasÕnda yer alan, numune kenarÕndakine göre kritik burkulma yükü de÷erinin
daha fazla düúmesine sebep olmuútur.
Dairesel deli÷in ortada oldu÷u durumda çap artÕúÕ kritik burkulma yükü de÷erini
daha fazla azaltmaktadÕr.
YapÕlan çekme deneyi sonucunda sürekli lifli numunelerin süreksiz lifli olanlara
göre daha mukavim oldu÷u görülmüútür ancak burkulma deneyleri sÕrasÕnda iki tip
numune için kalÕnlÕk de÷erleri eúit tutulamadÕ÷Õnda bu etki gözlenememiútir.
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YÜZEY PÜRÜZLÜLÜöÜNÜN LEVHA DøRENÇ
KARAKTERøSTøKLERøNE ETKøSøNøN øNCELENMESø
Onur USTA1 ve Emin KORKUT2

ÖZET
Tekne yüzeyi pürüzlendikçe, geminin toplam viskoz direnci (sürtünme direnci+viskoz
basÕnç direnci) artmaktadÕr. Bu çalÕúmada, yüzey pürüzlülük özellikleri birbirinden farklÕ,
bunun dÕúÕnda tüm geometrik özellikleri aynÕ olan 5 adet alüminyum levhanÕn farklÕ
hÕzlarda direnç deneyleri yapÕlmÕútÕr. YapÕlan deneyler ile, levhalarÕn çekildi÷i hÕzlara
karúÕlÕk toplam direnç de÷erleri elde edilmiú ve sonrasÕnda levhalara etkiyen direnç
bileúenleri hesaplanarak karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Bunlara ek olarak, deneysel çalÕúma bir
HesaplamalÕ AkÕúkanlar Dinami÷i (HAD) programÕnda deneysel çalÕúma ile aynÕ koúullar
oluúturularak modellenmiú ve toplam direnç de÷erleri elde edilmiútir. Sonuç olarak, yüzey
pürüzlülü÷ünün levha direnci üzerinde önemli bir rolü oldu÷u sayÕsal olarak saptanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: yüzey pürüzlülü÷ü, direnç, direnç bileúenleri, HAD.

1. Giriú
Gemi direnci çeúitli direnç bileúenlerinin toplamÕndan oluúmaktadÕr. Bu direnç
bileúenlerinin her birine etkiyen çeúitli parametreler mevcuttur. Bu parametrelerden bir
tanesi tekne yüzey pürüzlülü÷üdür. Gemi yüzeyi; yüzeye sürülen boyalar, çevresel etkiler,
dÕú kaplama saclarÕnÕn korozyona u÷ramasÕ, servis halinde iken su altÕnda yaúayan yosun,
midye gibi canlÕlarÕn teknenin suyla temas eden kÕsÕmlarÕna yapÕúmasÕ (biyolojik kirlenme)
gibi nedenlerle de÷iúik úekil ve derecelerde pürüzlenir. Bu pürüzlülük zamanla gemi
direncinde artÕúa ve dolayÕsÕyla geminin servis hÕzÕnda düúmeye neden olur.
1
Araú. Gör., østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve
Gemi MakinalarÕ Mühendisli÷i Bölümü, Tel:0212 285 64 35, e-mail:onurusta@itu.edu.tr
2

Prof. Dr., østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve
Gemi MakinalarÕ Mühendisli÷i Bölümü, Tel:0212 285 64 13, e-mail:korkutem@itu.edu.tr
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Geminin dizayn aúamasÕnda iken çeúitli servis hÕzlarÕndaki direnç kuvvetlerinin do÷ru bir
úekilde hesaplanmasÕ, do÷ru sevk sistemi kullanÕlarak geminin ömrü boyunca minimum
yakÕt tüketimi ile gereken performansÕ göstermesini sa÷lar. Gemi dizayn aúamasÕnda iken
çeúitli hÕzlara karúÕlÕk toplam direnç de÷erinin belirlenmesinde çeúitli yöntemler
uygulanmaktadÕr. Model deneyleri ve HesaplamalÕ AkÕúkanlar Dinami÷i (HAD)
kullanÕlarak yapÕlan sayÕsal hesaplama en çok kullanÕlan yöntemlerdendir. Gemi
hidrodinami÷inde HAD her zaman önemli olsa da, model deneyleri gemiye etkiyen direnci
hesaplamada gerçe÷e en yakÕn sonuç veren yöntemdir.
Tarihe baktÕ÷ÕmÕzda tekne yüzey pürüzlülü÷ü sebebiyle geminin güç gereksinimi artÕúÕnÕn
pek çok araútÕrmacÕnÕn ilgisini çeken bir konu oldu÷unu görmekteyiz. Henüz 1873 yÕlÕnda
William Froude HMS Greyhound isimli küçük bir korvet ile çok sayÕda direnç deneyi
yapmÕútÕr[1]. Gemi direncinin tam ölçekli ölçümleri ile ilgili çok sayÕda çalÕúma yapÕlmÕútÕr.
Bu çalÕúmalarda aynÕ özellikteki 2 tekne için konuúulursa tekne yüzeyinde pürüzlülü÷ü
fazla olanÕn hidrolik olarak pürüzsüz olan tekneden her zaman daha yüksek dirence sahip
oldu÷u fakat toplam direncin ayrÕca gemi yüzeyine uygulanan boyanÕn türü ve yüzey
hazÕrlamasÕna ba÷lÕ oldu÷u belirtilmiútir [2]. Townsin, gemi yüzey pürüzlülü÷ü üzerine
çalÕúan en önemli araútÕrmacÕlardandÕr. YaptÕ÷Õ çalÕúmalarla tekne ve pervane
pürüzlülü÷ünün sebep oldu÷u direnç artÕúÕ ile ekonomik kayÕplarÕ detaylÕ bir biçimde hem
deneysel hem de sayÕsal olarak incelemiú, somut sonuçlara ulaúmÕútÕr. AyrÕca Dey ile
birlikte yaptÕklarÕ çalÕúmalar ile pürüzlülük parametreleri arasÕnda çeúitli korelasyonlar
geliútirmiúlerdir [3]. Tekne yüzey pürüzlülü÷ü alanÕnda çok önemli çalÕúmalar yapan bir
di÷er araútÕrmacÕ olan Schultz, pürüzlülük fonksiyonunun belirlenmesi, dÕú tabaka
benzerli÷i için kritik pürüzlülük yüksekli÷inin hesaplanmasÕ [4], tam pürüzlü rejimde
hidrolik pürüzlülük ölçekleri incelemesi [5], kenar tabakada iki boyutlu pürüzlülük ile
türbülans incelemesi [6], sürtünme direnci ile yüzey pürüzlülü÷ü arasÕndaki iliúki [7],
pürüzlülük ve biyolojik kirlenmenin gemi direnci ve gücüne etkisi [8], farklÕ
pürüzlülüklerdeki duvarlarÕn türbülanslÕ kenar tabaka özellikleri [9], antifouling boyalarÕn
sürtünme direnci ile iliúkisi [10], yüzey pürüzlülü÷ünün hidrodinamik direnç ve türbülans
üzerine etkisi [11], biyokirlenmenin gemideki ekonomik etkisi [12] ve benzeri çalÕúmalar
ile bu konuda literatürde önemli bir yere sahiptir.
2. Direnç Bileúenlerinin Belirlenmesi
RüzgarsÕz bir havada ve dalgasÕz, sakin bir denizde seyir halindeki bir gemiye etkiyen
toplam direnç aúa÷Õda görüldü÷ü gibi 2 farklÕ úekilde ifade edilebilir:
Toplam direnç = sürtünme direnci + viskoz basÕnç direnci + dalga direnci
்ܴ ൌ ܴி  ܴ  ܴௐ

(1)

Viskoz basÕnç direnci ile dalga direncinin toplamÕ artÕk direnç olarak yazÕlÕrsa;
Toplam direnç = sürtünme direnci + artÕk direnç
்ܴ ൌ ܴி  ܴோ
Bir di÷er yaklaúÕma göre;
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(2)

Toplam direnç = viskoz direnç + dalga yapma direnci
்ܴ ൌ ܴ  ܴௐ

(3)

Viskoz direnç (1+k) ile sürtünme direncinin çarpÕmÕ úeklinde yazÕlÕrsa;
்ܴ ൌ ሺͳ  ݇ሻܴி  ܴௐ 

(4)

ÇalÕúmada alüminyum levhalar de÷iúik hÕzlarda çekilerek bu hÕzlardaki toplam direnç
de÷erleri ölçülmüútür. Dalga dirençleride akÕú çözücü (ITU Dawson) programÕ ile levhanÕn
Õslak yüzeyi ve serbest su yüzeyi panellenip sabit úiddette kaynak/kuyu da÷ÕtÕmÕ yapÕlarak
hesaplanmÕútÕr. Böylece (3) eúitli÷inden viskoz direnç de÷erleri, (4) eúitli÷indende
sürtünme direnci de÷erleri elde edilmiútir. Sürtünme direnci katsayÕsÕ ܥி aúa÷Õdaki (5) ve
(6) eúitlikleri kullanÕlarak 2 farklÕ úekilde belirlenmiú ve karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
ଵ

ܴி ൌ  ଶ ܥி ߩܸܵ ଶ

(5)

Sürtünme direnci katsayÕsÕ ܥி , ITTC 1957 formülü kullanÕlarak úöyle belirlenmiútir:
Ǥହ
ܥி ൌ ሺ
మ

(6)

భబ ோିଶሻ

3. Pürüzlülük Geometrisini TanÕmlayan Genlik Parametreleri
Tüm ölçüm uzunlu÷u için maksimum yükseklik ile maksimum derinli÷n toplamÕ olan Rt
yada Rmax, pürüzlülü÷ün 10 noktalÕ yüksekli÷i olan Rz, karelerinin ortalamasÕnÕn karekökü
(RMS) pürüzlülü÷ü Rq ve ortalama pürüzlülük Ra [13,14].
ÇalÕúmada pürüzlülük parametresi olarak ortalama pürüzlülük parametresi Ra kullanÕlmÕútÕr.
Ra, aritmetik ortalama pürüzlülük diye de bilinir. En çok kullanÕlan pürüzlülük yüksekli÷i
parametresidir. Yüzey pürüzlülü÷ü ölçen aletlerden do÷rudan okunabilir. Profilin tüm
noktalarÕnÕn mutlak pürüzlülük de÷erlerinin aritmetik ortalamasÕdÕr.
4. Deneysel ÇalÕúma
ÇalÕúmada levha seçilmesinin temel nedeni dalga direncinin çok düúük olmasÕ sebebiyle
sürtünme direncinin toplam direncin çok büyük kÕsmÕnÕ oluúturmasÕ ve böylece yüzey
koúullarÕnÕn etkisinin incelenmesinde ideal durumun oluúturulmasÕdÕr. Deneysel çalÕúma
vasÕtasÕyla toplam direnç hesabÕ yapÕlÕrken aynÕ Froude sayÕlarÕnda dalga direnci eúit
alÕnmaktadÕr. FarklÕ boylardaki model levhalarÕ ile aynÕ Froude sayÕsÕnda deney
yapÕldÕ÷Õnda aynÕ dalga yaratÕmÕ (wave generation) oldu÷u kabul edilir.
4.1 Deney Düzene÷i ve Test KoúullarÕ
Deneysel çalÕúmanÕn yapÕldÕ÷Õ Ata Nutku Gemi Model Deney LaboratuvarÕ’ndaki büyük
çekme tankÕ 160m x 6m x 4.5m boyutlarÕndadÕr. (LxBxD). Suyun yüksekli÷i ise 3.40m’dir.
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Direnç deneylerinde tek bileúenli Kempf & Remmers R35-I dinamometresi kullanÕlarak
akÕm yönündeki direnç ölçülmüútür. ÇalÕúmada 5 adet farklÕ boyalar ile boyanmÕú
dolayÕsÕyla yüzey pürüzlülük özellikleri farklÕ onun dÕúÕnda di÷er tüm özellikleri özdeú
alüminyum levhalar kullanÕlmÕútÕr. Levhalardan bir tanesi (levha 1) boyanmamÕú ve
referans olarak kullanÕlmÕútÕr. Alüminyum levhalarÕn yüzey özellikleri hazÕr ölçülmüú
olarak deneye baúlanmÕútÕr.
LevhalarÕn boylarÕ 1500 mm, derinlikleri 610 mm, maksimum kalÕnlÕklarÕ ise 50 mm’dir.
Baú ve kÕç kÕsÕmlarÕ 73.50 mm uzunlu÷unda daralarak gelmektedir yani üçgensel kesittir.
Aúa÷Õda levhalarÕn ana boyutlarÕ verilmiútir.
Tablo 1. Alüminyum levhalarÕn boyutlarÕ.
Boy (L)
1.5m
Geniúlik (B)
0.05m
Yükseklik (D)
0.61m
Draft (T)
0.41m
Islak alan (S)
1.3081 m2

ùekil 1. Alüminyum levhalardan üçü. (soldan sa÷a levha 5, levha 3 ve levha 2).
4.2 Pürüzlülük Parametrelerinin Ölçümü ve KarúÕlaútÕrÕlmasÕ
Deneyde kullanÕlan 2, 3, 4, 5 numaralÕ levhalarÕn boyanma iúlemleri aynÕ koúullarda aynÕ
teknikler ile yapÕlmÕútÕr. Levhalar gemilere uygulanan boyama iúlemi ile aynÕ úekilde
boyanmÕútÕr. 1 numaralÕ levha di÷erlerine referans olmasÕ için boyanmamÕútÕr. LevhalarÕn
yüzey pürüzlülü÷ü ölçüm ve de÷erlendirme iúlemleri PPG’nin Amsterdam
laboratuvarlarÕnda yapÕlmÕútÕr. LevhalarÕn pürüzlülük yüksekli÷i parametreleri aúa÷Õda
verilmiútir [15].
Tablo 2. Levha 1’in pürüzlülük de÷erleri.
LEVHA 1

Kesme (mm)
Ra (m)
Rq (m)
Rt (m)
Rz (m)

2.5
1.81
2.13
11.4
9.98
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0.8
0.98
1.20
6.78
5.93

0.25
0.755
0.982
5.200
4.350

0.08
0.742
0.992
5.270
3.190

Tablo 3. Levha 2’nin pürüzlülük de÷erleri.
LEVHA 2

Kesme (mm)
Ra (m)
Rq (m)
Rt (m)
Rz (m)

2.5
2.16
2.4
11
8.94

0.8
1.02
1.20
4.94
4.45

0.25
0.340
0.402
2.120
1.570

0.08
0.198
0.261

0.25
0.241
0.292
1.50
1.30

0.08
0.169
0.206

0.25
0.726
0.854
3.770
2.940

0.08
0.223
0.281

0.25
0.396
0.493
2.75
1.91

0.08
0.172
0.212

1.650
0.835

Tablo 4. Levha 3’ün pürüzlülük de÷erleri.
LEVHA 3

Kesme (mm)
Ra (m)
Rq (m)
Rt (m)
Rz (m)

2.5
2.47
3.02
11.9
11.1

0.8
0.428
0.603
5.09
3.82

1.060
0.725

Tablo5. Levha 4’ün pürüzlülük de÷erleri.
LEVHA 4

Kesme (mm)
Ra (m)
Rq (m)
Rt (m)
Rz (m)

2.5
4.47
5.17
18.6
17.9

0.8
1.19
1.36
6.01
5.11

1.460
0.923

Tablo 6. Levha 5’in pürüzlülük de÷erleri.
LEVHA 5

Kesme (mm)
Ra (m)
Rq (m)
Rt (m)
Rz (m)

2.5
2.12
2.38
8.39
7.99

0.8
0.803
0.928
3.88
3.66

0.952
0.762

4.3 Deneylerin YapÕlÕúÕ
FarklÕ pürüzlülükteki alüminyum levhalarla önce boyanmamÕú olandan baúlanarak 0.5-4
m/s hÕz aralÕ÷Õnda Ata Nutku Gemi Model Deney LaboratuvarÕ’ndaki deney havuzunda
aynÕ draftta (41 cm) direnç deneyleri yapÕlmÕútÕr. Deneylerde belirlenen hÕza ulaúÕldÕ÷Õnda
her bir hÕz de÷erinde 15-20 saniye kayÕt alÕnmÕútÕr. (3 m/s üzeri hÕzlarda 12 saniye
civarÕnda). Deneyler esnasÕnda aynÕ koúullarda kalÕnmasÕna özen gösterilmiú; su sÕcaklÕ÷Õ,
ölçüm aletlerinin hassasiyeti, alÕnan datalarÕn süresi parametreleri her bir deney için aynÕ
tutulmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Maksimum hÕz de÷erinin 4 m/s civarÕnda tutulmasÕnÕn nedeni ise su
sÕçramasÕ etkisine maruz kalmamak ve dinamometreyi fazla yormamaktÕr.
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ùekil 2. Levha 4, 3.25 m/s hÕzla çekiliyor.
4.4 Direnç Bileúenlerinin HesaplanmasÕ
ÇalÕúmada deneyler sonucu elde edilen toplam direnç katsayÕsÕ de÷erlerinden, ITU Dawson
akÕú çözücü programÕ ile hesaplanan [16] dalga direnci katsayÕsÕ de÷erleri çÕkartÕlarak
viskoz direnç katsayÕlarÕ elde edilmiútir. Bu viskoz direnç katsayÕlarÕ da çok düúük Froude
sayÕlarÕndaki direnç deneyi sonuçlarÕ kullanÕlarak Prohaska yöntemi ile hesaplanan
ሺͳ  ሻform faktörü ile bölünerek sürtünme direnci katsayÕlarÕ elde edilmiútir.
YapÕlan bu çalÕúmada levhalarÕn geometrik özellikleri aynÕ oldu÷undan, dalga direncinin
levhalarÕn yüzey özellikleri ile de÷iúmedi÷i, yani deneyde kullanÕlan 5 levhanÕn aynÕ hÕzlarÕ
için aynÕ koúullarda aynÕ dalga direncine sahip oldu÷u düúünülmüútür.
KarmaúÕk ve lineer olmayan yapÕsÕ nedeniyle dalga direncini deneysel yollarla belirlemek
çok güçtür. Bu sebeple dalga direncini hesaplamak üzere bir takÕm sayÕsal yöntemler
geliútirilmiútir. Bu çalÕúmada incelenen levhalarÕn dalga dirençleri østanbul Teknik
Üniversitesi Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde geliútirilen akÕú çözücü
(ITU Dawson) programÕ ile levhanÕn Õslak yüzeyi ve serbest su yüzeyi panellenip sabit
úiddette kaynak/kuyu da÷ÕtÕmÕ yapÕlarak hesaplanmÕútÕr. Program Hess ve Smith ile
Dawson teorisine dayanmaktadÕr [16].
Tablo 7. ITU Dawson programÕ ile hesaplanan dalga direnci de÷erleri.
HÕz
Dalga direnci
m/s Froude sayÕsÕ
N
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

0.130
0.261
0.391
0.521
0.652
0.782
0.912
1.043

0.1
1.38
2.2
4.9
7.55
8
8.4
9.5
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5. HAD ÇalÕúmasÕ
5.1 Çözüm Geometrisinin OluúturulmasÕ
Deney havuzu ve levhadan oluúan katÕ model için a÷ örgüsü (çözüm a÷Õ) oluúturma ve akÕú
modellemesi STAR-CCM+ programÕ kullanÕlarak yapÕlmÕútÕr. Modelleme iúleminde
levhalarÕn boyutlarÕ gerçek de÷erleri ile birebir aynÕ alÕnmÕútÕr. Deney havuzu ise 11.25 m
boyunda, 2.61 m geniúli÷inde ve 3.65 m derinli÷inde modellenmiútir. Levha havuzun önden
2.75 m, kÕçtan ise 7 m arasÕna monte edilmiútir. Hava kÕsmÕ 1.1 m, su kÕsmÕ ise 2.55 m
derinli÷e sahiptir. HAD hesaplarÕnda deneysel hacmin küçültülerek alÕnmasÕnÕn sebebi
bilgisayarda gereksiz iúlem yükünden kurtulmak, analizleri daha kÕsa sürede sonuca
ulaútÕrmak içindir [17].

ùekil 3. Oluúturulan deney tankÕ ve levha modelinin görüntüsü.
SÕnÕr koúullarÕ giriú için giriú hÕzÕ, çÕkÕú için çÕkÕú basÕncÕ, levha için duvar, simetri yüzeyi
için simetri düzlem olarak belirlenmiútir. LevhanÕn dört bir tarafÕna 12 adet prizma tabakasÕ
atÕlmÕútÕr. Bu sayede düúük  ݕା de÷erlerine inmek ve akÕú sÕrasÕnda oluúan sÕnÕr tabaka
etkilerini görebilmek mümkün olmuútur. Daha kaliteli a÷ örgüsü oluúturabilmek için
yüzeylerde levhanÕn üst ve alt kÕsÕmlarÕna, sÕnÕr tabaka hattÕna kÕsacasÕ çözüm örgüsü
kalitesinin çok önemli oldu÷u bölgelerde 3 adet blok (hacimsel kontrol) oluúturulmuútur.

ùekil 4. Daha kaliteli çözüm a÷Õ elde edebilmek için oluúturulan bloklar.
5.2 A÷ Örgüsünün OluúturulmasÕ
ÇalÕúmanÕn a÷ örgüsü oluúturma aúamasÕnda pek çok deneme yapÕlmÕútÕr. Oluúturulan a÷a
göre di÷er özellikler atanÕp çözümleme yapÕlmÕú, sonuçlara göre düzeltmelere gidilmiútir.
Çözüm geometrisine ilk önce 6,552,187 hücre ve 19,654,681 yüzeyden oluúan a÷ örgüsü
oluúturulmuútur. Bu a÷ örgüsü ile birkaç çözümleme yapÕlmÕú, sonrasÕnda çözümleme
süresinin çok uzun olmasÕ ve hücre sayÕsÕnÕn bu kadar fazla olmasÕnÕn çözüme pek fazla
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olumlu katkÕ yapmadÕ÷Õ görülerek hücre sayÕsÕ azaltÕlmÕútÕr. Sonuç olarak 2,895,796 hücre
ve 8,672,873 yüzeyden oluúan çözüm modeli oluúturulmuútur. Bu yeni çözüm modeli ile
yapÕlan çözümlemenin ilk çözüm modeli ile yapÕlandan çok daha kÕsa sürede yaklaúÕk aynÕ
sonuçlarÕ vermesi sebebi ile tüm levhalar için tüm hÕzlarda bu çözüm a÷Õ kullanÕlmÕútÕr.

ùekil 5. Modelin çözüm a÷Õ oluúturulmuú hali.
ùekillerdende görülece÷i üzere levhanÕn üzerinde ve levhaya yakÕn akÕúkan bölgesinde çok
sÕk ve düzgün a÷ oluúturulmuútur. Analizlerdeki  ݕା de÷erine göre çözüm örgüsünde
düzenlemeler yapÕlmÕútÕr.

ùekil 6. LevhanÕn suya girdi÷i kÕsÕmdaki pirizma tabakalarÕ ve a÷ yapÕsÕ.
5.3 Hesaplama Modeli
Deney sÕrasÕnda levhalar iki farklÕ akÕúkan ortamÕndadÕr (hava ve su). Bu yüzden sayÕsal
hesaplama da deney koúullarÕ ile aynÕ olacak úekilde hava ve su ortamÕ birlikte
modellenerek yapÕlmÕútÕr. AkÕúkan Hacmi (VOF) yöntemi ile, hava ve su olmak üzere iki
farklÕ sÕvÕ etkisi analizlerde yer almÕútÕr. Bu yöntemde çözüm örgüsü uzayda sabitlenmiútir
ve serbest yüzeyin lokasyonunun etkileri ilave bir transport denklemi çözerek
gerçekleútirilir. Serbest su yüzeyi etkilerinin de analizlerde yer almasÕ sonuçlarÕn gerçek
deney sonuçlarÕ ile bu denli yakÕn çÕkmasÕnda etkilidir. Bu yöntemde akÕú düz dalgalar ile
çözüme aktarÕlmÕútÕr. Yani çözümlemede iki akÕúkanÕn (hava ve su) levhaya düz dalgalar
halinde gelmekte oldu÷u modellenmiútir.
Bir yüzey üzerinde Rn 5x105 ise akÕm laminerden türbülanslÕya geçmeye baúlamÕútÕr.
Rn 1x106 ise akÕm kesinlikle türbülanslÕdÕr. Deney sonuçlarÕndan da görülebilece÷i üzere
Reynolds sayÕsÕnÕn en düúük hÕz de÷erinde bile 1x106’ya yakÕn bir de÷erde olmasÕ akÕmÕ
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türbülanslÕ bölgeye sokmaktadÕr. Bundan dolayÕ oluúturulan sistemde akÕú türbülanslÕ kabul
edilmiútir.
Çözüm üç boyutlu tanÕmlanmÕútÕr. VOF yöntemi kullanÕlarak iki farklÕ akÕúkan
modellendi÷i için onlarÕn zamana göre etkileúimlerinin ihmal edilmesi sonuçlardaki hata
oranÕnÕ artÕracaktÕr. Bu yüzden zaman olarak implicit unsteady alÕnmÕútÕr. Reynolds
ortalama türbülans modeli olarak K-Epsilon türbülans seçilmiútir. Çözüm Reynolds
ortalama Navier-Stokes denklemlerine (RANS) göre yapÕlmÕútÕr. Çok fazlÕ akÕúlarda akÕú
türü ayrÕlmÕú akÕm (segregated flow) alÕnmaktadÕr. AyrÕlmÕú akÕm modeli akÕú
denklemlerini (her bir hÕz ve basÕnç bileúeni için bir tane) ayrÕklaútÕrarak çözer.
SÕkÕútÕrÕlamaz akÕúlarda, ÕsÕ transferinin önemsiz oldu÷u akÕúlarda, yo÷unluk, viskozite gibi
de÷erlerin çözüm sÕrasÕnda anlÕk sÕcaklÕk de÷iúimlerinden vs. etkilenmedi÷i kabul edilen
durumlarda ayrÕlmÕú akÕm tercih edilmektedir.

ùekil 7. Levha 2’nin deney havuzunda 2 m/s hÕzla ilerlemesinin gösterimi.
5.4 Pürüzlülü÷ün Programdaki øfadesi ve Hesaplamalara Dahil Edilmesi
ÇalÕúmada alüminyum levhalarÕn yüzeyine, bölüm 4.2’de verilen 2.5 mm kesme
uzunlu÷undaki Ra pürüzlülük yüksekli÷i de÷erleri sabit pürüzlülük yüksekli÷i olarak
verilerek hesaba katÕlmÕútÕr. Programda kullanÕlan 2.5 mm kesme uzunlu÷undaki Ra
ortalama pürüzlülük yüksekli÷i de÷erlerine bakÕldÕ÷Õnda, bu de÷erlerin analizlerde
hesaplanan  ݕା de÷erlerinden oldukça küçük oldu÷u, dolayÕsÕyla çözümün fiziki açÕdan
mantÕklÕ ve uygun oldu÷u görülmektedir. Ra ortalama pürüzlülük yüksekli÷inin seçilmiú
olmasÕnÕn sebebi, Ra’nÕn en yaygÕn olarak kullanÕlan pürüzlülük yüksekli÷i parametresi
olmasÕdÕr. Çünkü yüzeydeki düzensizliklerin (pürüzlerin) ortalamasÕnÕ, verilen bir kesme
uzunlu÷u üzerinde en yüksek ve en düúük noktalar arasÕnda ortalama bir çizgi boyunca elde
etmeyi sa÷lamaktadÕr. AyrÕca Candries [18], yapmÕú oldu÷u çalÕúmada 8 tanesi kir salÕnÕmÕ
yapan (foul release) boya ile yeni boyanmÕú olan 41 farklÕ yüzey seçiminde, direnç ile
pürüzlülük arasÕnda korelasyon oluúturmada pürüzlülü÷ün ortalama pürüzlülük yüksekli÷i
Ra ile ifade edildi÷inde en iyi sonuçlarÕ elde etti÷ini açÕklamÕútÕr.
6. Sonuçlar ve KarúÕlaútÕrma
6.1 Deney SonuçlarÕ
Deneyler önceside öngörüldü÷ü gibi levhalar arasÕnda çok büyük direnç farklÕlÕklarÕ
hesaplanmamÕútÕr. Bunun sebebi, pürüzlülük yükseklikleri arasÕndaki farkÕn çok az oluúu ve
levhanÕn pürüzlülü÷ün etkisini ön plana çÕkartacak úekilde ince olmamasÕdÕr. Düúük
hÕzlarda (0.5 ve 1 m/s civarÕnda) hesaplanan direnç de÷erleri ile pürüzlülük arasÕnda bir

279

tutarlÕlÕk belirlenememiútir. Bununla birlikte, ölçülen toplam direnç de÷erleri
incelendi÷inde, Ra ortalama pürüzlülük yüksekli÷i de÷eri di÷erlerinden yüksek olan levha
4’ün direnç de÷erlerinin, di÷er levhalarÕn direnç de÷erlerinden yüksek oldu÷u saptanmÕútÕr.
Deney sonuçlarÕ kullanÕlarak yapÕlan belirsizlik analizinde 2.5 m/s hÕzdaki ortalama ்ܥ
de÷erinde %1.40, 3.0 m/s hÕzdaki ortalama  ்ܥde÷erinde %1.20 hata hesaplanmÕútÕr.
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ùekil 8. HÕz-Deneysel çalÕúma ile belirlenen toplam dirençler grafi÷i.
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ùekil 9. HÕz-Sürtünme direnci grafi÷i.
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6.2 HAD Analizlerinin SonuçlarÕ
HAD analizlerinde tÕpkÕ deneylerde oldu÷u gibi çeúitli hÕzlarda levhalara etkiyen toplam
direnç de÷erleri belirlenmiútir. SonrasÕnda yine deneysel çalÕúmada kÕsmÕnda belirtildi÷i
úekilde toplam direnç katsayÕlarÕ, dalga direnci, sürtünme direnci, viskoz direnç ve artÕk
direnç de÷erleri ve katsayÕlarÕ hesaplanmÕútÕr.
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ùekil 10. HÕz-HAD ile hesaplanan toplam dirençler grafi÷i.
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6.3 Deney SonuçlarÕ ile HAD SonuçlarÕnÕn KarúÕlaútÕrÕlmasÕ
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ùekil 11. Levha 4’ün toplam direnç de÷erlerinin karúÕlaútÕrmasÕ.
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ùekil 12. Levha 4’ün sürtünme direnci katsayÕsÕ de÷erlerinin karúÕlaútÕrmasÕ.

7. Sonuçlar
Bu çalÕúmada yüzey pürüzlülük özellikleri birbirinden farklÕ, bunun dÕúÕnda tüm geometrik
özellikleri aynÕ olan 5 adet alüminyum levhanÕn belirli bir hÕz aralÕ÷Õndaki direnç de÷erleri
direnç deneyleri ve HAD ile belirlenmiútir. ÇalÕúmalar neticesinde yüzey pürüzlülü÷ünün
levha direncine olan etkisi sayÕsal olarak elde edilmiú ve yüzey pürüzlülü÷ünün levha
direnci üzerinde önemli bir rol oynadÕ÷Õ saptanmÕútÕr.
ÇalÕúma sonucunda levhada yüzey pürüzlülü÷ünün dirence etkisinin HAD ile hesaplanan
sonuçlarÕ ile deneysel sonuçlar arasÕnda büyük bir do÷ruluk yüzdesi bulunmuútur.
LevhalarÕn ortalama pürüzlülük yüksekli÷i Ra parametresine göre toplam direnç de÷erleri
incelendi÷inde, çalÕúma öncesi de öngörüldü÷ü gibi levhalar arasÕnda çok büyük direnç
farklÕlÕklarÕ hesaplanmamÕútÕr. Bununla birlikte, HAD ile hesaplanan direnç de÷erleri
incelendi÷inde ortalama pürüzlülük yüksekli÷i di÷erlerinden büyük olan levha 4’ün direnç
de÷erlerinin di÷er levhalarÕn direnç de÷erlerinden yüksek oldu÷u belirlenmiútir.
Direnç deneylerinde de aynÕ hÕzlar için genele bakÕldÕ÷Õnda levha 4’teki direnç de÷erlerinin
di÷er levhalardan çok az daha yüksek oldu÷u hesaplanmÕútÕr. Ancak herhangi bir levha için
tüm hÕzlarda di÷erlerinden daha yüksek dirence sahiptir gibi bir genelleme
yapÕlamamaktadÕr.
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Pürüzlülük artÕúÕ özellikle pürüzlülük yüksekli÷i yüksek mertebelerde fazla olan yüzeylerde
gemi direncinde olumsuz sonuçlara neden olmaktadÕr. Pürüzlülük yüksekli÷i ile direnç
arasÕnda do÷rudan bir iliúki olmasÕ beklense de, literatüre baktÕ÷ÕmÕzda yüzey pürüzlülü÷ü
ile direnç arasÕnda do÷rudan bilimsel bir ba÷ÕntÕ oldu÷unu savunan bir çalÕúma
bulunmamaktadÕr. Bunun sebebi, dirençteki artÕúÕn pürüzlülü÷ün yanÕnda baúka
parametreler ile de iliúkisinin olmasÕdÕr. Hem deney, hem de HAD çalÕúmasÕ sonuçlarÕ
de÷erlendirildi÷inde, bu mertebede pürüzlülük yüksekli÷i ile direnç arasÕnda do÷rusal bir
ba÷ÕntÕ kurulamayaca÷Õ görülmektedir. Pürüzlülü÷ün ve pürüzlülük ölçümlerinin karmaúÕk
yapÕsÕ konunun basit bir cevabÕ olmamasÕna neden olmaktadÕr. AynÕ úekilde pürüzlülük
ölçümlerinin yorumlanmasÕ da günümüzde cevap bulamamÕú sorulardandÕr.
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GEMø ISLAK ALANININ ISI DEöøùTøRøCø OLARAK
KULLANILMASINA YÖNELøK SAYISAL ANALøZ
Ahmet YURTSEVEN1ve Yasin ÜST2

ÖZET
Bu çalÕúmada gemi Õslak alanÕ boyunca ana formun ÕsÕ de÷iútirici olarak kullanÕmÕnÕn
incelenmesi amaçlanmÕútÕr. Bu amaçla günümüz mevcut gemilerinde ana makine so÷utmasÕ için
kullanÕlan deniz suyu so÷utma devresi yerine gemi ana formu temel alÕnarak analitik ve sayÕsal
model oluúturulmuútur. Oluúturulan bu model ile sonlu hacimler yöntemine dayanan ticari bir
HAD (HesaplamalÕ AkÕúkanlar Dinami÷i) yazÕlÕmÕ yardÕmÕyla de÷iúik hÕz ve deniz suyu
sÕcaklÕklarÕnda ÕsÕ transferi etkinlik analizleri yapÕlmÕútÕr. Elde edilen sayÕsal sonuçlar, analitik
sonuçlarla kÕyaslanmÕútÕr. Sonuçlar arasÕndaki hata miktarlarÕ gözlemlenmiútir.
Anahtar Kelimeler: IsÕ transferi, HesaplamalÕ akÕúkanlar dinami÷i, gemi ceket suyu so÷utmasÕ
1. Giriú
Günümüz gemilerinde gerek ana makine ceket suyu so÷utmasÕnda gerek ya÷ so÷utmasÕnda
gerek de ana so÷utma hattÕnda deniz suyu; so÷utma suyu olarak kullanÕlmaktadÕr.
Deniz suyunun kimyasal ve fiziksel özelliklerinden dolayÕ deniz suyu devrelerinde sÕklÕkla
bakÕm ve temizlik iúlemleri gerekmekte, yine aynÕ devre üzerinde deniz suyunu gemi içerisine
almak için pompalar kullanÕlmakta ve enerji maliyeti ortaya çÕkmaktadÕr.
Gemilerde so÷utma için kullanÕlan deniz suyu ÕsÕ de÷iútiricileri, suyun özelliklerinden dolayÕ
sÕklÕkla bakÕma alÕnmak durumunda kalmaktadÕr. Suyun tuzluluk oranÕ nedeniyle genelde ÕsÕ
1

YÕldÕz Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi
Makineleri Mühendisli÷i Bölümü, Tel:+90 212 383 29 38, e-posta:ahmety@yildiz.edu.tr
2
YÕldÕz Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi
Makineleri Mühendisli÷i Bölümü, Tel:+90 212 383 29 80, e-posta: yust@yildiz.edu.tr
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de÷iútirici yüzeyleri normal çelik yerine daha maliyetli olan paslanmaz çelik malzemelerle imal
edilmekte, bu nedenle de ÕsÕ de÷iútirici maliyetleri artmaktadÕr.
Bununla birlikte deniz suyu devresinin sirkülasyonunu sa÷layacak olan sirkülasyon
pompalarÕnÕn da aynÕ nedenlerle maliyet ve bakÕm giderleri ile iúletmesi sÕrasÕnda enerji
maliyetleri meydana gelmektedir.[1] Bu kapsamda deniz suyu devresinin bertaraf edilmesi bu
maliyetlerin sÕfÕrlanmasÕ anlamÕna gelmektedir. Gemilerin halihazÕrda kullanÕlmayan Õslak
alanlarÕnÕn iyi derecede ÕsÕ iletim kabiliyetlerine sahip olmalarÕ ÕsÕ de÷iútirici olarak
kullanÕlabilmesi fikrini do÷urmaktadÕr. YaptÕ÷ÕmÕz çalÕúmada gemi bordasÕnÕn ÕsÕ iletim
kabiliyetleri göz önünde bulundurularak bir ÕsÕ de÷iútirici modeli geliútirilmiú, sayÕsal olarak
hesaplamalÕ akÕúkanlar dinami÷i metotlarÕ ile analiz edilmiú ve teorik yaklaúÕmlar getirilerek
sonuçlarÕn kÕyaslamalarÕ yapÕlmÕútÕr.
2. Matematik Model
2.1 DÕú akÕúta ve düz plakada ÕsÕ transferi
IsÕ transferi için deneysel veriler, ço÷u zaman yeterli duyarlÕlÕkla, uygun úekilde;
(1)
(1) de gösterildi÷i úekilde basit üs ba÷ÕntÕsÕyla yazÕlÕr; burada m ve n sabit üslerdir, C sabitinin
de÷eri geometriye ve akÕúa ba÷lÕdÕr.
Ortalama direnç ve taúÕnÕm katsayÕlarÕ biliniyorsa, direnç kuvveti sabit sÕcaklÕktaki bir yüzeyden
(veya yüzeye) olan ÕsÕ transfer hÕzÕ ise,
(2)
(2) denkleminde Ts yüzey sÕcaklÕ÷ÕnÕ, T sÕnÕr tabaka dÕúÕndaki akÕúkan sÕcaklÕ÷ÕnÕ, As ÕsÕ
transfer yüzeyini göstermektedir.
HÕz sÕnÕr tabakalarÕnda akÕú laminar olarak baúlar; fakat plaka yeterince uzun ise, akÕú ön
kenardan itibaren Reynolds sayÕsÕnÕn geçiú bölgesi için kritik de÷ere ulaútÕ÷Õ bir xkr uzaklÕ÷Õnda
türbülanslÕ olur. Laminardan türbülansa geçiú, di÷er bazÕ etkenlerin yanÕ sÕra yüzey geometrisi,
yüzey pürüzlülü÷ü, üst akÕmÕ hÕzÕ, yüzey sÕcaklÕ÷Õ ve akÕúkanÕn tipine ba÷lÕdÕr ve en iyi úekilde
Reynolds sayÕsÕ ile tanÕmlanÕr. Düz bir plakanÕn ön kenarÕndan itibaren x uzaklÕkta Reynolds
sayÕsÕ,
(3)
(3) denkleminde ȡ akÕúkanÕn yo÷unlu÷unu, ȝ dinamik viskozite de÷erini Vx de x noktasÕndaki
hÕzÕ göstermektedir. Düz plaka üzerindeki akÕúta laminardan türbülansa geçiú Re§1*105
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civarÕnda baúlar. Fakat Reynolds sayÕsÕ çok daha yüksek de÷erlere, genel anlamda 3*10 6
civarÕna ulaúmadan önce tam türbülanslÕ olmaz.
Düz bir plaka üzerindeki laminar akÕúta, bir x konumunda yerel Nusselt sayÕsÕ;
(4)

Laminar:

(5)

TürbülanslÕ:

(4) ve (5) denklemlerinde hx ÕsÕ taúÕnÕm katsayÕsÕnÕ, k malzemenin ÕsÕ taúÕnÕm katsayÕsÕnÕ, Pr
Prandtl sayÕsÕnÕ Rex de x noktasÕndaki Reynolds sayÕsÕnÕ göstermektedir. Dikkat edilmesi
gereken nokta (4) denklemini kullanabilmek için Pr > 0.6 , (5) denklemini kullanabilmek için
de hem 0.6 < Pr <60 ,hem de 5.105 < Rex < 107 úartlarÕ sa÷lanmÕú olmalÕdÕr.
Yerel sürtünme ve ÕsÕ transfer katsayÕlarÕ türbülanslÕ akÕúta laminar akÕútakinden daha yüksektir.
AyrÕca akÕú türbülanslÕ oldu÷u zaman hx en yüksek de÷erlerine ulaúÕr.
Bütün plaka üzerindeki ortalama Nusselt sayÕsÕ,

Laminar:

(6)

TürbülanslÕ:

(7)

(6) ve (7) denklemlerinde h toplam ÕsÕ taúÕnÕm katsayÕsÕnÕ, L levha boyunu ve k akÕúkanÕn ÕsÕ
iletim katsayÕsÕnÕ göstermektedir. AynÕ úekilde sÕnÕr úartlarÕna dikkat edilerek denklemler
çalÕútÕrÕlabilir.
(6) akÕú bütün plaka üzerinde sadece laminar oldu÷u zaman bütün plaka üzerinden ortalama ÕsÕ
transfer katsayÕsÕnÕ (7) ise akÕú bütün plaka üzerinde sadece türbülanslÕ oldu÷u zaman veya
laminar akÕú bölgesi türbülanslÕ akÕú bölgesine göre çok küçük oldu÷u zaman bütün plaka
üzerinden ortalama ÕsÕ transfer katsayÕsÕnÕ verir.
BazÕ durumlarda düz bir plaka akÕúÕn türbülanslÕ olmasÕna yetecek uzunluktadÕr, ancak laminar
akÕú bölgesini ihmal edecek kadar uzun de÷ildir. Böyle durumlarda bütün plaka üzerinden
ortalama ÕsÕ transfer katsayÕsÕ;

(8)
úeklinde belirlenir.[2]
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2.2 øç akÕúta ve boru içerisinde ÕsÕ transferi
Ortalama hÕzdan farklÕ olarak akÕúkan ÕsÕtÕldÕ÷Õ (veya so÷utuldu÷u) zaman akÕú yönünde Tm
de÷iúir. Gerçek akÕúta bir kesitten akÕúkanla taúÕnan enerji, e÷er akÕúkan sabit bir Tm sÕcaklÕkta
olsa, aynÕ kesitten taúÕnacak olan enerjiye eúit olmalÕdÕr.

(9)
(9) denkleminde m akÕúkanÕn debisi, cp özgül ÕsÕsÕ ve Tm ortalama sÕcaklÕ÷Õ göstermektedir.
Dairesel olmayan borulardaki akÕúta Reynolds sayÕsÕ,

(10)
Boru içi akÕúta hiç taúÕnÕm ile ÕsÕ transferi katsayÕsÕnÕ belirlemek için kullanÕlan Nusselt ifadesi;
(11)
úeklinde ifade edilebilir.[2]
2.3 Genel ÕsÕl çözümleme
Borunun çeperinde herhangi bir enerji etkileúimi yoksa, borudan akan akÕúkanÕn sÕcaklÕ÷Õ
sabittir. Yüzeydeki ÕsÕl úartlar, uygun bir duyarlÕkla, genellikle sabit yüzey sÕcaklÕ÷Õ (T s=sabit)
veya sabit yüzey ÕsÕ akÕsÕ(qs=sabit) olarak alÕnabilir.
Yüzey ÕsÕ akÕsÕ;
(12)
olarak ifade edilir; burada hx yerel ÕsÕ transfer katsayÕsÕ, Ts ve Tm ise o yerdeki yüzey ve
ortalama akÕúkan sÕcaklÕklarÕdÕr. IsÕtma veya so÷utma süresince bir borudan akan bir akÕúkanÕn
Tm ortalama akÕúkan sÕcaklÕ÷ÕnÕn de÷iúmesi gerekir. DolayÕsÕyla h x = h = sabit iken, (qs ) = sabit
oldu÷u zaman Ts yüzey sÕcaklÕ÷Õ, Ts sabit oldu÷u zaman ise (qs ) yüzey ÕsÕ akÕsÕ de÷iúmelidir.
Böylece borunun yüzeyinde ya Ts =sabit veya (qs ) = sabit olabilir, her ikisi birden olmaz. (q s )
= sabit durumda ÕsÕ transfer hÕzÕ,
(13)
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olarak ifade edilir.

Böylece boru çÕkÕúÕndaki ortalama akÕúkan sÕcaklÕ÷Õ,

(14)
Dikkat edilirse (14) de As yüzey alanÕ (boru uzunlu÷u ile sabit çevre uzunlu÷unun çarpÕmÕna
eúittir) akÕú do÷rultusunda do÷rusal olarak arttÕ÷Õ için, sabit yüzey ÕsÕ akÕsÕ durumunda akÕú
do÷rultusunda do÷rusal olarak arttÕ÷Õ için, sabit yüzey ÕsÕ akÕsÕ durumunda akÕú do÷rultusunda
ortalama akÕúkan sÕcaklÕ÷Õ do÷rusal olarak artar. [3]
3. Model uygulamasÕ ve Sonuçlar
3.1 SayÕsal çalÕúma ve sonuçlarÕ
Çelik teknelerde gemi dÕú kabu÷u (hull) deniz ile sürekli temastadÕr. Deniz de bilindi÷i üzere
çok büyük bir ÕsÕ kayna÷Õ / kuyusu oldu÷u için belli bir ÕsÕ yükü rahatlÕkla gemi dÕú kabu÷undan
denize atÕlabilir. Model kurulurken geminin sürekli su altÕnda kalan Õslak alanÕnÕn kullanÕlmasÕ
daha stabil bir ÕsÕ atÕm kapasitesi oluúturmak için önemlidir. Zira gemi yüklü ve yüksüz
durumda farklÕ su hatlarÕnda yüzmekte ve Õslak alanÕ sürekli de÷iúmektedir. Gemi yüzeyini daha
efektif kullanmak için gemi dÕú kabu÷una tasarladÕ÷ÕmÕz sistemimiz sektörler halinde
yerleútirilmedir. Model gemi kabuk malzemesiyle aynÕ malzemeden seçilmiú olan 1 1/2inch
(DN 40) nominal çapta borularÕn paralel olarak gemi kabu÷una içeriden kaynaklanmasÕ ile
oluúmaktadÕr. Gemi yaralanmalarÕ ve korozif etkiler göz önüne alÕnarak paralel çalÕúma prensibi
kabul edilmiútir.

ùekil 3.1 3 boyutlu sayÕsal model (1000mm x1000 mm)
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ùekil 3.1 de görülen modelde tatlÕ su, deniz suyu ve metal gövde iç içe ayrÕ úekilde
modellenmiútir. HAD çözümünde bu 3 element arasÕndaki ÕsÕ transferi iúlemi çözdürülmesi
amaçlanmÕútÕr.

ùekil 3.2 Çözüm a÷Õ modeli
ùekil 3.2 de çözüm a÷ÕnÕn son hali verilmiútir. Her bir eleman için ayrÕ bir mesh özellik dizisi
tanÕmlanmalÕdÕr. Daha hassas meshlenmesi gereken kÕsÕmlar için ayrÕ bir sanal "block"
geometrik ö÷esi eklenip kontrol hacmi oluúturulur. Kontrol hacminin alt özelliklerinden
müdahale edilmesi gereken özellikler manuel olarak girilir.
Çözüm a÷Õndan ba÷ÕmsÕzlaútÕrma iúlemi için birçok mesh özelli÷i de÷iúken olarak kullanÕlmÕú
ve her defasÕnda çözümler alÕnarak çözümün hangi noktada çözüm a÷Õ kalitesinden ayrÕldÕ÷Õ
tespit edilmiútir. Modelin 3.139.000 hücreli, 8.232.000 hücreli ve 17.349.000 hücreli
varyasyonlarÕ oluúturulmuú, bu varyasyonlar içinden 8.232.000 hücreli olanÕnÕn çözüm için
uygun oldu÷u tespit edilmiútir. Bu iúlemler esnasÕnda mesh kalitesinin daha çok metal gövdenin
ara yüzeylere yakÕn kÕsÕmlarÕnda fazla olmasÕ gerekti÷i tespit edilmiútir. Bu tespitler ÕúÕ÷Õnda
deniz tarafÕ çözüm a÷Õ kalitesi düúürülüp genel geometri üzeride çözüm a÷Õ hücre sayÕsÕnda
kayda de÷er azalma elde edilmiú ve çözüm performansÕ artÕrÕlmÕútÕr.[4]
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ùekil 3.3 Boru iç kesit sÕcaklÕk da÷ÕlÕmÕ

ùekil 3.4 Boru üst kesit sÕcaklÕk da÷ÕlÕmÕ
Deniz suyu tarafÕnda levhanÕn üzerindeki sÕcaklÕk gradyenleri de bize ÕsÕ transferinin durumu
hakkÕnda bilgiler vermektedir. Boru kaynak noktalarÕ düz birer hat oluúturduklarÕndan dolayÕ
görmeyi hedefledi÷imiz görüntü de sÕcaklÕk gradyeninin boru kaynak hatlarÕ boyunca yüksek
noktalarda olmasÕdÕr.

ùekil 3.5 Deniz suyu taraflÕ levhanÕn ara kesitindeki sÕcaklÕk da÷ÕlÕmÕ
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3.2 Analitik çalÕúma ve sonuçlarÕ
Direk olarak mevcut geometriyi tanÕmlayacak bir analitik çözüm olmadÕ÷Õndan boru açÕlÕmÕ
kabulü olarak tabir etti÷imiz bir kabul oluúturulmuútur.

ùekil 3.6 Gövdenin hayali bir boru yaklaúÕmÕna göre kÕvrÕlmasÕ
Bu yaklaúÕm sÕcak akÕúkanÕn akmakta oldu÷u borunun levhaya kaynatÕldÕ÷Õ kontak noktasÕnÕn
uzunlu÷u hayali bir boru kesitinin iç cidar uzunlu÷unu, gemi dÕú sacÕnÕn kalÕnlÕ÷Õ hayali
borunun et kalÕnlÕ÷ÕnÕ temsil edecek úekilde bir geometri temeline oturmaktadÕr.

ùekil 3.7 Deniz suyu sÕcaklÕ÷Õna ba÷lÕ toplam ÕsÕ transfer miktarÕ (boru açÕlÕmÕ yaklaúÕmÕ)[6]
ùekil 3.7 de T1 deniz suyunun sÕcaklÕ÷ÕnÕ Qtop da sistemden atÕlan toplam ÕsÕ miktarÕnÕ
göstermektedir. Görüldü÷ü üzere deniz suyu sÕcaklÕ÷ÕnÕn artmasÕyla ters orantÕlÕ olarak transfer
edilen ÕsÕ miktarÕ azalmaktadÕr. Bu azalmayÕ da verilerden üretilen;
(15)
denklemi ile tespit etmek mümkündür.
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Silindirik yüzeylerdeki ÕsÕ transferi özellikleri kullanÕlmaktadÕr. Deniz suyu sÕcaklÕ÷Õ 0-40 CÛ
arasÕnda de÷iútirilmiú ve bu derecelere karúÕlÕk ÕsÕ transfer miktarlarÕ ve dÕú ortam ÕsÕ taúÕnÕm
katsayÕsÕ de÷erleri elde edilmiútir. IsÕ transferi de÷eri lineer e÷ri uyduruldu÷u takdirde;
(16)
denklemiyle bulunur.[5]

ùekil 3.8 Deniz suyu sÕcaklÕ÷Õna ba÷lÕ olarak toplam ÕsÕ transfer miktarÕndaki de÷iúim
aynÕ sÕcaklÕk de÷iúim aralÕ÷Õnda ÕsÕ transferi de÷erinin düúmesine ters orantÕlÕ olarak deniz
ortamÕnÕn ÕsÕ taúÕnÕm de÷eri artma e÷ilimindedir. Deniz ortamÕ ÕsÕ taúÕnÕm katsayÕsÕ için lineer
bir e÷ri
÷ uyduruldu÷u
y
÷ takdirde,
(17)
denklemiyle bulunur.

ùekil 3.9 Deniz suyu sÕcaklÕ÷Õna ba÷lÕ olarak dÕú ortam ÕsÕ taúÕnÕm katsayÕsÕ de÷iúimi
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olarak toplam ÕsÕ transferini ve dÕú ortam taúÕnÕm katsayÕsÕnÕ sÕcaklÕk dÕú ortamdaki akÕúkanÕn
hÕzÕ da çok büyük oranda etkilemektedir. Bu sebeple deniz suyu hÕzÕnÕ da 0,2 - 5,14 m/s
arasÕnda de÷iútirerek aynÕ grafikler tekrar elde edilmiútir. Toplam ÕsÕ transfer miktarÕ logaritmik
bir e÷ri uyduruldu÷u takdirde;
(18)
denklemiyle bulunur.

ùekil 3.10 Deniz suyu hÕzÕna ba÷lÕ olarak toplam ÕsÕ transfer miktarÕndaki de÷iúim
IsÕ taúÕnÕm katsayÕsÕ grafi÷inde 3. Dereceden polinomal bir e÷ri uyduruldu÷u takdirde;
(19)
denklemiyle elde edilir.[5]

ùekil 3.11 Deniz suyu hÕzÕna ba÷lÕ olarak ÕsÕ taúÕnÕm katsayÕsÕ de÷iúimi
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4.Analitik ve sayÕsal sonuçlarÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ
Hem sayÕsal hem de analitik çözümde 3 ayrÕ gemi hÕzÕ ve 9 ayrÕ deniz suyu sÕcaklÕ÷Õ
kullanÕlmÕútÕr. Gemi hÕzÕndaki artma ile akÕúkanÕn Reynolds sayÕsÕnda artmaya ba÷lÕ olarak
türbülans etkisi artmaktadÕr. Bu etki de taúÕnÕmla olan ÕsÕ transferini artÕrmaktadÕr. Dikkat
etmemiz gereken bir durum da ÕsÕ transfer miktarlarÕ her ne kadar W olarak verilmiú olsa da
modelin 1 m2 olmasÕ bize bu de÷erlerin W/m2 biriminde oldu÷u anlamÕna gelir.

ùekil 4.1 FarklÕ deniz suyu ara hÕzlarÕnda sayÕsal çözümle elde edilen ÕsÕ transferi de÷erleri

ùekil 4.2 Analitik çözümle elde edilen ÕsÕ transferi de÷erleri
Fark edilece÷i gibi deniz suyu hÕzÕndaki artmaya paralel olarak ÕsÕ transferi de÷eri de
artmaktadÕr fakat bu artmanÕn hÕzÕna dikkat edilirse deniz suyu hÕzÕnÕn artmasÕ ile azalmaktadÕr.
Bu artmanÕn maksimum oldu÷u yeri tespit etmek için ara hÕz de÷erlerinde de çözüm alÕnmÕútÕr.
Her iki tarafÕn su olmasÕ ve yaklaúÕk olarak aynÕ fiziksel davranÕúÕ göstermesi bize boru içi
hÕzÕna yakÕn bir hÕzda deniz hÕzÕnÕ tuttu÷umuz ölçüde ÕsÕ transferi artÕú hÕzÕnÕ optimumda
tutabilece÷imizi göstermektedir.
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ùekil 4.3 FarklÕ ara hÕz de÷erlerinde ÕsÕ transferi miktarlarÕ

ùekil 4.4 Boru açÕlÕmÕ yaklaúÕmÕ ve sayÕsal çözümdeki ÕsÕ transferi miktarlarÕ
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ùekil 4.5 Analitik boru açÕlÕmÕ yaklaúÕmÕ ve sayÕsal çözümün a÷ÕrlÕk da÷ÕlÕmlarÕ
5. TartÕúma ve öneriler
Gemilerde ana makine so÷utmasÕ için kullanÕlan ceket suyu so÷utma sistemine yeni bir konsept
getiren bu sistemin sayÕsal ve analitik analizleri önceki bölümlerde belirtildi÷i úekilde
tamamlanmÕútÕr. YapÕlan analizde ÕsÕ yükleri en kötü durum kabulüne göre alÕndÕ÷Õnda tam yol
hÕz durumunda metrekarede 24479,05 W, yarÕm yolda 22877,62 W ve 0.1028 m/s hÕz
(neredeyse durma) 9958,67 W olarak bulunmuútur. Ortalama 140 m boyunda bir yük gemisi
için MAN B&W S50ME-B8 ana makinelerinden 8 silindirli toplam 13280 kW’lÕk bir ana
makine seçildi÷inde, ana makine ceket suyu so÷utma ihtiyacÕ 2100 kW olarak belirlenmiútir.
YapmÕú oldu÷umuz so÷utma modeli ele alÕndÕ÷Õnda en kötü durum göz önüne alÕnÕrsa 210
metrekarelik bir alana ihtiyaç duyulmaktadÕr. Genel seyrüsefer esnasÕnda gemi su çekimi 8 m
civarÕnda kabul edilirse 4 m’lik borulardan imal edilecek sistemde 52,5 m’lik bir mesafeye
ihtiyaç duyulmaktadÕr. Mevcut kabul edilen teknede bu boy rahatlÕkla sa÷lanmaktadÕr.
Gemi dÕú yüzeyindeki deniz film katmanÕnÕn sÕcaklÕ÷ÕnÕn atmasÕ ile meydana gelecek
viskozitedeki de÷iúimin gemi direncine olan katkÕsÕnÕn hesap edilmesi de sistemin toplam
faydasÕndaki önemli artÕúÕ ortaya koyacaktÕr. Tek faz ile yapÕlan çözümler klasik bir so÷utma
çevriminde oldu÷u gibi çift fazlÕ akÕú modelliyle de denenebilir. Böylelikle so÷utma sistemleri
için gereken ÕsÕ de÷iútirici yüzeyi yine merkezi ÕsÕ de÷iútirici göreviyle kurulan modelden
sa÷lanabilir. Kurulmuú modelin gemi inúaat prensipleri için önemli olan a÷ÕrlÕk ve hacim
hesabÕnÕn yapÕlmasÕ da çalÕúmanÕn devamÕnda konseptin tamamlanmasÕ için önemli bir adÕm
teúkil etmektedir. AynÕ úekilde mevcut so÷utma sistemi kurulum ve iúletme maliyeti ile kurulan
konsept modelin kurulum ve iúletme maliyetlerinin kÕyaslanarak termo-ekonomik analizin
yapÕlmasÕ konsept tasarÕmÕ için önem arz etmekte ve çalÕúmanÕn devamÕnda yapÕlmasÕ
gerekmektedir.
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ÇEKEN AKINTILAR VE øSTANBUL’DA BOöULMA
OLAYLARININ øNCELENMESø
BarÕú Barlas1 , Serdar Beji 2 , Özgür Ecevit TaúçÕ3 , Mehmet IúÕk4

ÖZET
Bu çalÕúmada, 2007-2012 yÕllarÕ arasÕnda østanbul’daki Jandarma kayÕtlarÕna girmiú
bo÷ulma olaylarÕ araútÕrÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada sadece Jandarma sorumluluk bölgesi olan ve
yaz aylarÕnda sÕkça denize girilen BinkÕlÕç (Çatalca), Karaburun (Arnavutköy), A÷açlÕ
(Eyüp), Kilyos (SarÕyer), Riva, ùile ve A÷va bölgelerinde meydana gelen bo÷ulma olaylarÕ
incelenmiútir. Son altÕ yÕl içinde toplam 302 bo÷ulma olayÕ gerçekleúmiú, bu bo÷ulma
olaylarÕnda 289 kiúi yaúamÕnÕ yitirmiútir. Meydana gelen bo÷ulma olaylarÕnÕn %69’u çeken
akÕntÕlar neticesindedir. Çeken akÕntÕlar nedeniyle meydana gelen bo÷ulma olaylarÕnÕn
önüne geçebilmek için yapÕlmasÕ gerekenler önerilmiútir.
Anahtar Kelimeler: østanbul, Çeken akÕntÕ, Suda bo÷ulma olaylarÕ

1. Giriú
Kuzeyde; Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, SarÕyer, Beykoz ve ùile’den oluúan Karadeniz sahil
úeridinin østanbul ili sÕnÕrlarÕndaki büyük bölümü ve güneyde, Marmara Denizi’ne kÕyÕsÕ
bulunan Silivri ølçesi Jandarma sorumluluk sahasÕndadÕr. østanbul øl Jandarma KomutanlÕ÷Õ
sorumluluk bölgesinde bulunan plaj ve sahillerde son altÕ yÕlda toplam 302 bo÷ulma olayÕ
meydana gelmiú, bu bo÷ulma olaylarÕnda 289 kiúi yaúamÕnÕ yitirmiútir. Bu sayÕ, yalnÕzca
Jandarma sorumluluk bölgesi içinde her yÕl yaklaúÕk 50 ölümlü bo÷ulma oldu÷u
göstermektedir. Meydana gelen bo÷ulma olaylarÕnda ma÷durlarÕn yaklaúÕk %35’ini 18 yaú
altÕ çocuklar oluúturmaktadÕr.
østanbul’da özellikle yaz döneminde hafta sonlarÕ vatandaúlarÕn yo÷un olarak kullandÕ÷Õ
sahil alanlarÕ, do÷al plajlar, rehabilite edilmiú plajlar, bu amaca yönelik ücret karúÕlÕ÷Õ
1

østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve
Gemi MakinalarÕ Mühendisli÷i Bölümü, e-posta:barlas@itu.edu.tr
2
østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ve Deniz
Teknolojisi Mühendisli÷i Bölümü, e-posta: sbeji@itu.edu.tr
3
Mardin øl Jandarma KomutanlÕ÷Õ, e-posta: ozgurtasci74@gmail.com
4
østanbul øl Jandarma KomutanlÕ÷Õ, e-posta: mehmet.isik35@yahoo.com
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hizmet veren iúletmelerde alÕnan emniyet tedbirlerine ra÷men bo÷ulma olaylarÕ meydana
gelmektedir. Bo÷ulma olaylarÕ daima denizin dalgalÕ oldu÷u zamanlarda olmaktadÕr.
Genellikle okyanus kÕyÕlarÕndaki sahil bölgelerinde, belirli dip yapÕsÕ ve dalga koúullarÕnda
oluúan tehlikeli bir akÕntÕ türü mevcuttur. øngilizcede "rip" akÕntÕsÕ olarak bilinen bu güçlü
akÕntÕlarÕn yönü kÕyÕdan açÕ÷a do÷rudur. Karadeniz kÕyÕlarÕnda daha sÕk oluúan bu akÕntÕlar,
Karadeniz’e kÕyÕsÕ bulunan di÷er tüm illerde oldu÷u gibi østanbul’da da her yÕl onlarca
vatandaúÕn ölümünün ana sebebidir.
Bu çalÕúmada, BinkÕlÕç (Çatalca), Karaburun (Arnavutköy), A÷açlÕ (Eyüp), Kilyos
(SarÕyer), Riva, ùile ve A÷va kÕyÕlarÕnda ve benzeri deniz ve batimetri koúullarÕna sahip
bölgelerde, yÕllardÕr süregelen bo÷ulma olaylarÕna neden olan akÕntÕlar teknik ayrÕntÕlarÕ ile
açÕklanmÕú, denize girilen kesimlerde bo÷ulma olaylarÕnÕ azaltabilmek amacÕyla alÕnmasÕ
gerekli önlemler belirlenmiútir.

2. Çeken AkÕntÕlar
øngilizcede "rip" akÕntÕsÕnÕn tam kelime anlamÕ, "yÕrtan" akÕntÕdÕr. Ülkemizde özellikle
Karadeniz sahil úeridinde yer yer oluúabilen bu akÕntÕlar, o bölgede yaúayanlarÕn “deniz
çekti” úeklindeki tabirine uygun olarak "çeken akÕntÕ" olarak isimlendirilebilir [1]. Dünyada
meydana gelen bo÷ulma olaylarÕnÕn en büyük nedeni çeken akÕntÕlardÕr. Örne÷in, ABD
sahillerinde meydana gelen kurtarma olaylarÕnÕn %80’ninin sebebi çeken akÕntÕlardÕr. Her
yÕl ABD’de, ortalama 100’den fazla insan, alÕnmÕú olan önlemlere ra÷men bu yüzden
bo÷ulmaktadÕr [1].
Çeken akÕntÕlar, sahil úeridine dik do÷rultuda sÕ÷ sudan derin suya hareket eden oldukça
kuvvetli akÕntÕlardÕr. Halk arasÕndaki yaygÕn söylentilerin aksine, bu akÕntÕlar insanlarÕ dibe
çekmezler, akÕntÕya kapÕlanlarÕ yatay úekilde kÕyÕdan uzaklaútÕrÕp açÕ÷a do÷ru taúÕrlar.
Bo÷ulma olaylarÕ, nispeten güvenli sÕ÷ sulardan açÕ÷a do÷ru çekildi÷ini fark eden
insanlarÕn, korku ve panikle çÕrpÕnarak kÕyÕya dönmeye çabalamalarÕ ve sonuçta yorgun
düúerek kendilerini su üzerinde tutamamalarÕ sonucunda gerçekleúmektedir. Çeken
akÕntÕlarÕn hÕzÕ genellikle 0.3-0.6 m/s arasÕnda de÷iúmektedir [2]. Bunun yanÕ sÕra hÕzÕ 2.4
m/s’ye varan akÕntÕlar da ölçülmüútür [3]. Böyle bir akÕntÕ hÕzÕnÕn, 100 m serbest stil yüzme
olimpiyat úampiyonun hÕzÕndan daha fazla oldu÷u söylenirse, akÕntÕnÕn úiddeti hakkÕnda bir
fikir oluúabilir. Çeken akÕntÕlarÕn ortalama hÕzÕ saatte 5 km’yi (1.39 m/s) bulmaktadÕr ki bu
hÕz, deneyimli yüzücüler için bile bir sorun teúkil etmektedir. Çeken akÕntÕya yakalanan bir
yüzücü, e÷er bu akÕntÕdan kurtulma tekni÷ini bilmiyorsa, pani÷e kapÕlarak kÕyÕya dönmek
için boúa çaba harcamakta ve nihayetinde bo÷ulma olayÕ gerçekleúebilmektedir.
Çeken akÕntÕlarÕn ortaya çÕkabilmesi denizde bazÕ úartlarÕn oluúmasÕna ba÷lÕdÕr. Belirli
úartlarÕ sa÷lamasÕ gereken temel baúlÕklar önem sÕrasÕna göre úunlardÕr [4,5]:
x
x
x
x
x

KÕyÕ bölgesindeki dip batimetrisinin úekli,
RüzgarlÕ, fÕrtÕnalÕ ve dalgalÕ havalar,
KÕyÕ bölgesindeki kumun özellikleri,
KÕyÕ úeridinin formu,
KÕyÕdaki fiziksel yapÕlarÕn varlÕ÷Õ.
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KÕyÕ bölgesinde varolan dip yapÕsÕ en önemli etkendir denilebilir. Çeken akÕntÕnÕn
oluúabilmesi için ùekil 1’de gösterildi÷i gibi topuk-dalyan-topuk (kum tepeci÷i-yarÕk-kum
tepeci÷i) úeklinde bir deniz dibi formunun olmasÕ úarttÕr [6].

Topuk

Dalyan

KÕyÕya paralel
kum tepeci÷i
ùekil 1. Çeken akÕntÕnÕn oluúabilmesi için gerekli topuk-dalyan-topuk úeklinde oluúmuú dip
yapÕsÕ.
Deniz dibi formunun topuk-dalyan-topuk úeklinde olmasÕnÕn yanÕ sÕra yeterince yüksek
dalgalarÕn kÕyÕya tamamen paralel veya paralele çok yakÕn bir úekilde ilerliyor olmasÕ ikinci
önemli úarttÕr [7]. Burada, yeterince yüksek dalgadan kastedilen dipteki topuk üzerinden
(kum tepeci÷inin üzerinden) geçerken sÕ÷laúma etkisiyle kÕrÕlabilecek düzeyde yüksekli÷i
olan dalgalardÕr. Dipteki topu÷un yüksekli÷ine ba÷lÕ olarak topu÷un üzerinde yaratÕlan sÕ÷
suyun derinli÷i buradaki en önemli faktördür. SÕ÷ suda bir dalganÕn kÕrÕlma yüksekli÷i
tamamen su derinli÷i ile orantÕlÕ oldu÷undan topuk üzerindeki su ne kadar sÕ÷ ise dalga da o
kadar kolay kÕrÕlacaktÕr. Bu nedenle, yarÕm metre veya daha az dalga yüksekli÷ine sahip
dalgalarÕn, topuk üzerindeki su seviyesi bu düzeyde ise, kÕrÕlabilece÷i açÕktÕr. Belli bir
topuk yüksekli÷i veya su sÕ÷lÕ÷Õ için gelen dalgalarÕn yüksekli÷i ne denli yüksekse dalga
kÕrÕlmalarÕn o denli çok olaca÷Õ da açÕktÕr [8]. RüzgarlÕ havalarÕn ardÕndan artan dalga
yükseklikleri nedeni ile kÕrÕlan dalgalar artacak dolayÕsÕyla akÕntÕ úiddeti de artacaktÕr.
Böylece rüzgar ve fÕrtÕna sonrasÕ oluúan dalgalÕ koúullarÕn çeken akÕntÕ úiddetine etkisi
açÕklanmÕú olmaktadÕr. YukarÕda belirtildi÷i üzere, dalyan-topuk-dalyan úeklindeki dip
formasyonu ve kÕyÕya paralel ilerleyerek topuk üzerinde kÕrÕlan dalgalarÕn varlÕ÷Õ çeken
akÕntÕ için gerekli iki temel koúuldur. Dalyan-topuk-dalyan úeklinde batimetrisi olup, dalga
koúullarÕ bu úartlarÕ sa÷ladÕ÷Õnda çeken akÕntÕ oluúturan fakat büyük ölçekteki batimetrileri
farklÕlÕk gösteren bölgeler tabii ki mevcuttur. Batimetride büyük ölçekte gözlenen bu
farklÕlÕk açÕktan kÕyÕya do÷ru ilerlendi÷inde ortalama dip e÷imindeki farklÕlÕktan
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kaynaklanÕr. BazÕ bölgelerde su uzun mesafelerde yavaú yavaú sÕ÷laúmakta bazÕlarÕnda ise
nispeten kÕsa mesafelerde hÕzla sÕ÷laúmaktadÕr. Bu farklÕlÕk nedeniyle çeken akÕntÕnÕn
úiddeti ve etkili oldu÷u bölge de÷iúiklikler göstermektedir [9]. E÷er büyük ölçekteki dip
batimetrisi uzun mesafelerde sÕ÷laúan tipte ise çeken akÕntÕ daha úiddetli oluúmakta ve daha
geniú bir bölgede etkin olmaktadÕr. Di÷er tip batimetriler de ise çeken akÕntÕnÕn kapsamÕ
sÕnÕrlÕ kalÕr. Bölgesel farklÕlÕklar göstermekle birlikte, çeken akÕntÕlar kÕyÕdan açÕ÷a do÷ru
300 m boyunda ve 6 m - 30 m eninde olabilmektedir [10]. Oluúumunun yapÕsÕna ba÷lÕ
olarak, bazÕlarÕ bir iki saat sürmekte, di÷erleri ise devamlÕ olabilmektedir. Çeken akÕntÕlar
genellikle rüzgarlÕ ve fÕrtÕnalÕ havalar sonrasÕ daha kuvvetli olarak kendilerini
göstermektedir. DalganÕn periyodu ve dalga yüksekli÷i arttÕ÷Õnda, çeken akÕntÕnÕn hÕzÕ da
bunlara paralel olarak artmaktadÕr. Çeken akÕntÕlar dalga kÕrÕlmalarÕnÕn oldu÷u, hemen her
türlü kumlu sahilde oluúabilmektedir.
Çeken akÕntÕlarÕn karakterini etkileyen, oluúup oluúmamalarÕnÕ belirleyen di÷er önemli bir
faktör bölgedeki kum özellikleridir. Gerçekte, kum özellikleri çeken akÕntÕlarÕ do÷rudan
belirleyici olmaz; bölgenin dip batimetrisinin úekillenmesini yönlendirerek dolaylÕ olarak
etkiler. ønce tanecikli yapÕya sahip kum, dalga ve akÕntÕlar sebebiyle daha homojen úekilde
bölgeye yayÕlÕr ve kÕyÕ batÕmetrisinin daha az e÷imli olmasÕna yol açar. Böyle bir dip formu
da çeken akÕntÕ olasÕlÕ÷ÕnÕ artÕrÕr. Büyük tanecikli yapÕya sahip kum ise, dip batimetrisinin,
kÕyÕdan uzaklaútÕkça hÕzla derinleúmesine neden olarak çeken akÕntÕ olasÕlÕ÷Õ azaltÕr. TaúlÕ
yapÕya sahip bir denizde ise, çeken akÕntÕ olasÕlÕ÷Õ en az olandÕr [11].
ùekil 2’de A÷açlÕ (Eyüp) ve Kilyos (SarÕyer) sahillerindeki kum yapÕlarÕ görülmektedir.
ønce kuma sahip bölgeler düúük dip e÷imine sahip olmakta ve çeken akÕntÕlarÕn oluúmasÕ ve
güçlü olmasÕ açÕsÕndan daha uygun úartlarÕ sa÷lamaktadÕr. Öte yandan kalÕn kumlu
bölgelerde dip e÷imi dik olmakta veçeken akÕntÕlar ya oluúamamakta veya zayÕf olmaktadÕr.

ùekil 2. A÷açlÕ (Eyüp) ve Kilyos (SarÕyer) sahillerindeki ince kum yapÕsÕ.
Çeken akÕntÕnÕn dÕúarÕdan görülüp belirlenebilmesi kolay olmamakla beraber, úu
gözlemlerin önemlidir: Sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine karÕúmÕú ve düzensiz
ilerleyen su; belirli bir bölgede suyun renginin dipteki kum hareketinden dolayÕ bulanÕk ve
kahverengi bir görünüm almasÕ; düzenli bir biçimde denize do÷ru ilerleyen köpük; kÕyÕya
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do÷ru gelen dalgalarda meydana gelen bozulma ve düzensizlik. Bu belirtilerden biri veya
birkaçÕnÕn olmasÕ, çeken akÕntÕnÕn varlÕ÷Õna bir iúarettir.
3. Çeken AkÕntÕlarÕn Görüldü÷ü Bölgeler ve Bo÷ulma østatistikleri
Yaz aylarÕnda, nispeten düúük gelir düzeyindeki halkÕmÕza hitap eden bir mekan haline
gelen, batÕda BinkÕlÕç’tan (Çatalca) baúlayÕp, Karaburun (Arnavutköy), A÷açlÕ (Eyüp),
Kilyos (SarÕyer), Riva, ùile ve do÷uda A÷va’da biten østanbul’un Karadeniz kÕyÕlarÕ, hafta
sonlarÕ çok sayÕda insanÕn neredeyse hücumuna maruz kalmaktadÕr. Bütün sahil úeridinin
sürekli kontrol edilmesi imkansÕz oldu÷undan, tehlikelerden habersiz ve yüzme deneyimi
çok az veya hiç olmayan insanlarÕn bo÷ulmasÕ böylece kaçÕnÕlmaz olmaktadÕr.
ùekil 3’te 2007-2012 yÕllarÕ arasÕnda Jandarma kontrol bölgesindeki ölümlü bo÷ulma
olaylarÕ görülmektedir. Bo÷ulma olaylarÕnÕn yÕllara göre ortalama %69’unun (%66-%73)
sebebi çeken akÕntÕlardÕr. Toplam 199 kiúi çeken akÕntÕlar neticesinde hayatÕnÕ kaybetmiútir.
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ùekil 3. Ölümlü bo÷ulma olaylarÕ.
ùekil 4’te meydana gelen ölümlü bo÷ulma olaylarÕnÕn gün bazÕnda grafi÷i verilmiútir.
OlaylarÕn %42’si Pazar günü meydana gelmiútir. ùekil 5’te yaú gruplarÕna göre suda
bo÷ulma istatistikleri görülmektedir. HayatÕnÕ kaybedenlerin %35’i 18 yaú altÕ çocuklardÕr,
En çok hayatÕnÕ kaybeden grup %41 ile 18-34 arasÕ yaú grubudur. Bu yaú grubu kendisine
en çok güvenen, olasÕ tehlike ve riskleri görmezden gelebilen bir yaú grubudur. ùekil 6’da
Jandarma sorumluluk bölgesi olan A÷açlÕ (Eyüp), KÕsÕrkaya (SarÕyer), KÕzÕlcaköyü sahil
(ùile) ve Kabakoz (ùile) plajlarÕndan foto÷raflar verilmiútir.
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Ölümlü Suda BoŒulma
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ùekil 4. Günlere ba÷lÕ ölümlü suda bo÷ulma oranlarÕ
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ùekil 5. Yaú gruplarÕna göre suda bo÷ulma istatistikleri.
Sonuç olarak, Jandarma sorumluluk bölgesi olan ve yaz aylarÕnda sÕkça denize girilen
BinkÕlÕç (Çatalca), Karaburun (Arnavutköy), A÷açlÕ (Eyüp), Kilyos (SarÕyer), Riva, ùile ve
A÷va bölgelerinde meydana gelen bo÷ulma olaylarÕ ile ilgili olarak üç temel neden
sÕralanabilir:
x
x
x
x

Cankurtaran olmayan bölgelerde denize giriliyor olmasÕ,
Cankurtaran olan bölgelerde, cankurtaranlarÕn sürekli gözleyemeyece÷i sayÕda
insanÕn uzun bir kÕyÕ hattÕnÕn çeúitli yerlerinden denize giriyor olmalarÕ,
ønsanlarÕn ço÷unun tehlikeleri görmezden gelmesi ve uyarÕlar yapÕlsa dahi dikkate
almamalarÕ,
øyi yüzücüler için bile çok ciddi bir tehlike olan çeken akÕntÕlarÕn varlÕ÷Õ.

Çeken akÕntÕlarÕ etkileyen faktörlerden birisi de kÕyÕ yapÕlarÕnÕn etkisidir. Sahile yapÕlmÕú
olan iskele, döúenmiú boru hattÕ, dere a÷zÕ, kanal çÕkÕúÕ, kayalÕk oluúum, vb. gibi fiziksel
yapÕlar, dip batimetrisini do÷rudan etkilemekte, bu da çeken akÕntÕ oluúumunu
artÕrmaktadÕr. Ancak incelenen bo÷ulma olaylarÕnÕn yaúandÕ÷Õ bölgelerde, bu tip yapÕlara
rastlanmamÕútÕr.
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ùekil 6. Jandarma sorumluluk bölgesi olan (a)A÷açlÕ, (b)KÕsÕrkaya, (c)KÕzÕlcaköyü sahil ve
(d)Kabakoz plajlarÕndan foto÷raflar.

4. Çeken AkÕntÕlarÕn Oluútu÷u Batimetrilerde Dalga YayÕlÕmÕ
Çeken akÕntÕnÕn oluúabilmesi için gerekli ilk koúul topuk-dalyan-topuk formunda bir dip
batimetrisinin varlÕ÷ÕdÕr. Bu tip bir dip batimetrisinde, kÕyÕya do÷ru ilerleyen dalgalarÕn
nasÕl davrandÕ÷ÕnÕn incelenmesi akÕntÕnÕn oluúmasÕnÕn nedenini açÕklamaktadÕr. Beji ve
Barlas tarafÕndan geliútirilen bir sayÕsal dalga modeli, topuk-dalyan-topuk tipi bir dip yapÕsÕ
üzerinden geçen dalgalarÕn simülasyonunda kullanÕlmÕútÕr [12]. ùekil 7’den görüldü÷ü
üzere, soldan sa÷a do÷ru sabit su derinli÷inde ilerleyen dalgalar daha ileride iki tarafta
bloklarla temsil edilen topuklarÕn ve arada kalan dalyanÕn üzerinden ilerlemektedirler.
DalgalarÕn aldÕ÷Õ formdan görüldü÷ü üzere böyle bir dip yapÕsÕndan geçen dalgalarÕn sa÷ ve
sol taraftaki topuklar üzerinde yükseklikleri artmakta buna karúÕn dalyan üzerindeki kÕsmÕn
yüksekli÷i azalmaktadÕr. Böylece genel itibarÕ ile ilerleyen dalga cephesi boyunca dalga
yüksekli÷inde bir de÷iúim söz konusu olmaktadÕr. Bunun dÕúÕnda cephenin hÕzÕ da farklÕ
noktalarda de÷iúmektedir. Dalga cephesi üzerinde dalga yüksekli÷inin arttÕ÷Õ yerlerde
dalganÕn ilerleme hÕzÕ azalmakta buna karúÕn dalga yüksekli÷inin azaldÕ÷Õ yerlerde dalganÕn
ilerleme hÕzÕ artmaktadÕr. Di÷er bir deyiúle, dalga cephesinin topuklar üzerine gelen
kÕsÕmlarÕnda dalga hÕzÕ azalmakta, dalyan üzerine gelen kÕsÕmlarÕnda ise dalga hÕzÕ
artmaktadÕr.
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ùekil 7: Çeken akÕntÕlarÕn oluútu÷u bir dip batimetrisinde kÕyÕya do÷ru ilerleyen dalgalar.
SayÕsal simülasyonlardan bunun görülebilmesi için bölgede ilerleyen dalgalarÕn üstten
görünüúlerinin kontur e÷rileri ùekil 8’de verilmektedir. Konturlardan görüldü÷ü üzere,
bölgenin sol tarafÕndan gelen dalgalar düzgün dalga cepheleri olarak ilerlerken sa÷ taraftaki
topuk-dalyan-topuk bölgesinin üzerinde dalga cepheleri sa÷a do÷ru kavislenmekte ve
cephelerin dalyan ya da yarÕk üzerindeki kÕsÕmlarÕ daha önde gitmektedir.

ùekil 8. Çeken akÕntÕlarÕn oluútu÷u temsili bir dip batimetrisinde dalga konturlarÕ.

DalgalarÕn topuk-dalyan-topuk tipi bir dip batimetrisinde ilerlerken geçirdikleri bu
de÷iúimler, çeken akÕntÕlarÕn oluúumunun açÕklanmasÕna temel teúkil etmektedir. øki
yandaki topuklar üzerinde yavaúlayarak yüksekli÷i artan dalgalar, yüksekliklerinin belirli
bir de÷eri aúmasÕyla kÕrÕlmaya baúlayacaktÕr. DalgalarÕn kritik kÕrÕlma yüksekli÷i topuk
üzerindeki su derinli÷i ile do÷rudan ba÷lÕdÕr. Su derinli÷i ne kadar düúükse dalganÕn
kÕrÕlmaya baúlayaca÷Õ dalga yüksekli÷i de o denli düúüktür. Topuklar üzerinde kÕrÕlan bu
dalgalar, dalga özelli÷ini kaybederek akÕntÕya dönüúecektir. ùekil 7 ve 8’deki
görünüúlerden açÕkça anlaúÕlaca÷Õ üzere, her iki yanda oluúan bu akÕntÕlarÕn yönü temelde
daha düúük seviyedeki ortadaki bölge olacaktÕr. Orta bölge, dalyanÕn yer aldÕ÷Õ nispeten
derin su bölgesi oldu÷undan, bu kÕsÕmda dalgalar kÕrÕlmadan ya da az kÕrÕlarak düzgün
dalga formunda ileriye do÷ru ilerlemektedir. Kenarlardan karúÕlÕklÕ olarak orta bölgeye
yönelen akÕntÕlar, ortada birleúti÷inde birlikte belirli bir yönde akacaktÕr. Bu yön, suyun
daha da sÕ÷laútÕ÷Õ ve daha fazla dalga kÕrÕlmalarÕnÕn, dolayÕsÕyla akÕntÕlarÕn yaratÕldÕ÷Õ sahil
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kesimi olamaz. Sahildeki dalga kÕrÕlmalarÕn yarattÕ÷Õ akÕntÕlar, bu bölgede su seviyesini
yükseltip daha yüksek bir basÕnç bölgesi oluúturmaktadÕr. Burada oluúan yüksek basÕnç,
dalyan ortasÕnda birleúen akÕntÕlarÕ ve sahilde kÕrÕlan dalgalarÕn yarattÕ÷Õ akÕntÕlarÕ geriye
daha derin suya do÷ru zorlar. Topuklar üzerinde kÕrÕlÕp ortada birleúen akÕntÕlar ve kÕsmen
sahildeki kÕrÕlmalardan oluúan akÕntÕlar güçlü bir ters akÕntÕ olarak dalgalarÕn geldi÷i yöne
yani derin suya ve açÕ÷a do÷ru akarlar. Oluúum mekanizmasÕ temelde bu úekilde açÕklanan
ve en güçlü bölgesi dalyanÕn orta kÕsÕmlarÕ olan bu akÕntÕlar çeken akÕntÕ ismini verdi÷imiz
akÕntÕlardÕr. KÕyÕ úeridine paralel olarak ilerleyen dalgalar, dalyan-topuk-dalyan tipi bir dip
batimetrisi ile karúÕlaútÕklarÕnda dalga formlarÕ belirli de÷iúimlere u÷rar. Bu de÷iúimleri
izleyen dalga kÕrÕlmalarÕ, ortalama hÕzÕ 5 km/saat gibi oldukça yüksek de÷erlere ulaúan ve
dalyanÕn bulundu÷u yarÕktan açÕk denize yönelmiú çeken akÕntÕlarÕ oluúturur.

5. Sonuç ve De÷erlendirme
Bu bo÷ulma olaylarÕnÕn mümkün olabilecek en alt düzeye indirilebilmesi için konu
hakkÕnda genel bilgilendirmenin yanÕ sÕra tehlike durumunda nasÕl davranÕlmasÕ gerekti÷i
bilgileri halka ulaútÕrÕlmalÕdÕr. Genel bilgilendirme, konudan habersiz insanlarÕn tehlikelerin
hangi koúullarda ve nerelerde oluútu÷u hakkÕnda bir fikir sahibi olmalarÕna hizmet
edecektir. Özellikle çocuklarÕn ve gençlerin yeni bilgilere daha açÕk olmasÕ nedeni ile bu
bilgilendirme hizmetinin gelece÷e yönelik oldu÷u söylenebilir. Öte yandan, tehlike
durumunda yapÕlmasÕ gereken do÷ru hareketlerin yapÕlmasÕ, kurtarma çalÕúmalarÕ yürüten
cankurtaranlarÕn iúlerini çok kolaylaútÕraca÷Õ gibi tehlikeli durumlarÕn ölümle sonuçlanma
riskini de azaltacaktÕr.
Bo÷ulmalarÕn birinci önemli sebebi gelen vatandaúlarÕn iyi yüzme bilmemesi ve tehlikelerin
farkÕnda olmamasÕdÕr. Tehlikelerin farkÕnda olmamasÕ, aslÕnda tehlikeleri umursamamasÕ ve
“bana bir úey olmaz, olursa da bu beni ilgilendirir” úeklinde düúünmesi olarak
yorumlanmalÕdÕr. Durum böyle olunca, e÷itim veya bilgilendirme faaliyetlerinin baúarÕya
ulaúmasÕnÕn ne kadar zor oldu÷u anlaúÕlabilir. Ancak bu konuda ümit veren nokta,
yapÕlacak bilgilendirme ve uyarÕlarÕn yetiúkinler için olmasa da çocuklar ve gençler için
yararlÕ olaca÷ÕdÕr. Broúür ve panolar gibi bilgilendirici, uyarÕcÕ çalÕúmalarÕn hemen olmasa
da orta vadede etkilerinin görülece÷i umulabilir. Risk de÷erlendirmesi sonucunda çÕkan
duruma göre alÕnmasÕ gereken önlemler dünyanÕn farklÕ bölgelerinde de olsa benzerlikler
arz etmektedir. Genellikle yüksek risk oldu÷u durumlarda denize girilmesi, risk azalana
kadar geçici olarak yasaklanmaktadÕr. Yüksek risk tanÕmÕ ise, her bölge ve kÕyÕ úeridi için,
rüzgar ve dalga koúullarÕ göz önüne alÕnarak belirlenmelidir. Daha önce de belirtildi÷i üzere
bir sahil bölgesi için yüksek risk teúkil edebilen rüzgar ve dalga koúullarÕ, farklÕ fiziksel
özelliklere sahip baúka bir sahil bölgesi için orta riskli olabilmektedir. Riskli olarak
belirlenen plaj ve sahil bölgelerine ikaz levhalarÕ yerleútirilmeli, bo÷ulma olaylarÕna karúÕ
alÕnacak tedbirler ve çeken akÕntÕlar hakkÕnda vatandaúlarÕ bilgilendirmek üzere özellikle
yaz dönemi ve hafta sonlarÕnda el broúürleri da÷ÕtÕlmalÕdÕr. ølkö÷retim okullarÕnda konuya
iliúkin ö÷rencileri bilgilendirme faaliyeti, ve müftülük vasÕtasÕyla konuya iliúkin
vatandaúlarÕ ibadethanelerde bilgilendirme faaliyeti gerçekleútirilmelidir. Konuya iliúkin
hazÕrlattÕrÕlacak kÕsa bir film yayÕn organlarÕnda gösterilmelidir.
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Teúekkür
Bu çalÕúma øSTKA/2012/GNC-80 projesi kapsamÕnda gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúmada
katkÕsÕ bulunan ve yardÕmlarÕnÕ esirgemeyen østanbul øl Jandarma KomutanlÕ÷Õ
mensuplarÕna teúekkürü bir borç biliriz.
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GEMø EöøLME MOMENTø ve KESME KUVVETø KESøT
ZORLARININ BUREAU VERITAS KURALLARI ve NÜMERøK
YÖNTEM ile ANALøZø
Erhan ASLANTAù 1 ve Aydo÷an ÖZDAMAR2

ÖZET
Gemilerin ön dizayn aúamasÕnda, boyuna mukavemet analizi kapsamÕnda e÷ilme momenti
ve kesme kuvveti kesit zorlarÕ, klas kuruluúlarÕnÕn ampirik formülleri ile hesaplanmaktadÕr.
Klas kuruluúlarÕ, kendilerini güvence altÕna almak için güvenlik payÕ bÕrakmaktadÕrlar. Bu
güvenlik payÕ, geminin gere÷inden daha a÷Õr olmasÕna ve bu nedenle de olabilece÷inden
daha az yük taúÕyabilmesine neden olmaktadÕr. Bu çalÕúmada, bu güvenlik payÕnÕn
büyüklü÷ü, problemin diferansiyel denkleminin nümerik olarak çözüldü÷ü sonlu elemanlar
yöntemi yardÕmÕyla 5 farklÕ L/B oranÕnda olan ve aynÕ C B katsayÕna sahip gemi yüzeyleri
kullanÕlarak irdelenmiútir. Maksimum güvenlik payÕ; e÷ilme momenti için, x=0,5L’de
%48-60 arasÕnda ve kesme kuvveti için, x=0,5 L’de %40-60 arasÕnda olmaktadÕr
Anahtar Kelimeler: gemi mukavemeti, gemi elemanlarÕ, dalga yükleri
1. Giriú
Gemilerin ön dizayn aúamasÕ genel olarak, deneyimlerden toplanan ve çok sayÕda klas
kuruluúu tarafÕndan da kural olarak yayÕnlanmÕú olan ampirik formüllere dayanmaktadÕr.
Bu formüller, dizayn ofisleri için zaman kaybÕnÕ engellemekte ve aynÕ zamanda klas
onayÕnÕ temin etmede de yararlÕ olmaktadÕr. Bu formüllerin, basitleútirilmiú çok sayÕda
kabülü içermesi nedeniyle, klas kuruluúlarÕ, kendilerini güvence altÕna almak için,
güvenlik payÕ bÕrakmaktadÕrlar. Bu güvenlik payÕ, geminin gere÷inden daha a÷Õr olmasÕna
ve bu nedenle de, olabilece÷inden daha az yük taúÕyabilmesine yol açmaktadÕr. Bu
güvenlik payÕnÕn büyüklü÷ünün irdelenmesi, bu çalÕúmanÕn amacÕnÕ oluúturmaktadÕr. Bu
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RMK Marine Tersanesi,TasarÕm Hesaplama Uzman Mühendisi ve YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Ö÷rencisi, Tel:02165813300, erhana@rmkmarine.com.tr
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YTÜ Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fak, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri Mühendisli÷i Bölümü, 34349 Beúiktaú
østanbul, Tel: 05327889699, aozdamar@yildiz.edu.tr
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irdelemede, dalga kaynaklÕ e÷ilme momenti ve kesme kuvvetleri, örnek olarak seçilmiútir.
Bilindi÷i gibi, bir do÷a olayÕ, üç ana yöntem ile incelenebilmektedir: 1. Deney Yöntemi, 2.
Analitik Yöntem, 3. Nümerik Yöntem. Bu çalÕúmada, klas kuruluúlarÕndan olan Bureau
Veritas tarafÕndan ampirik formüllerle verilen dalga kaynaklÕ e÷ilme momenti ve kesme
kuvvetleri, nümerik yöntem kullanÕlarak bulunan de÷erler ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Nümerik
yöntem, do÷a olayÕnÕn matematiksel ifadesi olan diferansiyel denklemin yaklaúÕk yöntemle
çözülmesinden oluúmaktadÕr. Nümerik yöntem ile e÷ilme momenti hesabÕ, Jensen ve
Pedersen[1], Alexander[2][3], Robb[4] ve J.L. Taylor[5] tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. Daha
sonra Korvin-Kroukovsky[6] gemi ve dalga arasÕndaki etkileúimi göz önüne alan ve
kuvvetleri de hesaplamaya yönelik yöntemler geliútirmiúlerdir. Bu çalÕúmada ise, güvenlik
payÕnÕn büyüklü÷ü, problemin diferansiyel denkleminin nümerik olarak çözüldü÷ü sonlu
elemanlar yöntemini kullanan bir ticari paket program yardÕmÕyla, 5 farklÕ L/B=5,56; 5,40;
6,10; 6,12;5,25 oranÕnda olan ve aynÕ CB=0,66 katsayÕna sahip gemi yüzeyleri kullanÕlarak
irdelenmiútir.
2. Bureau Veritas KurallarÕna göre Dalga KaynaklÕ Düúey E÷ilme Momentinin
HesaplanmasÕ
Bureau Veritas, dalga kaynaklÕ düúey e÷ilme momentlerini, sarkma ve çökme durumlarÕ için,
ayrÕ ayrÕ ampirik formüllerle vermektedir [7][8].
1.Sarkma durumunda dalga kaynaklÕ düúey e÷ilme momenti ampirik
formülü,
MW,H=190*FM*n*C*L2*B*CB*10-3

(1)

ile verilmiú olup, burada, FM: Da÷ÕlÕm faktörünü, n: Seyir katsayÕsÕnÕ, C: Dalga Parametresini
L:Gemi boyunu, B:Gemi geniúli÷ini ve CB:Blok katsayÕsÕnÕ simgelemektedir. Da÷ÕlÕm
katsayÕsÕ, Tablo 1’de ve seyir katsayÕsÕ da Tablo 2’de verilmiútir.
Tablo 1. Da÷ÕlÕm Faktörü FM
Tekne Kesitinin Boyuna
Da÷ÕlÕm Faktörü FM
Konumu
0x<0.4L
2.5X/L
0.4Lx0.6L

1

0.65L<xL

2.86(1-(X/L)

Tablo 2. Seyir katsayÕsÕ n
Seyir Notasyonu
Seyir KatsayÕsÕ n
SÕnÕrsÕz Seyir
1
Yaz Bölgesi
0.9
Tropical Bölge
0.8
KÕyÕ AlanÕ
0.8
KorunaklÕ Bölge
0.65
Dalga parametresi C, klas kurallarÕna göre aúa÷Õdaki gibi hesaplanmaktadÕr:
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65L<90 m ise C=(118-0.36L)*(L/1000); 90L<300 m ise
C=10.75-((300-L)/100)1.5; 300L<350 m ise C=10.75-((L-350)/150)1.5

(2)

2.Çökme durumunda dalga kaynaklÕ düúey e÷ilme momenti ampirik formülü,
MW,H=-110*FM*n*C*L2*B*(CB+0.7)*10-3

(3)

ba÷ÕntÕsÕ ile verilmektedir.
Klas Kuruluúunun kurallarÕna göre hesaplanan düúey dalga e÷ilme momenti de÷erleri,
irdelenen 5 de÷iúik model için sarkma ve çökme durumlarÕna göre Tablo 3’de ve grafikleri
de ùekil 1’de verilmiútir.
Tablo 3. Kurala göre hesaplanan düúey dalga e÷ilme momentleri.
Bureau Veritas
Düúey E÷ilme Momenti (kNm)
Model

Lwl

Bwl

1

122

21.94

2

118.46

21.94

3

135.08

22.14

4

134.2

21.94

5

115.17

21.94

x/L
0
0.4
0.5
0.65
1
0
0.4
0.5
0.65
1
0
0.4
0.5
0.65
1
0
0.4
0.5
0.65
1
0
0.4
0.5
0.65
1
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Sarkma
0
341930.85
341930.85
341930.85
0
0
319647.62
319647.62
319647.62
0
0
435930.81
435930.81
435930.81
0
0
425626.53
425626.53
425626.53
0
0
299691.36
299691.36
299691.36
0

Çökme
0
408555.67
408555.67
408555.67
0
0
496556.81
496556.81
496556.81
0
0
520871.42
520871.42
520871.42
0
0
508559.36
508559.36
508559.36
0
0
358085.88
358085.88
358085.88
0

ùekil 1. Bureau Veritas kurallarÕna göre modellere ait dalga kaynaklÕ düúey e÷ilme
momentleri
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3.

Bureau Veritas KurallarÕna Göre Dalga KaynaklÕ Düúey Kesme Kuvvetinin
HesaplanmasÕ

Bureau Veritas, dalga kaynaklÕ düúey kesme kuvvetlerini, pozitif ve negatif olarak aúa÷Õdaki
ampirik formülle vermektedir:
Qwv=30*FQN*C*L*B*(CB+0.7)*10-2

(4)

Burada; FQ: Da÷ÕlÕm faktörünü (Tablo 4), n: Seyir katsayÕsÕnÕ (Tablo 2), C: Dalga
Parametresini, L: Gemi boyunu, B: Gemi geniúli÷ini ve CB: Blok KatsayÕsÕnÕ
simgelemektedir. Tablo 4’de A=(190*CB)/(110*(CB+0.7)) ile verilmektedir.
Tablo 4. Da÷ÕlÕm faktörü FQ

Kesitin Boyuna Konumu
0чx<0.2L
0.2Lчxч0.3L
0.3L<x<0.4L
0.4Lчxч0.6L
0.6L<x0.7L
0.7Lчxч0.85L
0.85L<xчL

DaŒŦlŦm Faktörü
Pozitif Kesme Kuvveti
Negatif Kesme Kuvveti
4.6A*X/L
-4.6*(X/L)
0.92A
-0.92
(9.2A-7)*(0.4-(X/L))+0.7
-2.2(0.4-(X/L)-0.7
0.7
-0.7
3*((X/L)-0.6)+0.7
-(10A-7)*((X/L)-0.6)-0.7
1
-A
6.67*(1-(X/L))
-6.67*A*(1-(X/L))

Klas Kuruluúunun kurallarÕna göre hesaplanan kesme kuvveti de÷erleri, Tablo 5’de
verilmiútir.
4. Nümerik Yöntem ile Dalga KaynaklÕ E÷ilme Momenti ve Kesme Kuvvetlerinin
HesaplanmasÕ
Bu çalÕúmada, CB sabit kalmak üzere, L/B oranlarÕ birbirinden farklÕ beú model
oluúturulmuú ve sabit draftta farklÕ dalga boylarÕnda sarkma ve çökme durumu için dalga
kaynaklÕ e÷ilme momentleri ile kesme kuvvetleri nümerik olarak hesaplanarak, gemi ortasÕ
için Bureau Veritas kurallarÕna göre hesaplanan de÷erler ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.

ùekil 2. Analiz için oluúturulan mesh

ùekil 3.Örnek modelin üç boyutlu
Görünümü

ùekil 2’de, analizler için oluúturulan mesh yapÕsÕ ve ùekil 3’de de örnek modelin üç boyutlu
görünümü bulunmaktadÕr. Tablo 6’da, nümerik hesaplar için hazÕrlanan modellerin
özellikleri verilmiú olup, burada, LOA: Gemi tam boyu (m), B: Gemi maksimum geniúli÷i
(m), T: Gemi draftÕ (m), CB: Blok KatsayÕsÕ, Bwl: Su hattÕ geniúli÷i (m), D: Derinlik,x,y,z:
Gemi a÷ÕrlÕk merkezi(m) ve kxx,kyy ve kzz: Jirasyon yarÕçaplarÕdÕr.
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Tablo 5. Klas Kuruluúunun kurallarÕna göre hesaplanan dalga kaynaklÕ kesme kuvvetleri
Bureau Veritas
Pozitif Negatif
Model

1

2

3

Lwl

Bwl

x/L
0
0.2
0.3
0.4
122 21.94
0.6
0.7
0.85
1
0
0.2
0.3
0.4
118.46 21.94
0.6
0.7
0.85
1
0
0.2
0.3
0.4
135.08 22.14
0.6
0.7
0.85
1

n
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

C
8.38
8.38
8.38
8.38
8.38
8.38
8.38
8.38
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.63
8.63
8.63
8.63
8.63
8.63
8.63
8.63

CB
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66

A
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
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FQ
0
0.77
0.77
0.7
0.7
1
1
0
0.00
0.77
0.77
0.70
0.70
1.00
1.00
0.00
0
0.77
0.77
0.7
0.7
1
1
0

FQ
0
-0.92
-0.92
-0.7
-0.7
-0.84
-0.84
0
0.00
-0.92
-0.92
-0.70
-0.70
-0.84
-0.84
0.00
0
-0.92
-0.92
-0.7
-0.7
-0.84
-0.84
0

Dalga kaynaklÕ
Kesme Kuvveti kN
Pozitif
0
7032.84
7032.84
6393.73
6393.73
9133.89
9133.89
0
0.00
6770.87
6770.87
6155.56
6155.56
8793.66
8793.66
0.00
0
8097.65
8097.65
7361.77
7361.77
10516.81
10516.81
0

Negatif
0
-8403.18
-8403.18
-6393.73
-6393.73
-7644.39
-7644.39
0
0.00
-8090.17
-8090.17
-6155.56
-6155.56
-7359.65
-7359.65
0.00
0
-9675.47
-9675.47
-7361.77
-7361.77
-8801.79
-8801.79
0

Tablo 5. Klas Kuruluúunun kurallarÕna göre hesaplanan dalga kaynaklÕ kesme kuvvetleri
(devamÕ)
Bureau veritas
Pozitif Negatif
Dalga kaynaklÕ
Kesme Kuvveti kN
Model Lwl
Bwl x/L n C
CB
A
FQ
FQ
Pozitif
Negatif
0

4

134.2 21.94

5

115.17 21.94

1 8.62

0.66

0.84

0

0

0

0

0.2 1 8.62

0.66

0.84

0.77

-0.92

7957.73

-9508.29

0.3 1 8.62

0.66

0.84

0.77

-0.92

7957.73

-9508.29

0.4 1 8.62

0.66

0.84

0.7

-0.7

7234.57

-7234.57

0.6 1 8.62

0.66

0.84

0.7

-0.7

7234.57

-7234.57

0.7 1 8.62

0.66

0.84

1

-0.84

10335.09 -8649.71

0.85 1 8.62

0.66

0.84

1

-0.84

10335.09 -8649.71

1

1 8.62

0.66

0.84

0

0

0

0

0

1 8.24

0.66

0.84

0.00

0.00

0

0.00

0.2 1 8.24

0.66

0.84

0.77

-0.92

6529.59 -7801.87

0.3 1 8.24

0.66

0.84

0.77

-0.92

6529.59

0.4 1 8.24

0.66

0.84

0.70

-0.70

5936.21 -5936.21

0.6 1 8.24

0.66

0.84

0.70

-0.7 0

5936.21

0.7 1 8.24

0.66

0.84

1.00

-0.84

8480.298 -7097.38

0.85 1 8.24

0.66

0.84

1.00

-0.84

8480.298 -7097.38

0.66

0.84

0.00

0.00

1

1 8.24

-7801.87
-5936.21

0.00

0.00

Tablo 6. Nümerik hesaplar için hazÕrlanan modellerin özellikleri
Model LOA (m) B (m) D (m) Deplasman (ton)

Model

CB

Lwl m

Bwl m Lwl/Bwl

1

131.81

21.94 15.12

14540.60

0.66 122.001 21.94

5.56

2

127.99

21.94 15.12

14118.93

0.66 118.463 21.94

5.40

3

146.30

21.94 15.12

16260.18

0.66 135.075 22.14

6.10

4

144.85

21.94 15.12

15994.66

0.66 134.201 21.94

6.12

5

115.17

21.94 15.12

13726.33

0.66 115.17 21.94

5.25

T

D

Bwl

Lwl/Bwl A÷ÕrlÕk(ton)

x

y

z

kxx

kyy

kzz

1

8.05 15.12 21.94

5.56

14540.60

59.75 0.00 6.08 7.68 30.50 28.06

2

8.05 15.12 21.94

5.40

14118.93

58.02 0.00 6.08 7.68 29.62 27.25

3

8.05 15.12 22.14

6.10

16260.18

66.00 0.00 6.08 7.75 33.77 31.07

4

8.05 15.12 21.94

6.12

15994.66

65.73 0.00 6.08 7.68 33.55 30.87

5

8.05 15.12 21.94

5.25

13726.33

56.41 0.00 6.08 7.68 28.79 26.49
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Nümerik çözüm yapÕlmÕú ve baútan gelen düzenli dalgalarda, farklÕ dalga frekanslarÕ için
nümerik yöntem ile elde edilen dalga kaynaklÕ düúey e÷ilme momentleri, ùekil 4’de
verilmiútir. ùekil 5’de de, gemi modellerinin e÷ilme momenti de÷erleri, sarkma durumu
için, Bureau Veritas kurallarÕna ve nümerik yönteme göre verilmiútir.

ùekil 4. Gemi modellerinin dalga frekansÕna ba÷lÕ e÷ilme momenti de÷erleri (nümerik).

ùekil 5. Gemi modellerinin e÷ilme momenti de÷erleri (BV ve nümerik).
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ùekil 6’da, gemi modellerinin kesme kuvveti de÷erleri, Bureau Veritas kurallarÕna ve
nümerik yönteme göre verilmiútir.

ùekil 6. Gemi modellerinin kesme kuvveti de÷erleri (BV ve nümerik).
5. Sonuçlar ve De÷erlendirme
Bu çalÕúmada, klas kuruluúlarÕndan olan Bureau Veritas tarafÕndan ampirik formüllerle verilen
dalga kaynaklÕ e÷ilme momenti ve kesme kuvveti de÷erleri, nümerik yöntem kullanÕlarak
bulunan de÷erler ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
Baútan gelen düzenli dalgalarda en büyük düúey e÷ilme momenti, sarkma durumu için, ùekil
4’de görüldü÷ü gibi, beú farklÕ model içinde gemi boyu en büyük olan model 3 için 0,111 Hz ve
dalga boyu gemi boyuna yakÕn oldu÷u durumda gerçekleúmiútir. AynÕ dalga frekansÕ için gemi
ortasÕnda oluúacak düúey e÷ilme momenti, yine ùekil 4’de 1,72 105 kNm olarak görülmektedir.
Bu de÷er ile, BV kurallarÕna göre gemi ortasÕnda hesaplanan düúey dalga kaynaklÕ e÷ilme
momenti arasÕnda %60’lÕk bir fark bulunmaktadÕr. Di÷er dört model için de, nümerik yöntem ile

317

hesaplanan dalga kaynaklÕ düúey e÷ilme momenti ile BV kurallarÕna göre hesaplanan e÷ilme
momentleri arasÕnda x=0,5 L’de %48 ile %60 arasÕnda fark bulunmaktadÕr.
Baútan gelen düzenli dalgalarda nümerik yöntem ile hesaplanan düúey kesme kuvveti ile BV
kurallarÕna göre hesaplanan kesme kuvvetleri arasÕnda da, x=0,5L’de %40 ile %60 arasÕnda fark
bulunmuútur.
Kaynaklar
[1] Jensen J. J., Pedersen P. T., “Wave-Induced Bending Moments in Ships – A
QuadraticTheory”, In Danish Center for Applied Mathematics and Mechanics, 1979.
[2] Alexander F. H., The Influence of the Proportions and Form of Ships upon Their
Longitudinal Bending Moments Among Waves, Trans. INA,vol. 47, London 1905, p.
116.
[3] Alexander F. H., The Influence of Longitudinal Distribution of Weight the Bending
Moments of Ships Among , Trans. INA, vol. 53, London, 1911, p. 103.
[4] Robb A. M., An Investigation of the Shearing Force and Bending Moment
Acting on the Structure of a Ship Including Dynamic Effects", Trans. INA, vol. 60,
London 1918, p. 188.
[5] Lockwood Taylor J. L., The Theory of Longitudinal Bending of Ships, by , Trans. N.
E. C. I., volume XLI, Neweastle-upon-Tyne, 1924-25.
[6] Kroukovsky B. V., Investigation
SNAME, 1955.

of Ship Motions in Regular Waves,

Trans.

[7] Rules for Classification of Steel Ships, Part B, Hull and Stability, Chapter 5, section
2, Page 24.
[8] Rules for Classification of Steel Ships, Part B, Hull and Stability, Chapter 5, section 2,
July 2011.

318

D? B 577   E=???
??B??=?  5?
 ???  ? ?
6H6C+:G86CR2,T*# -XJGJXG6P$Z

5 
WCN6 9:C>O I>86G:I>C>C K: WA@: H6KJCB6H\C\C VC:BA> 7>G 6G68\ DA6C <:B>A:G 9:C>O8>A>@
;66A>N:IA:G>C>C :C VC:BA> E6GU6H\9\G WIWC 9WCN6 <:C:A>C9: :I@>H>C> <VHI:GB:@I: DA6C
@WG:H:A @G>O =>U ^WE=:H>O @> 9:C>O8>A>@ H:@IVGWCW 9: DAJBHJO NVC9: :I@>A:CB:@I:9>G
:B>A:G>C >B6A6I\C96C >^A:I>AB:H>C: >^A:I>AB:H>C9:C HV@WAB:H>C: @696G <:U:C HWG:U <:B>
N6^6B 9VC<WHW DA6G6@ 69A6C9\G\AB6@I69\G :B>A:G>C >C^6H\ K:N6 B:K8JI <:B>A:G>C H6I\C
6A\CB6H\ HDCG6H\ I:@C>@ DE:G6HNDC:A K: E:GHDC:A 6CA6B\C96 >^A:I>AB:H> >H: 7J 9VC<WNW
@6EH6N6C7>GEGDH:HI>G I\@NVC:I>B>7J9VC<W>U:G>H>C9:VC:BA>U:KG:H:A:I@>A:G>DA6CK:
JAJH6A K: JAJHA6G6G6H\ @JG6AA6G <:A>^I>@U: WA@:A:G>C WO:G>C9: 9JG9JXJ 7>G @DCJ9JG
B>HNDCA6G\C6O6AI\AB6H\U:KG:N:96=66OO6G6GK:G:8:@N6@\IK:H>HI:BA:G>C>C@JAA6C\AB6H\
H>CI>C: K: 76A6HI HJA6G\C\C NVC:I>B> 6I\@ NVC:I>B> BD9:AA:G> U:KG:H>C9: DAJ^IJGJAB6@I69\G
J 6I\@A6G >A: >A<>A> VO:AA>@A: JAJHA6G6G6H\ @JG6AA6G K: 8:O6A6G <:B> >^A:IB:8>A>X>C9: <:B>
VBGW7DNJC866I\@B6A>N:IA:G>C>=:H6EA6B6N\K:B>C>B>O: :IB:N><:G:@I>GB:@I:9>G
:B>A:G>C N6^6B 9VC<WHW 9:X:GA:C9>GB:A:G>C9: <:B>A:G>C <:G:@ ;66A >^A:IB:H> <:G:@H:
76@\B IJIJB E:G>NDIA6G\C96 6I\@ NVC:I>B> B6A>N:IA:G> 7WNW@ B>@I6GA6G DAJ^IJGB6@I69\G
,WB 7J B6A>N:IA:G>C 6C6A>OA:G> \^\X\C96 DE:G6HNDC:A K: 6I\@ NVC:I>B B6A>N:IA:G>C>C
6O6AI\A67>AB:H> =:9:;A:CB:@I:9>G J U6A\^B6 @6EH6B\C96 <:B>A:G>C DE:G6HNDC B6A>N:IA:G>
'E:G6I>DC6AME:CH:H '(0 N6^6B9VC<WHW9:X:GA:C9>GB:H>$>;: N8A: HH:HHB:CI _
$ NVCI:B>NA: >C8:A:CB>^ K: <:B> >^A:IB:8>A>X> N6E6C ;>GB6A6G >U>C 7J B6A>N:IA:G>
6O6AIB66B6UA\7>GG:=7:GDAJ^IJGJAB6H\ 6B6UA6CB\^I\G
*!%/!-#(&)#(#-:B>16^6BVC<WHW:B>'E:G6HNDC%6A>N:IA:G>I\@1VC:I>B>
:B>ZC^66I\K::B>%6@>C6A6G\%W=:C9>H> B6>A=H:G86CDOIJG@<B6>A 8DB
1\A9\O,:@C>@TC>K:GH>I:H>:B>ZC^66I\K::C>O8>A>@6@WAI:H>:B>ZC^66I\K::B>
%6@>C6A6G\%W=:C9>HA>X>VAWBW ,:A    B6>AJ8:A:7>N>A9>O :9J IG
319

&-&C
WCN6 9:C>O I>86G:I>C>C K: WA@: H6KJCB6H\C\C VC:BA> 7>G 6G68\ DA6C <:B>A:G 9:C>O8>A>@
;66A>N:IA:G>C>C :C VC:BA> E6GU6H\9\G :B>A:G>C N6^6B 9VC<WHW >A@ >C^6H\C96C HV@WB
I:H>HA:G>C9:@> =JG96N6 6NG\AB6H\C6 @696G@> HWG:8> @6EH6B6@I69\G  J 76XA6B96 >A@ >C^6
B6A>N:IA:G>C9:C 76^A6C6G6@ <:B>N: 7>U>A:C VBWG HWG:8>C8: =6G86C686@ DE:G6HNDC:A
=6G86B6A6G 76@\B IJIJB B6HG6;A6G\ 6A\C6C @G:9> <:G> V9:B:A:G> K: <:B>C>C =JG96N6
K:G>AB:H>HDCJ8J:A9::9>A:C6BDGI>HB6C96=>ADAB6@WO:G:<:B>N6^6B9VC<WHWHWG:H>C8:
DAJ^67>A:8:@<:A>G <>9:G9:C<:H>C>H6XA6B6@9JGJBJC969\G
:B>A:G>C CDGB6A ;66A>N:IA:G> HDCJ8JC96 DGI6N6 U\@6C %*('$   # ! @6EH6B\C96
7JAJC6C E:IGDAK:E:IGDAIWG:KA>@6I\K:H\K\6I\@A6G H>CI>C:HJNJ@>GA>76A6HIHA6UHADEN6X
K7  %*('$   # !! @6EH6B\C96 7JAJC6C O:=>GA> H\K\ B699: 6I\@A6G %*('$
 # !.@6EH6B\C967JAJC6CE>HHJA6G K: %*('$ # .@6EH6B\C967JAJC6C
UVE 6I\@A6G <:B>A:G9:C @6NC6@A6C67>A:8:@ 6I\@A6G DA6G6@ 9:X:GA:C9>G>AB:@I:9>G3 4  J
6I\@A6G\CNVC:I>B><:B>A:G9:@>B:K8JII\@1VC:I>B(A6CA6G\>A:N6E\AB6@I69\GK:7JCA6G\C
@6G6H6A I:H>HA:G: K:G>AB:H> ODGJCAJ9JG J @6N\IA6G\C 9DXGJAJXJ %*('$ HVOA:^B:H>C:
I6G6;DA6CA>B6C9:KA:IA:G>I6G6;\C96C<:B>A:G>CA>B6C@6A\^HWG:A:G>7DNJC86N6E\AB6@I69\G
J 6I\@A6G\C 7:GI:G6;\ 96 DE:G6HNDC:A 7WIU: @6A:BA:G>C: 9: <>9:G @6A:B> DA6G6@
N6CH\B6@I69\G  :B>A:G>C =JG96N6 K:G>AB:H> HDCG6H\C96@> HV@WB >^A:B> 9: N>C: 7>G 6I\@
NVC:I>B>B699:H>DA6G6@9W^WCWA:7>A>G6C86@7J>^A:B<:B>>^A:IB:8>H>K:N66GB6IVGW>U>C
<:A>G<>G9>H>DA6G6@<:GU:@A:^I>X>C9:C6GI\@6A:BDA6G6@7WIU:@6A:BA:G>C:N6CH\B6@I69\G
JU6A\^B696<:B>A:G>CN6^6B9VC<WHW7DNJC86DAJ^67>A:8:@DE:G6HNDC:AK:6I\@NVC:I>B
B6A>N:A:G> >C8:A:CB>^ DAJE <:B> >^A:IB:H> N6E6C ;>GB6A6G6 7JCA6G\ 6O6AI\8\ NVC9:
I6KH>N:A:G9:7JAJCJAB6@I69\G
!C!);*$<.< *!(&4&  1##)&!C!);*$<.<
16H6BVC<WHWC6A>O>$>;:N8A:C6ANH>HK:16H6BVC<WHW :X:GA:C9>GB:H>$>;:
N8A: HH:HHB:CI 7>G :NA:B>C IWB U:KG:H:A 7DNJIA6G\C\ =6BB699:C>C 9DX696C
:A9:H>C9:C IWB 6I\@A6G I:@G6G 9DX6N6 9VC:C: @696G 9:X:GA:C9>G:C 7>G H>HI:B9>G  J
9:X:GA:C9>GB: WGWCWC>^A:CB:H>C9:DA9JXJ @696G :C:G?>96=>ADAB6@ WO:G: =6BB699:C>C
WG:I>AB:H>@JAA6C\AB6H\ K: HDC7:GI6G6;\ H\G6H\C96=6K6N6HJN6K:IDEG6X6DA6CIWB:I@>A:G>
>U:G>G34  $` A6G =:B 9DXGJ96C WG:I>B 6^6B6H\C96 DAJ^6C :B>HNDCA6G K: @JAA6C\A6C
:C:G?> K H  =:B 9: 9DA6NA\ =6BB699: :A9:H> WGWCWC 96X\I\AB6H\ IW@:I>8> I6G6;\C96C
@JAA6C\AB6H\ K: 7:GI6G6;\ K H :I@>A:G>7:A>GA:B:@K:VAUB:@>U>C@JAA6C\AB6@I69\G34
16^6BVC<WHWC6A>O>7:A>GA>7>G I:H>H 6A6C\C96DAJ^6C6@I>K>I:A:G:>A6K:DA6G6@7J6A6C\C
U:KG:H:A :I@>A:G>C: 7J I:H>H>C I:96G>@U> K: 9>X:G BW^I:G> >A: DA6C 76XA6CI\A6G\C\ 96 :A: 6A\G

320

JCJC HDCJ8J DA6G6@ :A9: :9>A:C WGWCWC DGI6N6 U\@B6H\C96C I:@G6G 9DX6N6 @6G\^B6H\C6
@696G @>HWG:8>7WIWCDA6G6@:A:6A\G34
:B>A:G>C N6^6B 9VC<WHWC: 76@\A686@ DAJCJGH6 HWG:U I:@C: N6E\H\ >U>C @JAA6C\A6C H68\C
9DX696C=6BB699:DA6G6@B6@>C:6@H6BA6G\C96@JAA6C\A6CE6GU6A6G\C>B6A6I6IVAN:A:G>C9:
:A9: :9>A:7>AB:H>C: @696G JO6G  C86@ 7J ^:@>A9: N6E\A6C 7>G 9:X:GA:C9>GB: H6XA\@A\
DAB6N686X\C96C N6^6B 9VC<WHW 6C6A>O> <:B>C>C I:GH6C:9: >C^6 6^6B6H\C96C HV@WB
I:H>H>C:@696G@>HWG:UDA6G6@7JU6A\^B6>U:G>H>C9:N:GK:G>A:8:@I>G

#)&?C(#/)#,#-!.3+*!(&3#/(#-& 1#?C(#/)#!(&3#/(#-& ,#-!/&+*!(2,#*.#.
 1#0**&*$+./
WCN6I>86G:I>C:@DCJDA6CB6AA6G\C7WNW@7>G7VAWBW 9:C>ONDAJNA6 I6^\CB6@I69\G WCN6
I>86G:I>C>C N6@A6^\@   `> K: WA@:B>O>C >I=6A6I K: >=G686I I6^\B6A6G\C\C >H: N6@A6^\@ 
 `\C6N6@\C7>G7DAJBJ9:C>ONDAJNA6N6E\AB6@I69\G34
:B>A:G>C HJA6G96 9DA6^B6 ^:@A>C: <VG: 9:C>O NDAJ I6^\B68\A\X\ U:^>IA:G>C> 6^6X\96@>
76^A\@A6G=6A>C9:>C8:A:N:7>A>G>O34
 #67DI6? ,6^\B68\A\X\ 7>G WA@:C>C NVC:I>B K: 9:C:I>B>C9: 7JAJC6C 9:C>OA:G9:
N6E\A6CI6^\B68\A\@IWGW9WG
 ZI=6A K: Z=G6U 1W@ ,6^\B68\A\X\ WA@:C>C >I=6A K: >=G6U B6AA6G\C\C 9:C>ONDAJ >A:
I6^\CB6H\9\G
 ,G6CH>I1W@,6^\B68\A\X\IG6CH>INW@I6^\B68\A\X\C96NDA8JAJXJC7>G7VAWBWWA@:
H\C\GA6G\ >U>C9: <:GU:@A:^B:@I: 6C86@ I6^\B68\A\X\C6 76^A6C6C CD@I6 K:
I6^\B68\A\X\CI6B6BA6C9\X\ CD@I6WA@:H\C\GA6G\ 9\^\C96@6AB6@I69\G
 -AJHA6G6G6H\ :C>ONDAJ1W@,6^\B68\A\X\ I6^\B68\A\X\C76^A6C<\UK:7>I>^ CD@I6A6G\
K:NDA8JAJ@WA@:H\C\GA6G\ 9\^\C96 <:GU:@A:^B:@I:9>G
 ZU +JA6G 1W@ ,6^\B68\A\X\ WA@: >U>C9:@> @6C6AA6G <DAA:G K: C:=>GA:G9: N6E\A6C
HJNDAJI6^\B68\A\X\9\G
>X:G N6C96C H:;:GA:G>C IWGWC: <VG: 9:C>O NDAJ I6^\B68\A\X\ 9WO:CA> A>C:G K: 9WO:CH>O
IG6BE I6^\B68\A\@DA6G6@>@>N:6NG\A\G WO:CA>=6IA6G96<:B>A:G96=6VC8:9:C7:A>GA:CB>^
A>B6CA6G 6G6H\C96 <:B>A:G>C 7D^AJ@ 9DAJAJ@ DG6C\C6 76@\AB6@H\O\C HWG:@A> K: 9WO:CA>
N6E\A6C H:;:GA:G9>G  WO:CH>O I6^\B68\A\@I6 >H: 6GO I6A:E 9:C<:H>C: 76XA\ DA6G6@ NW@WC
@6GA\A\X\C676XA\DA6G6@EA6CH\ON6E\A6CH:;:GA:G9>G
:B>A:G>C   (6GI>A:G: @>G6A6CB6H\ 9JGJBJC96 >H: <WCAW@ 76OA\ I>B:8=6GI:G H:;:G 76OA\
KDN6<:8=6GI:G
K: <:B>A:G>C E:GHDC:A DAB696C U\EA6@ DA6G6@ @>G6N6
K:G>AB:H>76G:7D6I8=6GI:G <>7> @>G6A6B6U:^>IA>A>@A:G>DGI6N6U\@B6@I69\G

321

:C>O I6^\B68\A\X\ >HA:IB:A:G>C9: 9>X:G I6^\B68\A\@ IWGA:G>C9:C ;6G@A\ DA6G6@ H:;:G :H6H\C6
96N6C6C7>GB6A>N:IH>HI:B>K6G9\G34 'AJ^6CDE:G6HNDC:AB6A>N:IA:GH:;:G>C76^A6C<\8\C96C
NW@A:B: 76^A6B6H\C6 H:;:G 7>I>^ HWG:H>C:I6=A>N: 7>I>B>C: @696G <:U:C O6B6C >U>C
9:X:GA:C9>G>A>G
:C>OI6^\B68\A\X\C96DE:G6HNDC:AB6A>N:IA:G<:C:A6CA6B96>@>N:6NG\A\G34
 >G:@I B6A>N:IA:G 16@\I <>9:GA:G> NW@ :AA:UA:B: <>9:GA:G> A>B6C K: @6C6A <:U>^
<>9:GA:G>
 C9>G:@I B6A>N:IA:G (:GHDC:A <>9:GA:G> +><DGI6 <>9:GA:G> <:B> <VO:I>B K:
@A6HA6B6 <>9:GA:G> 76@\B K: DC6G\B <>9:GA:G> N6X <>9:GA:G> B6AO:B: K: N:9:@
E6GU6 <>9:GA:G> 6BDGI>HB6C K: ;6>O <>9:GA:G> =67:GA:^B: <>9:GA:G> K: <:C:A
NVC:I>B K:9>X:G <>9:GA:G>
>G:@I B6A>N:IA:G <:B>C>C H:;:G 7VA<:H> H:;:G HWG:H> K: I6^\N686X\ NW@: 76XA\ DA6G6@
9:X>^B:@I:9>G X:G <:B>   >G ^6=\H I6G6;\C96C @>G6A6CB\^ >H: 7J <>9:GA:G @>G68\A6G
I6G6;\C96C @6G^\A6C\G <:B>9>G:@DA6G6@6GB6IVGWK:N6 >^A:IB:8>H>I6G6;\C96C NVC:I>AB:@I:
>H:7J<>9:GA:GH:;:G@6G O6G6G=:H6EA6G\>U>C9:9:X:GA:C9>G>A>G34
C9>G:@I B6A>N:IA:G >H: 9:C>O I6^\B68\A\X\C96 DE:G6HNDC:A >^A:IB: B6A>N:IA:G> '(0
DE:G6I>DC6A :ME:CH:H K:N6 GJCC>C< 8DHI 6AI\C96 9:X:GA:C9>G>A>G34 3 4 'E:G6HNDC:A
B6A>N:IA:G9:I6NA6C9\G\A686@ DAJCJGH63 4
 (:GHDC:A <>9:GA:G> %66^A6G 6OA6 B:H6> V9:B:A:G> +6XA\@ <>9:GA:G> ,JAJB K:
<>NH> <>9:GA:G> -A6^\B Z6^: <>9:GA:G> +DHN6A <WK:CA>@ <>9:GA:G> ,:B>OA>@
B6AO:B:A:G> @HIG6A6G
 +><DGI6 <>9:GA:G> ,:@C: K: B6@>C: H><DGI6H\ (! @DGJB6 K: I6OB>C6I @JAWE
H><DGI6A6G\>X:GH><DGI6<>9:GA:G>
 :B><VO:I>BK:@A6HA6B6<>9:GA:G> 6NG6@9:C:I>BA:G>#A6H 9:C:I>BA:G>$>B6C
HVGK:NA:G> +:GI>;>@6<>9:GA:G>
 6@\B K: DC6G\B <>9:GA:G> C6 K: N6G9\B8\ B6@>C:A:G>C 76@\B ,:@C: K:
WHIN6E\B\ 76@\B +:N>G8>=6OA6G\ 76@\B1\AA\@ H:GK>HK:76@\B<>9:GA:G>
 16X<>9:GA:G>C6B6@>C:K:N6G9\B8\A6G96@JAA6C\A6CN6X<>9:GA:G>
 %6AO:B:K:N:9:@E6GU6<>9:GA:G> +IDG=6A6I7DN6@JB6CN6K7  1:9:@E6GU6
A:IK::@>EB6CWK:GI:B6AO:B:A:G><>9:GA:G>
 BDGI>HB6C K: ;6>O <>9:GA:G> :B> >U>C @JAA6C\A6C @G:9> K: 6BDGI>HB6C <:G>
V9:B:A:G>C>C<WCAW@76OA\>6^:7:9:A>

67:GA:^B: <>9:GA:G> ,:A:@H I:A:;DC ;6@H EDHI6 +6I8DB JN9J @6C6A\NA6
=67:GA:^B:6G68\<>9:GA:G>
 :C:A NVC:I>B K: 9>X:G <>9:GA:G> :B>C>C >^A:IB:H>C> N6E6C :@>7>C B66^ D;>H
<>9:GA:G> +I6BE6 BW=WG <>9:GA:G> +>CI>C: +ADE #>GA> +J ZB=6 <>9:GA:G> 6G>I6
C:^G>N6I@>I6EK7<>9:GA:G

322

:C>O I6^\B68\A\X\ N6E6C >^A:IB:A:G H:;:G >A: >A<>A> <>9:GA:G> VC8:9:C N6@A6^\@ DA6G6@
<VG:7>AB:@ 6B68\NA6 H:;:G I6=B>CA:G> N6EB6@I69\GA6G  +:;:G: 6>I B6A>N:I I6=B>C> N6E6C
>^A:IB: H:;:G: VO<W DA6G6@ 7:A>GA:C:C N6@\I A>B6C 68:CI6 @6C6A <:U>^ K 7  <>9:GA:G>C
=:H6EA6CB6H\C96CHDCG6 9:C>O8>A>@ H:@IVGWC9: >^A:IB:B6A>N:I>69\K:G>A:C<>9:GA:G>H:;:G:
VO<W <>9:GA:G::@A:N:G:@H:;:G>CIDEA6BB6A>N:I>C> 7JAB6@I69\G WCAW@>^A:IB: B6A>N:IA:G>
N\AA\@ DA6G6@ 7WIU:A:C>E H:;:G>C @6EH6N686X\ <WCA:G: E6NA6^I\G\AB6@I69\G  J 7WIU:A:B:
=6O\GA6C\G@:C <:C:AA>@A: 7>GUD@ 9:C>O8>A>@ ;>GB6H\ 7>G VC8:@> ;66A>N:I 9VC:B>C9:
<:GU:@A:^B>^ DA6C ;>>A> :C9>G:@I B6A>N:IA:G>C 6NC\ DA9JXJCJ 9W^WC:G:@ =:H6E N6EB6@I69\G
WIU:A:B:>A<>A>IWB7>G>BA:G>C@6I\A\B\NA6 <:GU:@A:^I>G>A:7>A:8:@@6EH6BA\ K:H>HI:B6I>@7>G
U6A\^B6 <:G:@I>GB:@I:9>G  NC\ O6B6C96 H:;:G 7VA<:H>C9:@> ;>N6I 6G6^I\GB6A6G\ K: <:UB>^
N\AA6G6 <VG: 7WIU:9: G:K>O:H> <:G:@:C B699:A:G>C >G9:A:CB:H> <:G:@B:@I:9>G  J 96=6
<:GU:@U>7>G7WIU:A:B:N6E\AB6H\C6DA6C6@H6XA6N686@I\G
#)&(#-"#'& /A';*#/&)& 3$0(!)!.A
:B>A:G>C N6^6B 6A6CA6G\C96 WG:I>A:C :KH:A 6I\@A6G >A: A6KD76 K: L8`A:G>C9: DAJ^6C <G> K:
H>N6= @>GA> HJA6G H:N>G HDCJ8J DAJ^6C H>CI>C: K: HAJ9<: WGWCA:G> 6B76G K:N6 @6G<D I6C@\
N\@B6H\ HDCJ8J DAJ^6C HADE HJA6G\ G6HE6 7DN6 K: @6NC6@ <>7> >^A:BA:G HDCG6H\ DAJ^6C
B699:A:G <:B>A:G9:@>DAJ^6C6I\@A6G6VGC:@DA6G6@ K:G>A:7>A>G
:B>A:G9:@> 6I\@ NVC:I>B>C>C @DCJHJ :B>A:G>C <WCAW@ ;66A>N:IA:G>C9:C @6NC6@A6C6C
6I\@A6G\C :@DCDB>@ K: U:KG:H:A 76@\B96C O6G6GA6G\C\ :C 6O6 >C9>G<:N:G:@ @6G6 I:H>HA:G>C:
I:HA>B:9>A:G:@7JI:H>HA:GI6G6;\C96C>B=6:9>AB:H>9>G
16E\A6C 6G6^I\GB6A6G96 9:C>O @>GA>A>X>C: 6IBDH;:G K: @6G6 @6NC6@A\ @>GA:I>8>A:G>C 
9:C>O: 9DXGJ96C 7D^6AI\B\C   K: <:B>A:G9:C @6NC6@A6C6C 6I\@A6G\C 96   DG6C\C96
C:9:CDA9JXJCJ<VHI:GB:@I:9>G WCN696 <:B>A:G9:C9:C>OA:G:=>U7>G>@\N\N6 JA6^B6N6C
<WC9: N6@A6^\@  B>ANDC @6I\ 6I\@ 7\G6@\AB6@I69\G 3 4 3 4 J 6G6^I\GB6A6G96 6A\C6C
HDCJUA6G6I\@NVC:I>B>B:KOJHJCJVC:BA>7>G=6A:<:I>GB:@I:9>G
:B>A:G9:C @6NC6@A6C67>A:8:@ :KH:A 6I\@ B>@I6G\ <WCAW@ @>^> 76^\  
BM696BM<WC`9WG3 4 X\GN6@\IN6@\I<:B>A:G9: H:N>GHWG:H>C8:<WC76^\C6DAJ^6CHAJ9<:
K: I6^\CI\ B>@I6G\ <:B>C>C <WCAW@ N6@\I =6G86B\C\C `H> DA6G6@ 9:X:GA:C9>G>A>G3 4
:B>A:G9: %*('$ @ !. @6EH6B\C96 DAJ^67>A:8:@ E>H HJ B>@I6G\ >H: 
A>IG:M696BM<WC`9WG3 4
JCA6G\C=6G>8>C9:N>C:<:B>A:G9:C@6NC6@A6C67>A:8:@6I\@A6G6G6HE6K:7DN6HDCG6H\DAJ^6C
E6H K: 7DN6 E6GU68\@A6G\ @:H>B @6NC6@ K: I6^A6B6 <>7> >B6A6I @69:B:H> HDCG6H\ DAJ^6C
8WGJ;A6G I:GH6C: HWG:H> 7DNJC86 DAJ^6C =:G IWGAW 6I\@A6G96 7J HI6IW9: 9:X:GA:C9>G>A>G
:B>9:@> WG:I>B EGDH:HA:G>C>C>CH6CH6XA\X\C6O6G6GK:GB:N:8:@=6A:<:I>G>AB:H>>^:JN<JC
@>^>H:A@DGJNJ8J9DC6C\BA6G\C@JAA6C\AB6H\HDC9:G:8:VC:BA>9>G 3 4

323

;')#&,<'#)&.&?8&* 3$0(!)!.A
1J@6G\96K:G>A:C7>A<>A:G 9DXGJAIJHJC96 JAJHA6G6G6H\ HJA6G96 H:;:GN6E6C  /,`AJ@
 BD9:A !+ @A6HA\ 7>G 9V@B: NW@ <:B>H> >U>C N\AA\@ DE:G6HNDC:A 7WIU: K: GJCC>C<
8DHI=:H67\6^6X\96@>^:@>A9:9>G

&D U\@A6B6
NA\@WIU:-+
(:GHDC:A>9:GA:G>

 +><DGI6>9:GA:G>

 VO:I>BK:#A6HA6B6 >9:GA:G>

 6@\B'C6G\B>9:GA:G>

 16X>9:GA:G>

 %6AO:B:K:1:9:@(6GU6>9:GA:G>

 BDGI>HB6CK:6>O>9:GA:G>


67:GA:^B:>9:GA:G>

 >X:G>9:GA:G
6
1VC:I>B>9:GA:G>

 7 16N\C 6G>I6>9:GA:G>
8
+>CI>C:+ADE(>H+JZB=6>9:GA:G>

1$!#,'($% -+ 
T&$T#Z]$,%%$Z1,Z -+ 
,67AD _ RGC:@V@B:1W@:B>H>NA\@WIU:K:Z^A:IB:%6A>N:I> :H67\
 +DC I:GH6C: DC6G\B 76@\B IJI6G\ WO:G>C9:C I:GH6C: E:GNDIA6G\C\C  N\A96 7>G DA9JXJ
9:X:GA:C9>G>A:G:@ >A<>A> <>9:G>C  N\AA\@ 7>G E:GND96 N6N\A9\X\ ^:@>A9: 9:X:GA:C9>GB:
N6E\AB\^I\G
:B>C>C N\AA\@@JAA6C\BVBGWC:<VG:6A\^;>N6I\=JG969:X:G> WO:G>C9:C=:H6EA6B6
N6E\A6G6@ 6NA\@7WIU:N:>A6K::9>AB>^I>G
1J@6G\96@>I67AD96C96<VGWA:8:X>WO:G:7WIU:>U:G>H>C9:@>:C7WNW@@6A:BDA6G6@E:GHDC:A
<>9:GA:G><VOW@B:@I:9>G J@6A:B9:CHDCG6@>9>X:G7WNW@@6A:BA:GDA6G6@>H:6BDGI>HB6C
K:;6>O<>9:GA:G>>A:H><DGI6<>9:GA:G>7JAJCB6@I69\G
I\@>B=6<>9:GA:G>C>C6NA\@7WIU:9:@>E6N\>H: H:K>N:H>C9:9>G C86@7JG696<VOW@:C
B>@I6G H69:8: IDEA6C\E :AA:UA:C:7>A:C 6I\@A6G\C 7WIU:N: :I@>H>C> <VHI:GB:@I:9>G :C:A
7WIU:C>C >U:G>H>C9: =:G C: @696G 6I\@ >B=6 <>9:GA:G>C>C 9W^W@ 7>G NWO9:H> DAH6 96 <:B>9:
DAJ^67>A:8:@6I\@B>@I6GA6G\6O6AI\A6G6@>B=6<>9:GA:G>@G>O^6GIA6G\C9696=69W^W@IJI6GA6G6
<:I>G>A:7>A>GK:9>X:GI6G6;I6CU:KG:H:A:I@>A:G9::C6O6>C9>G<:CB>^DAJG

324

C86@JAJHA6G6G6H\@JG6AA6G<:A>^I>@U:7JB6A>N:IA:G>C6GI686X\6U\@I\G RO:AA>@A:6I\@76A6HI
HJNJ H>CI>C: HJNJ K: 7686 <6O\ :B>HNDC @\H\IA6B6A6G\ 8:O6 K: K:G<>A:G> @JG6A =6A>C:
<:I>G>A9>@I:C HDCG6 7J B6A>N:IA:G DA9J@U6 VC:B @6O6C686@I\G NC\ O6B6C96 JAJHA6G 6G6H\
@JG6AA6G\C <:G:@A>A>@A:G> N:G>C: <:I>G>A>G@:C :@ B6A>N:IA:G DAJ^686@I\G  B>HNDCA6G\C
6O6AI\AB6H\ >U>C <:B> WO:G>C: @DCJA686@ H>HI:BA:G K: 6BDGI>HB6CA6G\ <:B> >^A:IB:8>A>X>
E6G6B:IG:A:G>C>C9:X>^I>GB:H>C><:G:@I>G:8:@I>G
:B>A:G>C N6^6B 9VC<WHWC9:@> HDC :KG:H> DA6C HV@WB HWG:8>C9: <:C:A DA6G6@ <:G>
9VCW^WBWC9: <:B>C>C 7D^ 6X\GA\X\ DA6G6@ 9:X:GA:C9>G>A:C $,$><=I :69L:><=I ,DC
WO:G>C9:C=:H6EA6B6A6GN6E\AB6@I69\G $,76O\C96IDC76^\C6<:B><:G>HV@WB7:9:A>
_   -+ 8>K6G\C969\G  GB6IVGA:G >U>C <:C:A 7WIU:A:G: :@A:C:C 6BDGI>HB6C K: ;6>O
<>9:GA:G>C9:C <:B>C>C @JAA6C\B VBGWC: DG6C\ 6A\C6G6@ 7J IJI6G 7>G <>G9> DA6G6@
9:X:GA:C9>G>A>G WCN6 <:C:A>C9: :C 7WNW@ HV@WB I:H>HA:G> >C9>HI6C 6C<A69:^ ,WG@>N:
K: P>C`9: 7JAJCB6@I69\G    N\A\C\C >A@  6NA\@ 7VAWBWC9: 9WCN6 <:C:A>C9:  B>ANDC
/,8>K6G\C96<:B>C>CHV@WBWCWCN6E\A9\X\G6EDGA6CB6@I6K:<:B>HV@WBWC9:6GI6C7J
>KB:C>C DGI6A6G\C6@696G9:K6B:IB:H>VC<VGWAB:@I:9>G
+*081#5*#-&(#+><DGI6 <VO:I>B K: @A6HA6B6 76@\B DC6G\B 6BDGI>HB6C K: ;6>O <>9:GA:G> N6X N6N\C
=6G>I6 K: NVC:I>B <>9:GA:G> H67>I DA9JXJC96C >A@ DA6G6@ E:GHDC:A <>9:GA:G> G:K>O:N:
JXG6B\^I\G 7J 9JGJB <:B>A:G>C @DC9WHNDCA6G\C\C 9W^B:H>C: U:^>IA> 9:C:I>BA:G9:
JN<JCHJOAJ@A6G6 K:N6 IJIJ@A6B6A6G6 NDA 6UB\^I\G 1>C: B6AO:B: K: N:9:@ E6GU6
>@B6AA:G>C9: N6E\A6C @:H>CI>A:G >H: 7J @:O B6@>C: 6@H6BA6G\C96 K:N6 <:B> WO:G>C9:
NWGWIWA:CGJI>C>^A:G9:6@H6B6A6G6NDA6UB\^I\G
J C:9:CA: 9:C>ONDAJ NW@ I6^\B68\A\X\ >HA:IB:A:G>C9: B6A>N:IA:G>C 7:A>GA:CB:H> K:
@6G^\A6C67>AB:H> <:B> H6=>EA:G>C>C K:G9>@A:G> =>OB:I>C 7:9:A>C>C 9DXGJ =:H6EA6CB6H\C6
76XA\9\G +\;\G96C >C^6 :9>AB:H> K:N6 H6I\C 6A\CB6H\ 9W^WCWA:C >@>C8> :A <:B>C>C $
@6EH6B\C96 H6I\C 6AB6 B6A>N:I> 6BDGI>HB6C K: ;6>O <>9:GA:G> DE:G6HNDC:A <>9:GA:G> K:
=JG96 <:G> 9VCW^ <:A>G> VC<VGWHWCWC N6E\AB6H\ 9:C>O I6^\B68\A\X\ N6E\A686@ NW@ I>E> K:
H:N>G7VA<:H>9:X:GA:C9>GB:H> N6E\AB6A\9\G
WCN6 :C>O8>A>@ RG<WIW!%' K: KGJE6 >GA>X>`C>C <:B>A:G9:C @6NC6@A\ @>GA:CB:C>C
VCWC: <:U>A:7>AB:H> >U>C NDXJC 7>G U6A\^B6H\ 7JAJCB6@I69\G RO:AA>@A: DGI6N6 U\@6C
:B>HNDCA6G\ 9W^WGB: 69\C6 +WA;WG B>HNDCA6G\C\ #DCIGDA A6CA6G\+WAE=WG B>HH>DC
DCIGDA G:6H + DAJ^IJGB6@I6 7>G UD@ >U 9:C>O K: 6A6CA6G\ 7J @6EH6B6 96=>A :IB:
U6A\^B6H\C969\G  1>C: 7J JN<JA6B6A6G96 7J 7VA<:9: H:;:G N6E6C <:B>A:G>C 
H:K>N:H>C9:9W^W@HWA;WG:B>HNDCAJ6X\GN6@\I@JAA6C\BA6G\C\A>B6C@6A\^HWG:A:G>7DNJC86

325

96 N>C: 6NC\ ^:@>A9: 9W^W@ HWA;WG >U:G>@A> 9>O:A N6@\I\C @JAA6C\AB6 ODGJCAJAJXJCJ
<:I>GB:@I:9>G  %6@>C: WG:I>8>A:G> >A: N6E\A6C BJI676@6I6 <VG: 9:  '86@   I6G>=>
HDCG6H\C96 >C^6:9>A:8:@<:B>A:G9:9W^W@HWA;WG:B>HNDCAJN:C>C:H>A,>:GI>EB6@>C6A6G\C
<:B>A:G9: @JAA6C\A686X\ 9WO:CA:B:H> NWGWGAWX: <>GB>^I>G  >X:G 7>G JN<JA6B6 DA6C :B>
C:G?>.:G>BA>A>X>1VC:I>B(A6C\+=>EC:G<N;;>8>:C8N %6C6<:B:CI(A6C+%(K:
C:G?> .:G>BA>A>X> >O6NC C9:@H>C:G<N ;;>8>:C8N :H><C !C9:M ! JN<JA6B6A6G\
>A:  '86@   I6G>=> >I>76G>NA: <:B>A:G9: 7JAJCB6H\ ODGJCAJ =6A: <:A:8:@ 7VNA:8:
<:B>A:G9:@>:C:G?>K:G>BA>A>X>C>WHIH:K>N:U\@6G\AB6H\6B6UA6CB\^I\G
:B>A:G9:7J6I\@A6G\CDAJ^B6H\C\:C<:AA:N>8>U6A\^6C6@H6BA6G96@>@6U6@A6G\C<>9:G>AB:H>
6^\G\ HJ @JAA6C\B\C\C :C<:AA:CB:H> GWO<6GA\ =6K6A6G96 7DN6 N6E\AB6B6H\ K7  VCA:BA:G>C
6A\CB6H\ <:G:@B:@I:9>G ]>G@:I @6G6 E:GHDC:A>C>C <:B> E:GHDC:A>C> 7J @DCJ96
7>A>CUA:C9>GB:H> K: I:^K>@ :IB:H> <:G:@B:@I:9>G >GUD@ KGJE6 WA@:H> K: B:G>@6 @\I6H\
A>B6CA6G\C96 <:B> @6NC6@A\ 6I\@A6G\C >B=6H\ 7:9:AH>O N6E\AB6@I69\G 7VNA:8: 7J 6I\@A6G\C
9:C>O: 6I\AB6H\ K:N6 76H\AB6H\ :C<:AA:B:N: U6A\^\AB6@I69\G 1>C: N6E\A6C $>B6C :KA:I>
#DCIGDAA:G>C9: 9:7J6I\@A6G\C@6N\IA6G\C\CWO:G>C9:\HG6GA69JGJAB6@I6 AB6CN6K:ZHE6CN6
<>7> KGJE6 >GA>X> WA@:A:G>C9: $>B6C :KA:I> #DCIGDAA:G>C: :@ DA6G6@ %*('$
9:C:I>BA:G>N6E\AB6@I6 =:GIWGAW JHJAHWOAWXWC VCWC:<:U>AB:N:U6A\^\AB6@I6 JN<JC@6N\I
7JAJC9JGB6N6C K:N6 N6CA\^7:N6C967JAJC6C <:B>A:G:NW@H:@B:7A6XA\E6G68:O6A6G\ <:B>
K:^>G@:IE:GHDC:A>C:=6E>H8:O6A6G\K:G:7>AB:@I:9>G
16E\A6C 7J U6A\^B696 <:B>A:G: VO<W DE:G6HNDC:A >^A:IB: B6A>N:IA:G>C>C <:B> N6^6B
9VC<WHW @6EH6B\C96 9:X:GA:C9>G>AB:H> K: 6I\@ NVC:I>B B6A>N:IA:G>C>C 7J <>9:GA:G
>U:G>H>C9:@> E6N\ =6@@\C96 7>A<> K:G>AB:N: U6A\^\AB\^I\G 'E:G6HNDC:A 7WIU: @6A:BA:G>
7:A>GA:C>G@:C 9>@@6I :9>AB:H> <:G:@:C CD@I6A6G6 <:B>A:G9:C @6NC6@A6C67>A:8:@ 6I\@A6G\C
6O6AI\AB6H\C\I:^K>@:9>8>VCA:BA:G>C6A\CB6H\ <:G:@I>X>=JHJHJC69:X>C>AB>^ K:9:C>ONDAJ
I6^\B68\A\X\N6E6C;>GB6A6G6NDA<VHI:GB:H>6B6UA6CB\^I\G
 !3*!'(!3 4 ,WG@>N: JB=JG>N:I> :B>A:G9:C I\@ A\CB6H\ K: I\@A6G\C #DCIGDAW 1VC:IB:A>X>
*:HB>6O:I:+6N\
34#WUW@<WA 1 WC:^:B>+V@WBW.:,:=A>@:A>I\@1VC:I>B> -AJH6AP:KG:
%W=:C9>HA>X>#DC<G:H>16^6BP:KG:,:@CDAD?>ZOB>G  
34 PD@6N<>A 2  I\@ 1VC:I>B> (A6CA6B6H\C96 16H6B VC<WHW C6A>O> C69DAJ
TC>K:GH>I:H>:C>A>BA:G>CHI>IWHWP:KG:%W=:C9>HA><>1W@H:@$>H6CH,:O> 
34>H=DE( $ (DAAJI>DC(G:K:CI>DC%8G6L >AA+>C<6EDG:
34 D@JOJC8J #6A@\CB6 (A6C\     a:C>ONDAJ -A6^\B\ RO:A Z=I>H6H #DB>HNDCJ
*6EDGJb,WG@>N:JB=JG>N:I>:KA:I(A6CA6B6,:^@>A6I\C@6G6 

326

34 RO9:B>G' :C>ONDAJ1W@,6^\B68\A\X\C96%6A>N:IA:GK:>G-N<JA6B6,  ZHI6C7JA
TC>K:GH>I:H> +DHN6A >A>BA:G CHI>IWHW ZHA:IB: C67>A>B 6A\ %J=6H:7: >A>B 6A\
D@IDG6,:O> 
34 AIJX '  :C>O ,6H\I ZHA:IB:A:G>C9: %6A>N:IA:G K: %6A>N:IA:G>C 1VC:I>B 1VCWC9:C
ZC8:A:CB:H> ZHI6C7JA Z@I>H69>K:,>86G> ZA>BA:G@69:B>H> 
34 @I:C &  :C>O ,6^\B68\A\X\C96 ,6^\N\8\ 1W@A:N>8> ZA>^@>A:G> K: 1W@A:N>8>A:G>C
@DCDB>@ P\@6GA6G\C\C #DGJCB6H\ ZT :C >A>BA:G> CHI>IWHW D@IDG6 ,:O> ZHI6C7JA

34 A9:GIDC ( %  +:6 ,G6CHEDGI 'E:G6I>DC 6C9 8DCDB>8H  A68@ (J7A>86I>DCH
I=:9>I>DC$DC9G6 
3

4:H"  =6GI:G>C<6C9+=>EE>C<,:GBH. $DC9DC6G@:G6C9 DL6G9 

3 4 DLC6G9 " %  *JCC>C< DHIH 6>GEA6N (J7A>86I>DCH +=>E %6C6<:B:CI +:G>:H
$DC9G6 
3 4 +IDE;DG9 %  %6G>I>B:8DCDB>8H C9 9>I>DC*DJIA:9<:&:L 1DG@-+
3 4 D96CH@N   #D86HDN  (GDI:8I>C< I=: %6G>C: CK>GDCB:CI ;GDB .:HH:A +DJG8:
(DAAJI>DC-&$'+!!!6C9:NDC9 8DADFN$6L)J6GI:GAN HH    
3 4 (6A67\N\@  :B>K:$>B6CI\@1VC:I>B>K:%*('$ ZOB>G$>B6C\ RGC:X>
,WG@>N:#\N\A6G\ #DC<G:H>HH 
ZOB>G 
3 4
,WG@
$DN9J
VGC:@
PVE
LLL IJG@ADN9J DG< <6G76<:5IJG@8: 6HEM

1VC:I>B

(A6C\

H6N;6

CD

3 4 %*('$CC:M *:< 
3 4  % ' ,6G>= +6N\   
-N<JA6B6#JG6AA6G\1VC:G<:H>

   H6N\A\ :B>A:G>C ,:@C>@ &>I:A>@A:G>C: 1VC:A>@

3 4P:A:7>-   :B>ZC^66I\C96I\@A6GK:DN6B>HNDC ,6=B>C> 1,T:B>ZC^
K::B>%6@  W= `96=6O\GA6C6CD@IDG6,:O> 

327

328

YARALI STABøLøTE KURALLARINDAKø DEöøùøKLøKLERøN
KONTEYNER GEMøLERø ÜZERøNDEKø
ETKøLERøNøN øNCELENMESø
Erdem SOYDAR1, Hüseyin YILMAZ2, Burak YILDIZ3

ÖZET
Bu çalÕúmada, yük ve yolcu gemileri için uyumlu hale getirilmiú yeni olasÕlÕklÕ yaralÕ
stabilite kurallarÕnÕn, konteyner gemileri üzerindeki etkileri araútÕrÕlmÕútÕr. SOLAS90 ve
SOLAS 2009 olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kural setlerinin uygulanma úekli ve teorik arka planÕ
açÕklanmÕútÕr. Yeni kural seti ile getirilen de÷iúiklikler belirtilmiútir. FarklÕ büyüklükteki iki
konteyner gemisi için olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite hesaplamalarÕ her iki kural seti uygulanarak
gerçekleútirilmiútir. Yeni olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kural setinin iki gemi için uygulanmasÕ
sonucunda, yeni kural setinin her iki gemi üzerindeki etkisinin farklÕ oldu÷u görülmüútür.
Sonuç olarak, uygulama yapÕlan gemiler için izin verilen KG e÷risi yeni kural setinin
sonuçlarÕ göz önünde bulundurularak yeniden tanÕmlanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: OlasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite, Konteyner gemileri, Bölmeleme

1. Giriú
SOLAS 1974 ile yolcu gemileri için getirilen olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kurallarÕnÕ, 1990
yÕlÕnda IMO “Denizde Güvenlik Komitesi” tarafÕndan kabul edilen MSC.19(58)[1] (bundan
sonra SOLAS90 olarak anÕlacaktÕr) düzenlemesi ile kuru yük gemileri için bölmeleme ve
yaralÕ stabilite kurallarÕ takip etmiútir. 1 ùubat 1992 tarihinden itibaren inúa edilen, bu
tarihte omurgalarÕ kÕza÷a konmuú veya benzer yapÕm aúamasÕndaki 100 metre ve üzeri kuru
yük gemilerini kapsayan bu kurallar da ana hatlarÕyla Kural A265[2] gibi olasÕlÕklÕ
yaklaúÕma ve aynÕ yaralanma istatistiklerine dayanmaktaydÕ. Bu kural seti ile IMO, kuru
yük gemileri için yaralÕ stabilite kurallarÕ ve ilgili düzenlemeleri ilk kez ortaya
koymuútur[3]. AynÕ kurallarÕn, 1998’den itibaren, 100 metreden küçük ve 80 metreden
büyük tüm kuru yük gemilerine uygulanmasÕ kararÕ yürürlü÷e girmiútir[4].
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1995 yÕlÕnda IMO, yolcu ve kuru yük gemileri için geliútirilen kurallarÕn, IMO kurallarÕnÕn
kapsadÕ÷Õ bütün gemiler için uyumlu hale getirilerek tek bir standart altÕnda toplanmasÕ
konusunda çalÕúma yapÕlmasÕnÕ karara ba÷lamÕútÕr. Gerekli altyapÕ ve koordinasyonlarÕn
kurulmasÕ sonucunda Avrupa Birli÷i tarafÕndan desteklenen, olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite
kurallarÕnÕn güncellenmesini amaçlayan HARDER Projesi (Harmonization of Rules and
Design Rationale) ortaya çÕkmÕútÕr[5]. 2000 yÕlÕnda baúlayan ve üç yÕl süren çalÕúmalarÕn
sonunda HARDER projesi raporu[6] 2005 yÕlÕnda MSC 194(80)[7] (bundan sonra SOLAS
2009 olarak anÕlacaktÕr) genelgesi ile kabul edilmiútir. Bu genelge ile 1 Ocak 2009’dan
itibaren inúa edilen tüm kuru yük ve yolcu gemilerini kapsayan uyumlu hale getirilmiú
olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kurallarÕ yürürlü÷e girmiútir.
Papanikolaou ve Eliopoulou çalÕúmalarÕnda[8], uyumlu hale getirilmiú yeni yaralÕ stabilite
kurallarÕnÕn taslak aúamasÕndaki hali ile SOLAS90 yaralÕ stabilite kurallarÕnÕn kuru yük
gemileri ile yolcu gemileri tasarÕmlarÕ üzerindeki etkilerini incelemiúlerdir.
Papanikolaou ve Eliopoulou [3], IMO öncülü÷ündeki uyumlu hale getirilmiú olasÕlÕklÕ, risk
tabanlÕ kurallar hakkÕndaki çalÕúmalarÕn sonuçlarÕnÕ sunan ve metodolojik arka planÕ
özetleyen çalÕúmalarÕnda, yürürlü÷e girmiú olan yeni kurallarÕn tarihsel geliúimini ve yeni
kurallarÕn yük ve yolcu gemileri tasarÕmÕ üzerindeki öngörülerine yer vermiúlerdir.
Tersaneler ve klas kuruluúlarÕ, gemilerin bölmelendirilmesindeki olasÕlÕ÷a dayalÕ anlayÕú ile
ortaya çÕkabilecek serbestlik derecelerinden faydalanabilmek adÕna ortak bir giriúimde
bulunmuúlardÕr[9]. ÇalÕúmada, alÕúÕlagelmiú tasarÕm geleneklerinden ve kökleúmiú konsept
anlayÕúÕndan, amaç esaslÕ tasarÕmlara geçiúte rehberlik etmesi açÕsÕndan, yeni kurallar ile
mevcut kurallar arasÕndaki denge araútÕrÕlmÕútÕr. Yeni kurallarÕn esnekli÷e izin vermesiyle
daha az güvenli tasarÕmlarÕn ortaya çÕkabilece÷inin yanÕnda yeni kurallarla farklÕ tasarÕm
fikirlerinin gemilerin performansÕ üzerinde etkisi sorgulanmÕútÕr.
Gemilerin yaralÕ stabilite hesaplamalarÕnda kullanÕlan iki yöntemden deterministik
yaklaúÕm ile olasÕlÕklÕ yaklaúÕm Gullaksen [10] tarafÕndan ele alÕnmÕútÕr. Mevcut kurallara
da genel bakÕúÕ kapsayan, gemilerin yaralÕ stabilite hesaplamalarÕ için kurallarÕn
uygulanmasÕnda yol gösterme amaçlÕ, kÕlavuz niteli÷inde bir çalÕúma yapÕlmÕútÕr.
Bu çalÕúmanÕn amacÕ, SOLAS 2009 ile kabul edilen tüm kuru yük ve yolcu gemilerini
kapsayan uyumlu hale getirilmiú yeni olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kurallarÕ ile SOLAS90 yük
gemileri için olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kurallarÕnÕn arasÕnda farklÕlÕklarÕn ortaya konmasÕ ve
SOLAS 2009 ile getirilen yeni olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kurallarÕnÕn konteyner gemileri
üzerindeki etkilerinin incelenmesidir[11].
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2. ÇalÕúma Yöntemi
2.1 Gemilerin Bölmelemesinde OlasÕlÕklÕ YaklaúÕm
SOLAS’Õn bölmeleme ve yaralÕ stabilite kurallarÕ çatÕúma sonrasÕ yaralÕ durumdaki bir
geminin kurtulma olasÕlÕ÷ÕnÕn “UlaúÕlan Bölmeleme øndeksi, A” ile tanÕmlandÕ÷Õ olasÕlÕk
yaklaúÕmÕna dayanÕr.
E÷er geminin maruz kalabilece÷i tüm yaralanma senaryolarÕnÕn gerçekleúme olasÕlÕ÷Õ
hesaplanÕp, bu olasÕlÕk, geminin en olasÕ yükleme durumlarÕnda, bu yaralanma senaryolarÕ
sonucundaki hayatta kalabilme olasÕlÕ÷Õ ile birleútirilirse geminin yaralanmaya karúÕ
koyabilme kabiliyetinin bir ölçüsü olan A indeksi belirlenir.
UlaúÕlan bölmeleme indeksi, A, her bir kompartmanÕn ya da kompartman grubunun
yaralanma olasÕlÕ÷Õ ile söz konusu olan kompartmanÕn ya da kompartman grubunu su
basmasÕnÕn ardÕndan geminin hayatta kalma olasÕlÕ÷ÕnÕn çarpÕmÕnÕn toplanmasÕ sonucunda
bulunur.
A = 6pi si

(1)

i indisi, geminin bölmelendirilmiú halde, söz konusu yaralanan bölgeyi (kompartman
grubunu) gösterir. Bölmeleme, en kÕçtaki bölge ya da kompartmandan baúlayacak úekilde,
baúa do÷rudur.
pi, yatay bölmeleme dikkate alÕnmaksÕzÕn, enine bölmeleme içerisinde, sadece ele alÕnan “i”
bölgesinin yaralanma olasÕlÕ÷ÕdÕr. Bu bölge içerisindeki yatay bölmeleme, ek su basma
senaryolarÕ oluúturularak, her bir bölmeyi su basma olasÕlÕ÷Õ ile hesaba katÕlÕr.
si, ele alÕnan “i” bölgesinin yaralanmasÕnÕn ardÕndan geminin hayatta kalabilme olasÕlÕ÷ÕdÕr.
2.2 SOLAS90 ile SOLAS 2009 OlasÕlÕklÕ YaralÕ Stabilite KurallarÕ ArasÕndaki Farklar

SOLAS 2009 olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kurallarÕ, SOLAS90 ile denk güvenlik seviyesine
sahip olacak úekilde tasarlanmÕútÕr.
OlasÕlÕk indeksi ve terimleri p, s, A ve R’yi formüle edecek en uygun yöntemi belirlemek
için var olan gemilerin ve çatÕúma istatistiklerinin kapsamlÕ analizleri yürütülmüútür.
Gerekli Bölmeleme øndeksi, R
SOLAS90’a göre 100 metreden büyük bölmeleme boyuna sahip yük gemileri için indeksi
aúa÷Õdaki gibi hesaplanmaktadÕr:
1

R = ( 0.002 + 0.009 LS ) 3

(2)
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80 metreden büyük, 100 metre ve 100 metreden küçük bölmeleme boyuna sahip yük
gemileri için gerekli bölmeleme indeksi (3)’e göre hesaplanÕr.
ª §
L
R
R = 1  «1/ ¨1 + S x 0
«¬ © 100 1  R0

·º
¸»
¹ »¼

(3)

Burada R0 , (2)’den elde edilen R de÷eridir.
SOLAS 2009 Bölüm II-1, B-1 Kural 6’ya göre 100 metreden büyük bölmeleme boyuna
sahip yük gemileri için R indeksi aúa÷Õdaki gibi hesaplanmaktadÕr:

R = 1

128
LS + 152

(4)

80 metreden büyük, 100 metre ve 100 metreden küçük bölmeleme boyuna sahip yük
gemileri için gerekli bölmeleme indeksi verilen ba÷ÕntÕ ile hesaplanÕr:
ª §
L
R
R = 1  «1/ ¨1 + S x 0
R0
100
1

¬« ©

·º
¸»
¹ ¼»

(5)

ùekil 1. Kuru yük gemileri için R indeksi
ùekil 1’de kuru yük gemileri için eski ve yeni kural setlerinde R indeksi 300 metreye kadar
hesaplanmÕútÕr. Yeni kural setinde Gerekli Bölmeleme øndeksi R’nin %9 ile %12.3 arasÕnda
artÕú gösterdi÷i görülmüútür. R indeksi ile baúlayan daha katÕ bir tutum ile daha yüksek bir
güvenlik seviyesi yakalanabilece÷i düúünülmektedir.
BaúlangÕç DraftlarÕ
SOLAS90 kural setine göre, olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kurallarÕnda geminin hayatta kalma
olasÕlÕ÷Õ, geminin iki farklÕ su çekimi için hesaplanmaktaydÕ.
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si = 0.5 sl + 0.5 s p

(6)

• sl, geminin en derin bölmeleme su çekimine göre belirlenmiú s faktörüdür.
• sp, geminin kÕsmi su çekimine göre belirlenmiú, s faktörüdür.
Geminin çalÕúma hayatÕnÕn yarÕsÕnda en derin bölmeleme su çekiminde yüzece÷i, di÷er
yarÕsÕnda ise kÕsmi su çekiminde yüzece÷i düúünülmüú, a÷ÕrlÕk oranÕ 0.5 olarak
belirlenmiútir.
SOLAS 2009 Bölüm II-1, B-1 Kural 7’ye göre, UlaúÕlan Bölmeleme øndeksi, A, üç farklÕ su
çekimine göre, ds, dp, dl, hesaplanan üç kÕsmi ulaúÕlan bölmeleme indeksinin, As, Ap, Al
toplamÕdÕr.
A = 0.4 As + 0.4 Ap + 0.2 Al

(7)

Burada:
ds, en derin bölmelendirme draftÕ, gemiye atanan yaz draftÕdÕr.
dp, kÕsmi bölmelendirme draftÕdÕr.
dl, en az servis draftÕdÕr. Genel olarak yük gemileri için balastlÕ varÕú kondisyonundaki su
çekimidir.
Bu durumda
d p = dl + 0.6 ( d s  dl )

(8)

Bu kabul ile en az servis draftÕnÕn, SOLAS90’daki karúÕlÕ÷Õ olan boú tekne draftÕndan
büyük olaca÷Õ açÕktÕr. Bunun sonucu olarak SOLAS 2009’daki kÕsmÕ bölmelendirme draftÕ
SOLAS90’daki kÕsmi bölmelendirme draftÕna göre daha büyük olacaktÕr.
Her Draft için UlaúÕlan Bölmeleme øndeksinin HesaplanmasÕ
SOLAS90 kural setinde ulaúÕlan bölmeleme indeksi A, verilen ba÷lantÕ ile bulunmaktaydÕ.
A = 6 pi si

(9)

SOLAS 2009’ da ulaúÕlan bölmeleme indeksi her bir draft için hesaplanan A indeksinin
a÷ÕrlÕk faktörü ile çarpÕmÕnÕn toplamÕdÕr:
A = 0.4 As + 0.4 Ap + 0.2 Al

(10)

Tüm yükleme kondisyonlarÕnda tatmin edici hayatta kalabilirli÷i temin edebilmek ve büyük
draftlarda özellikle en derin bölmelendirme draftÕndaki olasÕ tasarÕm açÕ÷Õna karúÕ her bir
kÕsmi A indeksinin (As, Ap, Al) 0.5R’den küçük olmama zorunlulu÷u getirilmiútir [3].
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As, Ap, Al  kR, k = 0.5

(11)

Getirilen bu yeni zorunluluk, bazÕ kuru yük gemilerinin büyük draftlarda kabul
edilemeyecek küçük A indekslerine sahip olmasÕna ra÷men toplam A indeksinin R
indeksine eúit ya da büyük olup, kriteri sa÷lamasÕndan dolayÕ getirilmiútir. Baúka bir
ifadeyle tüm operasyonel draft aralÕ÷Õnda bir güvenlik seviyesinin temin edilmesi
amaçlanmÕútÕr [3].
Yaralanma OlasÕlÕ÷Õ,pi
SOLAS 90’a göre en büyük yara uzunlu÷u 48 metre olarak belirlenmiútir, SOLAS 2009’ a
göre ise en büyük yara boyu 60 m. ile sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr.
SOLAS90 Bölüm II-1 B-1 Kural 25-4’e göre borda kompartÕmanlarÕnÕn ve bu
kompartÕmana bitiúik merkez hattÕna do÷ru kompartÕmanlarÕn var oldu÷u durumlarda,
yaralanmanÕn merkez hattÕna kadar nüfuz edebilece÷i kabulü yapÕlÕr, gemi boyunca merkez
su geçmez perde yaralanmayacaktÕr.
SOLAS 2009 Bölüm II-1 B-1 Kural 7’e göre ise, borda kompartÕmanlarÕnÕn ve bu
kompartÕmana bitiúik merkez hattÕna do÷ru kompartÕmanlarÕn var oldu÷u durumlarda,
yaralanmanÕn enine uzantÕsÕnÕn, gemi geniúli÷inin, B’nin, yarÕsÕ olaca÷Õ kabulü yapÕlÕp, yarÕ
geniúli÷in B/2 olmadÕ÷Õ durumlarda boyuna merkez perdenin de yaralanmasÕna izin
vermektedir.
Su HattÕ Üzerinde Yer Alan Yatay Bölmeler için v Faktörü
SOLAS90’a göre verilen bir draftta, yaralanmanÕn en büyük düúey uzantÕsÕ draft+7
metredir. SOLAS 2009’a göre ise, verilen bir draftta, yaralanmanÕn en büyük düúey
uzantÕsÕ, draft+12.5 metredir.
Permeabilite
SOLAS90’ göre kuru yük taúÕnan bölmelerin (ambar) permeabilitesi 0.70 iken SOLAS
2009’da permeabilite de÷erleri geminin draftÕna göre de÷iúiklik göstermektedir. Kuru yük
ve konteyner taúÕnan bölmelerde en derin bölmeleme su hattÕ için yaralÕ stabilite hesabÕ
yapÕldÕ÷Õnda permeabilite 0.70, ara yüklü draftta 0.80, en az servis draftÕnda ise 0.95 olarak
alÕnmaktadÕr.

3. Uygulama
OlasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kurallarÕndaki de÷iúikliklerin konteyner gemileri üzerindeki
etkilerinin anlaúÕlabilmesi için iki adet konteyner gemisinin SOLAS90 ve SOLAS 2009
olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite hesaplamalarÕ gerçekleútirilmiútir [11].
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Gemilerin modellenmeleri, yaralanma senaryolarÕnÕn oluúturulmasÕ ve olasÕlÕklÕ yaralÕ
stabilite hesaplamalarÕ için paket program kullanÕlmÕútÕr.

3.1 500 TEU Konteyner Gemisi OlasÕlÕklÕ YaralÕ Stabilite HesaplamalarÕ
Tablo 1’de ana boyutlarÕ verilen konteyner gemisinin yaralÕ stabilite hesaplamalarÕ için
önce SOLAS90 ardÕndan da SOLAS 2009 olasÕlÕk yaralÕ stabilite kurallarÕ uygulanmÕútÕr.
Su geçmez enine perdeler, güverteler ve boyuna perdelerin tanÕmlanmasÕnÕn ardÕndan gemi
bölgelere ayrÕlÕr. 8 adet enine su geçmez perde ile gemi 9 bölgeye ayrÕlmÕútÕr.
Tablo 1. 500 TEU konteyner gemisinin ana boyutlarÕ
Tam Boy (Loa)
120.50 m.
Bölmelendirme Boyu (Ls)
119.63 m.
Dikler arasÕ boy (Lbp)
112.95 m.
Geniúlik (B)
18.80 m.
Derinlik (D)
9.00 m.
Bölmelendirme DraftÕ (KalÕp)
6.80 m.
p ve r faktörleri geminin konstrüksiyona ba÷lÕ olduklarÕndan, enine, boyuna perdelerin ve
bölgelerin tanÕmlanmasÕnÕn ardÕndan hesaplanabilirler. v faktörünün hesaplanabilmesi için
güvertelerin tanÕmlanmasÕnÕn ardÕndan yükleme kondisyonlarÕ da belirlenmelidir.

3.1.1. 500 TEU Konteyner Gemisi OlasÕlÕklÕ YaralÕ Stabilite HesabÕ (SOLAS90)
SOLAS90’a göre hayatta kalma olasÕlÕklarÕ iki yükleme kondisyonu üzerinden
hesaplanmaktaydÕ. v faktörünün de hesaplanabilmesi için geminin en derin bölmeleme
draftÕ ve ara yüklü draftÕ belirlenmelidir.
Tablo 2. KondisyonlarÕn draft ve a÷ÕrlÕk merkezi de÷erleri
Su HattÕ
Draft (m)
KG (m)
Bölmelendirme su hattÕ
6.800
7.400
Ara yüklü su hattÕ
5.060
6.500
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ùekil 2. øzin verilebilir KG
Tablo 3. Bölge sayÕsÕna göre yaralanma olasÕlÕ÷Õ ve A indeksi
p.r.v.0.5
A
1 Bölge YaralanmasÕ
0.4853
0.3552
2 Bölge YaralanmasÕ
0.3489
0.1737
3 Bölge YaralanmasÕ
0.1514
0.0471
Toplam
0.9857
0.5759
TasarÕmcÕnÕn bir güvenlik seviyesi belirlemesi do÷rultusunda en fazla bitiúik üç bölgenin
yaralanma hesaplamalarÕ yapÕlmÕútÕr. Tablo 3’de görüldü÷ü üzere, hesaplamada yer alan
yaralanma olasÕlÕklarÕnÕn toplamÕ 0.9857’dir. UlaúÕlan bölmeleme indeksi A, 0.5759 olarak
hesaplanmÕútÕr.
Bitiúik üç bölgenin yaralanmasÕ sonucunda A indeksine katkÕ oldukça küçüktür. Geminin
bölmelendirme draftÕnda, iki ambarÕn yaralanmasÕ durumda yeterli artÕk stabiliteye sahip
olmadÕ÷Õ görülmüútür. R = 0.4787’dir. A > R oldu÷undan gemi SOLAS90 olasÕlÕklÕ yaralÕ
stabilite kriterini sa÷lamaktadÕr.

3.1.2 500 TEU Konteyner Gemisi OlasÕlÕklÕ YaralÕ Stabilite HesabÕ (SOLAS2009)
SOLAS 2009’a göre hayatta kalma olasÕlÕklarÕ üç yükleme kondisyonu üzerinden
hesaplanmaktadÕr. v faktörünün hesaplanabilmesi için geminin üç draftÕnÕn da belirlenmesi
gerekir.
Ara yüklü drafttaki KG de÷eri, en az servis draftÕ ve bölmelendirme su hattÕ KG de÷erleri
arasÕnda interpolasyon yapÕlmadan, direkt olarak bölmelendirme su hattÕ draftÕnda KG
de÷eri alÕnarak ortaya çÕkacak sonuç incelenmiútir.
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Tablo 4. SOLAS 2009’a göre kondisyonlarÕn draft ve a÷ÕrlÕk merkezi de÷erleri
Su HattÕ
Draft (m)
Trim (m)
KG (m)
Bölmelendirme su hattÕ
6.800
1.000 (KÕça)
7.400
Ara yüklü su hattÕ
5.880
0.000
7.400
En az servis draftÕ
4.560
0.000
6.500
Tablo 5. Bölge sayÕsÕna göre yaralanma olasÕlÕ÷Õ ve A indeksi
p.r.v.0.5
A
1 Bölge YaralanmasÕ
0.5959
0.4159
2 Bölge YaralanmasÕ
0.2952
0.1008
3 Bölge YaralanmasÕ
0.0974
0.0277
Toplam
0.9885
0.5444
Gerekli bölmeleme indeksi R, (4)’e göre 0.5288 olarak hesaplanÕr.
Ara yüklü su hattÕndaki KG de÷eri olarak, bölmelendirme su hattÕndaki KG de÷eri
alÕnmasÕna ra÷men, toplam indeks A, 0.5444, gerekli bölmeleme indeksinden yine de büyük
hesaplanmÕútÕr. Gemi, SOLAS 2009 yaralÕ stabilite kriterini sa÷lamaktadÕr.
Tablo 6. SOLAS90 - SOLAS 2009 fark(%)
SOLAS90
SOLAS 2009
Fark (%)
R øndeksi
0.4787
0.5288
10.5
A øndeksi
0.5759
0.5444
5.5

R indeksinin %10.5 yükselmesine ve A indeksinin de %5.5 düúmesine ra÷men 500 TEU
konteyner gemisi her iki kural setinde de kriteri sa÷lamÕútÕr.
øzin verilebilir KG e÷risi SOLAS 2009’a göre tekrar tanÕmlanmÕútÕr. Yeni yaralÕ stabilite
kural seti geminin daha büyük KG de÷erlerinde çalÕúmasÕna imkan sa÷lamÕútÕr.

ùekil 3. øzin verilebilir KG
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3.1.3 1900 TEU Konteyner Gemisi OlasÕlÕklÕ YaralÕ Stabilite HesaplamalarÕ
Ana boyutlarÕ verilen konteyner gemisinin yaralÕ stabilite hesaplamalarÕ için önce
SOLAS90 ardÕndan da SOLAS 2009 olasÕlÕk yaralÕ stabilite kurallarÕ uygulanacaktÕr.
Tablo 7. 1900 TEU konteyner gemisi ana boyutlarÕ
182.85 m.
Tam Boy (Loa)
Bölmelendirme Boyu (Ls)
182.85 m.
Dikler arasÕ boy (Lbp)
171.00 m
Geniúlik (B)
28.00 m.
Derinlik (D)
16.10 m.
Bölmelendirme DraftÕ (KalÕp)
11.00 m.
Tablo 8. KondisyonlarÕn draft ve a÷ÕrlÕk merkezi de÷erleri
Su HattÕ
Draft (m)
KG (m)
Bölmelendirme su hattÕ
11.000
12.790
Ara yüklü su hattÕ
8.000
12.447
Tablo 9. Bölge sayÕsÕna göre yaralanma olasÕlÕ÷Õ ve A indeksi
p.r.v.0.5
A
1 Bölge YaralanmasÕ
0.3633
0.3074
2 Bölge YaralanmasÕ
0.3073
0.1831
3 Bölge YaralanmasÕ
0.2028
0.1157
Toplam
0.8734
0.6062
Su geçmez enine perdeler, güverteler ve boyuna perdelerin tanÕmlanmasÕnÕn ardÕndan gemi
bölgelere ayrÕlÕr. 14 adet enine su geçmez perde ile gemi 15 adet bölgeye ayrÕlmÕútÕr.
R = 0.5502 olarak bulunur. A > R oldu÷undan gemi SOLAS90 olasÕlÕklÕ yara stabilite
kriterini sa÷lamaktadÕr. HasarsÕz stabilite kurallarÕyla tanÕmlanan KG e÷risi, olasÕlÕklÕ yaralÕ
stabilite hesabÕyla yeniden tanÕmlanmÕútÕr.

ùekil 4. øzin verilebilir KG
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3.1.4 1900 TEU Konteyner Gemisi OlasÕlÕklÕ YaralÕ Stabilite HesabÕ (SOLAS 2009)
SOLAS90 olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kurallarÕyla kÕyaslama yapabilmek için dl = 7.180
metredeki KG de÷eri, Tablo 8’de yer alan ara yüklü durumdaki KG de÷eri olan 12.447
metre olarak kabul edilmiútir.
Tablo 10. SOLAS 2009 göre kondisyonlarÕn draft ve a÷ÕrlÕk merkezi de÷erleri
Su HattÕ
Draft (m)
Trim (m)
KG (m)
Bölmelendirme su hattÕ
11.000
0.000
12.790
Ara yüklü su hattÕ
9.472
0.000
12.615
En az servis draftÕ
7.180
0.740 (KÕça)
12.447

SOLAS 2009 olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite analizinin sonucunda ulaúÕlan bölmeleme indeksi A,
0.5741 olarak hesaplanmÕútÕr, fakat R = 0.6177 oldu÷undan, uygulama yapÕlan gemi,
SOLAS90 olasÕlÕklÕ yara stabilite kriterini sa÷lar iken SOLAS 2009 yaralÕ stabilite kriterini
sa÷lamamaktadÕr.
Tablo 11. SOLAS90 - SOLAS 2009 fark(%)
SOLAS90
SOLAS 2009
Fark (%)
R øndeksi
0.5502
0.6177
12.3
A øndeksi
0.6062
0.5741
5.3

SOLAS 2009 yaralÕ stabilite kriterlerine uymayan konteyner gemisinin bu kriteri
sa÷layabilmesi için hesaplamalarÕn yapÕldÕ÷Õ üç kondisyonun KG de÷erleri aúa÷Õya
çekilerek (GM de÷erleri arttÕrÕlarak), yaralÕ stabilite sonuçlarÕnÕn iyileútirilmesi dolayÕsÕyla
hayatta kalma olasÕlÕ÷ÕnÕn arttÕrÕlmasÕ ve A indeksine olan katkÕsÕnÕn arttÕrÕlmasÕ
planlanmÕútÕr.
I.Deneme

Su HattÕ
Bölmelendirme
su hattÕ
Ara yüklü su
hattÕ
En az servis
draftÕ

Tablo 12. I. denemede azaltÕlmÕú KG de÷erleri
Draft
Trim
KG
KG (m)
Fark
(m)
(m)
(m)
(AzaltÕlmÕú) (cm)

A*(af)

11.000

0.000

12.790

12.690

10

0.1615

9.472

0.000

12.615

12.465

15

0.2714

7.180

0.740
(KÕça)

12.447

12.047

40

0.1852
Ȉ=0.6181
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ùekil 5. øzin verilebilir KG- I. Deneme
Yeni KG de÷erleriyle yapÕlan denemede, olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite analizi sonucunda A
indeksi 0.6181 olarak hesaplanmÕútÕr. UlaúÕlan indeks A’nÕn, gerekli bölmeleme indeksi R,
(0.6177)’den büyük olmasÕndan dolayÕ gemi yaralÕ stabilite kriterini sa÷lamÕútÕr.
ølk denemede geminin tam yüklü kondisyonunda yük kaybÕna izin verilip kondisyonun
KG’si 10 cm. düúürülerek olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite hesabÕ yapÕlmÕútÕr. Fakat ticari bir
geminin inúa ediliú amacÕ itibariyle mümkün olan en fazla miktarda yükü taúÕnmasÕ istenir.
2. denemede, geminin tam yüklü kondisyonunda KG de÷eri sabit tutulmuútur. En az servis
draftta KG de÷eri ve ara yüklü kondisyonunda KG de÷eri azaltÕlÕp yaralÕ stabilite
hesaplamasÕ yapÕlmÕútÕr.
II.Deneme
Tablo 13. II. denemede azaltÕlmÕú KG de÷erleri
Draft
Trim
KG
KG (m)
Fark
Su HattÕ
(m)
(m)
(m)
(AzaltÕlmÕú) (cm)
Bölmelendirme
11.000 0.000 12.790
12.790
su hattÕ
Ara yüklü su
9.472 0.000 12.615
12.295
32
hattÕ
En az servis
0.740
7.180
12.447
12.047
40
draftÕ
(KÕça)

A*(af)
0.1410
0.3215
0.1852
Ȉ=0.6477

Yeni KG de÷erleriyle yapÕlan olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite analizi denemesi sonucunda A
indeksi 0.6477 olarak hesaplanmÕútÕr. UlaúÕlan øndeks A, Gerekli bölmeleme indeksi R,
(0.6177)’den büyük olmasÕndan dolayÕ gemi yaralÕ stabilite kriterini sa÷lamÕútÕr.
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SOLAS 2009 olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kriterlerini sa÷lamayan 1900 TEU’luk konteyner
gemisinin kriteri sa÷layabilmesi için daha çok oranda ara yüklü su hattÕnÕn KG de÷eri
azaltÕlarak, R indeksinden büyük bir A indeksine ulaúÕlmasÕ sa÷lanmÕútÕr.
OlasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite hesabÕnda kullanÕlan kondisyonlarÕn KG de÷erleri, geminin trim ve
stabilite kitabÕnda yer alan ilgili yüklemeler göz önünde bulundurularak, bu de÷erlere
uygun úekilde belirlenmiútir.

ùekil 6. øzin verilebilir KG- II. Deneme

4. Sonuç
Bu çalÕúmada, olasÕlÕklÕ yara stabilite kavramÕ açÕklanmÕú olup yolcu ve yük gemileri için
uyumlu hale getirilmiú olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kurallarÕnÕn konteyner gemileri üzerindeki
etkileri incelenmiútir.
YapÕlan çalÕúmada, HARDER projesinin temeli amacÕ olan SOLAS90 ile denk güvenlik
seviyesine sahip yeni bir kural setinin oluúturulamadÕ÷Õ görülmektedir. R indeksindeki
büyük artÕúla birlikte daha düúük A indeksinin hesaplanmasÕ do÷rultusunda SOLAS90 ile
SOLAS 2009 olasÕlÕklÕ yaralÕ stabilite kurallarÕ arasÕndaki güvenlik seviyesi dengesinin
belirli bir boy aralÕ÷Õndaki gemiler için yakalanabilece÷i söylenebilir. R indeksindeki artÕú
ile güvenlik seviyesinin arttÕrÕlmÕú olmasÕna ra÷men bir bölge yaralanmasÕnÕn sonrasÕndaki
yaralanmalarda konteyner gemileri için hayatta kalabilirli÷in düúük bir olasÕlÕ÷a sahip
oldu÷u tespit edilmiútir. øki kural seti için hayatta kalabilirli÷i inceleyebilmek, güvenlik
seviyeleri arasÕndaki farkÕ aydÕnlatabilmek için üçüncü bir ba÷ÕmsÕz risk tabanlÕ yaklaúÕmÕn
kullanÕlmasÕ önerilmektedir.

5. Teúekkür
Yazarlar, bu çalÕúmanÕn hazÕrlanmasÕnda sa÷lamÕú oldu÷u katkÕlarÕndan dolayÕ Delta
Denizcilik Mühendislik ve Bilgisayar San. ve Tic. A.ù’ye içten teúekkürlerini sunar.
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øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø "AUVTECH" OTONOM
SUALTI ARACI KONSEPT DøZAYNI
Ahmet Gültekin AVCI1 ve Baran Serdar SarÕo÷lu2

ÖZET
Bu makalede UluslararasÕ ønsansÕz Araç Sistemleri Derne÷i ( AUVSI ) tarafÕndan her yÕl
düzenlenen UluslararasÕ Otonom Su AltÕ AraçlarÕ YarÕúlarÕ için østanbul Teknik
Üniversitesi Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi ev sahipli÷inde yürütülen çalÕúma
sunulmuútur. Otonom su altÕ araçlarÕnÕn uluslararasÕ öneminden bahsedilip konsept
dizaynÕ ve üretimi yapÕlan aracÕn dizayn ve üretim aúamalarÕ anlatÕlmÕú konu ile ilgili
úekiller ve diyagramlar sunulmuú ayrÕca ileriki aúamada yapÕlmasÕ düúünülen
çalÕúmalardan bahsedilmiútir.
Anahtar kelimeler: Otonom su altÕ aracÕ, insansÕz denizaltÕ, AUVTECH, AUVSI
1. Giriú
En genel anlamda insansÕz araçlar uzaktan kontrol edilebilen ya da kendi kendini idare
edebilen araçlar olarak tanÕmlanmaktadÕr. ønsansÕz araçlar 3 ana kategoride
sÕnÕflandÕrÕlabilirler. Bunlar insansÕz hava, kara ve deniz araçlarÕdÕr.
Otonom su altÕ araçlarÕnÕn kullanÕm alanlarÕ ticari, askeri ve bilimsel olarak
sÕnÕflandÕrÕlabilir. Ticari kullanÕm alanlarÕna petrol, do÷al gaz ve maden aramalarÕ, boru
hatlarÕ, açÕk deniz ve kÕyÕ yapÕlarÕnÕn kurulum sahasÕ keúif ve bakÕm iúleri, balÕk üretim
çiftlikleri ve batÕk gemi keúifleri örnek olarak gösterilebilir. Askeri kullanÕm alanlarÕ ise
daha çok mayÕn arama, yerleútirme, imhasÕ ve istihbarat amaçlarÕ görevlerdir. Otonom su
altÕ araçlar bilimsel alanlarda da daha çok arkeoloji, jeoloji, oúinografi ve di÷er birçok
bilim dalÕ için su altÕ veri örnek toplama, takip ve ölçüm görevleri icra etmektedir.
AUVTECH, gömülü akÕllÕ sistemler içeren kendi kendini idare edebilen bir otonom su altÕ
aracÕdÕr. AUVSI tarafÕndan düzenlenen yarÕúmanÕn kurallarÕna ve yarÕúmada icra edilecek
olan görevlere göre özel olarak dizayn edilmiútir.

1

østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve
Gemi Makineleri Mühendisli÷i Bölümü, Tel:0212 285 64 30, e-posta: g.avci@itu.edu.tr
2
østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ve Deniz
Teknolojisi Mühendisli÷i Bölümü, Tel:0212 285 64 30, e-posta: sariogluba@itu.edu.tr
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AracÕn elektronik donanÕmÕ ve yazÕlÕmÕnÕ içeren bilgisayar ana gövde diye tabir edilen bir
tüp içerisine yerleútirilmiútir. Tüp ise bir iskelet sistem tarafÕndan çevrilmiú ve çevrili olan
bu sisteme pervaneler ile pnömatik sistem monte edilmiútir. Bu tüpten çeúitli konektörler
yardÕmÕyla aracÕn sevkini sa÷layacak olan pervanelere komutlar gönderilebilmektedir.
AracÕn úeffaf ön kÕsmÕnda ve alt kÕsmÕnda bulunan kameralar yardÕmÕyla görüntü iúleme
yapÕlabilmekte ve çeúitli görevler icra edilebilmektedir. Bununla birlikte araca monte
edilmiú pnömatik sistemle birlikte araçtan torpido modelleri fÕrlatÕlabilmektedir.
AracÕn elektronik kartlarÕnÕn tamamÕ yerli üretim olup görüntü iúleme için Halcon ticari
yazÕlÕmÕnÕn yanÕ sÕra açÕk kaynak kodlu OpenCV [2] algoritmalarÕ geliútirilmiútir.
2. Dizayn AúamalarÕ
Auvtech otonom su altÕ aracÕnÕn konsept dizaynÕ, mekanik sistemi, elektrik sistemi ve
yazÕlÕmÕ olarak üç ana baúlÕkta yürütülmüútür.
2.1. Mekanik Sistemi
AUV iskelet sistemi, ana gövde, eyleyici ve dÕú sÕzdÕrmaz sistemlerden meydana
gelmektedir. Bütün mekanik parçalar kolay düzenlenebilir ve kolaylÕkla yeniden
üretilebilecek úekilde oluúturulmuútur. AracÕn stabilizesinin sa÷lamasÕ, eyleyici ve dÕú
sÕzdÕrmazlÕk sistemlerinin taúÕmasÕ su altÕ araçlarÕnÕn mekanik özelliklerinin önemli bir
kÕsmÕnÕ oluúturmaktadÕr. Bu yüzden tasarlanan su altÕ aracÕnda ana gövde boyunca iskelet
sistemi oluúturulmuútur. AUVTECH su altÕ aracÕnÕn ana hatlarÕ ve oluúturulan çerçevesi
ùekil 1'de görülmektedir.

ùekil 1. AUVTECH otonom su altÕ aracÕ 3 boyutlu görseli

344

Tasarlanan aracÕn 3 boyutlu modeli CAD programÕnda oluúturulmuú, hesaplamalÕ
akÕúkanlar dinami÷i (CFD) ve sonlu elemanlar analizleri (FEA) yazÕlÕmlarÕ ile birlikte
gerekli simülasyonlar gerçekleútirilmiútir. Daha sonra gerekli parçalar 5 eksen CNC
makine kullanÕlarak øTÜ Mekatronik E÷itim ve AraútÕrma Merkezi'nde ve lazer
kullanÕlarak çeúitli atölyelerde üretilmiútir. Gerekli di÷er parçalar satÕn alÕnÕp parçalar
üzerindeki düzenlemeler CNC ile tamamlanmÕútÕr. Tamamlanan araç ùekil 3’de
gösterilmiútir.

ùekil 3. Auvtech otonom su altÕ aracÕ
AracÕn konsept dizaynÕnda iskelet sisteminin tasarlanmasÕndaki ana fikir di÷er parçalar ile
kolay eúleútirilip düzenlenebilir bir platform elde etmek olmalÕdÕr. Bu nedenle ana gövde,
eyleyici ve sÕzdÕrmaz parçalar paslanmaz çelik vida ve cÕvatalar ile birleútirilebilir.øskelet
sistemi ve detaylarÕ ùekil 4'de gösterilmiútir.

ùekil 4. Otonom su altÕ aracÕ iskelet sistemi
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øskelet sistemi 14 marin tip alüminyum ve 18 krom parçadan oluúmaktadÕr. Krom parçalar
aracÕn en alt kÕsmÕnda aracÕn stabilitesini arttÕrmak için kullanÕlmaktadÕr. øskelet sisteminin
parçalarÕ lazer makinesinde kesilip daha sonra hidrolik pres ile bükülerek üretilmiútir.
AracÕn ana gövdesi, içinde elektronik kartlarÕ, sensörleri, bataryalarÕ ve gömülü bilgisayarÕ
taúÕyan basÕnca dayanÕklÕ kaptÕr. Ana gövde alüminyum ve plexiglastan üretilmiútir ve iki
tarafÕ kapakçÕk ile kapatÕlmÕútÕr. KapakçÕklar, ba÷lantÕ parçalarÕ ve ana gövdenin orta
parçasÕ alüminyumdan üretilmiútir. Ana gövdenin baú ve kÕç kÕsmÕ plexiglastan
üretilmiútir. Gövdenin içine kolay ulaúÕm için ana gövde üç bölüme ayrÕlmÕútÕr. Her bölüm
elektronik kartlarÕ, gömülü bilgisayarÕ ve bataryalarÕ gövdenin içerisinde hareketsiz tutmak
ve aracÕn stabilizesini arttÕrmak için kendi taúÕyÕcÕsÕnÕ içermektedir.AracÕn ana gövdesi
ùekil 5'de gösterilmiútir.

ùekil 5. Otonom su altÕ aracÕ ana gövdesi
Ana gövdenin FEA ve CFD yazÕlÕmlarÕ ile simülasyonlarÕ yapÕlmÕútÕr ve akÕúkan-yapÕ
etkileúimi (FSI) analizleri ile istenmeyen gerilme ve deformasyonlar kontrol edilmiútir.
Analizlere ait görsel ùekil 6'de sunulmuútur.

ùekil 6. Ana gövde yapÕsal analizi
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DÕú sÕzdÕrmazlÕk sistemleri ana gövdenin orta parçasÕna IP68 sualtÕ konektörleri ile
ba÷lanmÕútÕr. Özellikle sualtÕ USB konektörler kamera ve hidrofonlarÕ ba÷larken
oluúabilecek gürültü parazitlerini önlemek için tercih edilmiútir.
Araç torpido mekanizmasÕ, iúaretleyici (marker) ve tutucu (grabber) eyleyici sistemlerini
taúÕmaktadÕr. Eyleyici (aktüatör) sistemlerinin hepsi fonksiyonlarÕnÕ pnömatik sistem
üzerinden yerine getirmektedir. Tutucu, yengeç kÕskacÕndan esinlenilmiútir.øúaretleyiciler
ve torpidolar su akÕúÕ için uygun formda dizayn edilmiútir. Herbir eyleyici ba÷ÕmsÕz
solenoid valf ile kontrol edilmektedir. Araçta kullanÕlabilecek torpido örne÷i ùekil 7'de
gösterilmiútir.

ùekil 7. Otonom su altÕ aracÕ torpido örne÷i
Otonom su altÕ araçlarÕnda kameralar, hidrofonlar, manifolt ve CO2 kartuú kutusu için dÕú
sÕzdÕrmaz kutulara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bütün sÕzdÕrmaz kutular delrin
malzemesinden üretilmiútir. Kameralar için kullanÕlan sÕzdÕrmaz kutular úekil 8'de
gösterilmiútir. Delrin ucuz, hafif ve aynÕ zamanda CNC makinesi ile kolay
úekillendirilebilen bir malzemedir. Kutular paslanmaz çelik vidalar ile kapatÕmÕú ve O-ring
contalar ile sÕzdÕrmazlÕ÷Õ sa÷lanmÕútÕr. AyrÕca IP68 USB ve güç konektörleri ile ana
gövdeye ba÷lantÕ sa÷lanmÕútÕr.

ùekil 8. Kamera kutularÕ
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2.2. Elektrik Sistemi
AracÕ÷Õn elektrik sistemi sensörlerden gelen sinyalleri bilgisayarÕn okumasÕna, sevk
sisteminin sürülmesine ve eyleyicilerin kontrol edilmesine seri ba÷lantÕ modülleri,
elektronik kart ve güç sistemi tabanlÕ mikrokontrolcüler aracÕlÕ÷Õyla izin vermektedir.
AracÕn elektriksel alt sistemlerinin büyük bir ço÷unlu÷u özel olarak dizayn edilmiú,
üretilmiú ve programlanmÕútÕr. Elektrik sistemine ait diyagram ùekil 9'de verilmiútir.

ùekil 9. AUVTECH elektrik sistemi diyagramÕ
2.2.1. Güç Sistemi
AracÕn güç sistemi seri ba÷lÕ 6 hücre ile yapÕlandÕrÕlmÕú 3 lityum-polimer bataryaya
ba÷lÕdÕr. BataryalarÕn toplam çÕkÕú voltajÕ 22.2V ve 2 dönüútürücü ile 12V ve 5V ‘a
düúürülmektedir. Her bir hücre ve her bir bataryanÕn çÕkÕú voltajÕ 3 batarya voltaj gözlem
devresi ile gözlemlenebilmektedir.
ùekil 10’da gösterilen özel imal edilmiú elektronik güç da÷ÕtÕm kartÕ çalÕúmak için 5V’a
ihtiyaç duyan elektronik kartlara gerekli voltajÕ düzenlemektedir.

ùekil 10. Güç sistemi blok diyagramÕ
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Araç için özel olarak üretilmiú elektronik güç da÷ÕtÕm kartÕ úekil 11'da gösterilmiútir.

ùekil 11. AUVTECH elektronik güç da÷ÕtÕm kartÕ
2.2.2. Master Kart
Bilgisayar ve di÷er çevresel birimler arasÕndaki iletiúim özel imal edilmiú “Master kart”
isimli elektronik kart ile sa÷lanmaktadÕr. Bilgisayar USB/UART dönüútürücülerini
kullanarak master kart ile USB portlar ile haberleúmektedir ve bilgisayar, motor sürücüler
ve eyleyici kontrol kartlarÕ arasÕndaki haberleúme Master kartÕn I2C portlarÕ ile
yapÕlmaktadÕr. SÕcaklÕk ve derinlik sensöründen gelen veriler bu kart üzerinden analog
verilerden okunmaktadÕr. SÕcaklÕk ve görev bilgileri master kart üzerindeki LCD ekranda
gösterilmektedir. Bu kart ekstra I2C portlarÕna ve eyleyici ya da motor sürücüler ile
ba÷lantÕ gibi ek kÕsÕmlar için kullanÕlabilir dijital çÕkÕúlara sahiptir. Özel olarak üretilmiú
olan master kart ùekil 12'de gösterilmiútir.

ùekil 12. Master kart
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2.2.3. Motor Sürücüler
Auvtech 6 adet Seabotix BTD150 fÕrçalÕ motora sahiptir ve her bir motorun kontrolü ùekil
13'de de gösterilen H-köprülü motor sürücü ile sa÷lanmaktadÕr. Her motor ba÷ÕmsÕz bir
úekilde 2 motoru kontrol edebilmektedir ve motor sürücüler Master kartÕn I2C portlarÕ ile
haberleúmektedir. Motorlar 22.2V ile çalÕúmaktadÕr.

ùekil 13. Motor sürücü

2.2.4. Eyleyici Kontrolü
Auvtech aracÕ pnömatik pistonlar ile kontrol edilen torpido fÕrlatÕcÕ, iúaretleyici ve
tutucular ile donatÕlmÕútÕr. Her bir pistonun kontrolü 11 solenoid valfi ba÷ÕmsÕz kontrol
edebilen özel olarak üretilen eyleyici kontrol kartÕ üzerindeki mikro kontrolcüler ile
yapÕlmaktadÕr.
Bilgisayar ve eyleyici kontrol kartÕ arasÕndaki haberleúme master kartÕn USB yada I2C
portlarÕ üzerinden yapÕlmaktadÕr. USB port üzerinden eyleyici kontrol kartÕnÕn
mikrokontrolcüleri tekrar tekrar programlanabilmektedir. Solenoid valfler bataryadan
22.2V ile beslenmektedir ve eyleyici kontrol kartÕ elektronik güç da÷ÕtÕm kartÕndan 5V ile
beslenmektedir. Eyleyici kontrol kartÕ ùekil 14'de gösterilmiútir.

ùekil 14. Eyleyici kontrol kartÕ
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2.2.5. IMU Sensör
AracÕn atalet ölçüm birimi 3 eksende ivme, dönme ve manyetizma verisini destekleyen ve
úekil 15'de gösterilen Xsens Mti'dir. Mti bilgisayarÕn do÷ru ölçümü sa÷lamasÕnÕ olanaklÕ
kÕlan sinyal iúlemciye sahiptir.

ùekil 15. Xsens Mti birimi

2.2.6. BasÕnç Transistörü
MSI Ultras table 300 basÕnç transistörü otonom araçlarda derinlik ölçümü için
kullanÕlabilmektedir. BasÕnç transistörü Master kartÕn analog giriúlerinden birine do÷rudan
ba÷lÕdÕr ve basÕnç ölçüm verileri Master kartÕn USB portu üzerinden bilgisayara
gönderilmektedir.

2.2.7. Pasif Sonar Sistemi
AracÕn pasif sonar sistemi 3 adet harici ses kartÕ ve 3 adet hidrofonu içermektedir. H2a
hidrofonlar akustik seslerden gelen analog sinyalleri tespit etmek için kullanÕlmaktadÕr ve
hidrofonlarÕn çÕkÕúlarÕ harici ses kartlarÕ ile iúlenmektedir.

2.2.8. Kameralar
Araç 2 adet Microsoft lifecam HD-5000 kamera ile donatÕlmÕútÕr, kameralarÕn bir tanesi
aracÕn ön kÕsmÕna bir tanesi alt kÕsmÕna yerleútirilmiútir. Bu CMOS kameralar 66 derece
geniú açÕya sahiptir ve 24bit renk derinli÷inde saniyede 30 kare yakalayabilmektedirler. Ön
kamera geçit, deneme, engel geçme vb. görevler için kullanÕlmaktadÕr. Alt kamera
güzergah takibi, gladyatör yüzü÷ü vb. görevler için kullanÕlmaktadÕr. Microsoft LifeCAm
Hd-5000 firewire kameralardan daha ucuzdur ve sonsuzdan 6 inçe otomatik
odaklanabilmektedir. Otomatik odaklanma úekillerin keskinli÷ini arttÕrmakta ve hesap
hatasÕ úansÕnÕ azaltmaktadÕr.
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2.3. YazÕlÕm Sistemi
Otonom su altÕ aracÕnÕn yazÕlÕmsal yapÕlandÕrÕlmasÕ, aracÕn otonom kontrölünü ve
görevlerin yerine getirilmesini sa÷lamaktadÕr. Araca güç sinyali verildi÷i andan itibaren,
aracÕn su altÕndaki dengesinden, ortamÕn modellemesi, görevlerin planlamasÕ, ve eylemleri
yürütmesine kadar herúey özel olarak tasarlanan merkezi bir yazÕlÕmsal çekirdek vasÕtasÕyla
gerçekleúmektedir. Bu ana çekirde÷in kodu, C# programlama dilini taban ve Taylor
tarafÕndan incelenen Microsoft Robotics platformu yardÕmÕyla yazÕlmÕútÕr [2]. AracÕn beyni
olarak tanÕnan bu yazÕlÕmÕn derlenmiú hali, araçta bulunan gömülü bilgisayar kartÕna
yüklenip çalÕútÕrÕlmaktadÕr. AyrÕca, gerçek zamanlÕ görevlerde sistemin zaman gecikmesini
minimuma indirmek için Windows Embedded, iúletim sistemi olarak bilgisayara
kurulmuútur.
AracÕn farklÕ çevre birimlerinin eú zamanlÕ olarak çalÕúabilmesi ve sistemin en kÕsa
zamanda cevap üretebilmesi, yo÷un bir algoritma geliútirme ve haberleútirme
mekanizmasÕnÕ gerekli kÕlar. YazÕlÕm çekirde÷inin esas rolü bu konuda ortaya çÕkmaktadÕr.
Paralel programlama tekniklerinden faydalanan bu yazÕlÕm bir kaç algoritmayÕ farklÕ bir kaç
döngü içerisinde eú zamanlÕ olarak iúlemeye tabi tutup çÕktÕlarÕ gerekli çevrebirimlerine
iletebilmektedir [3].
YazÕlÕm çekirde÷inin yapÕ taúlarÕ, servisler adÕnda kod bloklarÕndan meydana gelmiútir. Her
bir servis belli bir donanÕm birimini temsil edebilir, ve içinde o birimin sanal yapÕsÕnÕ
barÕndÕrÕr. Böylece, araçta bulunan her bir birim di÷er birimlerle serbestçe haberleúebilir ve
birbirlerinin algoritmalarÕnÕ yürütebilmektedir. AracÕn bütün görevleri baúarÕyla yerine
getirmesi için DavranÕúsal FSM adÕnda bir algoritmadan yararlanmaktadÕr. Buna göre,
servisler hem birbirleriyle haberleúebilir ve hem aynÕ anda yürütmesi gereken bir davranÕúÕ
da kolayca iúleme sokabilir. Servisler popüler haberleúme formatÕ olan XML formatÕnda
haberleútikleri için, yazÕlÕm çekirde÷i farklÕ bir kaç bilgisayara da÷ÕtÕlsa bile yerine
getirmesi gereken iúlemleri baúarÕyla tamamlayabilmektedir. Bunun anlamÕ, görüntü iúleme
çalÕúmasÕ e÷er farklÕ bir bilgisayarda yapÕlÕyorsa, servisler bunu rahatlÕkla takip edebilir ve
çalÕúma mekanizmasÕyla birleútirebilirler.
Bahsedilen bu konular, AUVTECH simülasyon çalÕúmasÕnda test edilmiútir ve AUVSI
yarÕúma alanÕnÕn tamamÕ simülasyonda modellenmiútir. Simülasyona ait görsel ùekil 16'da
verilmiútir.
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ùekil 15. MRDS simülasyonu
3. Sonuçlar
AUVSI tarafÕndan her yÕl düzenlenen uluslararasÕ otonom su altÕ yarÕúlarÕna úu an için
ülkemizden ilk ve tek katÕlÕmÕ sa÷layan ekip tarafÕndan yürütülen çalÕúmada gömülü
sistemler içeren ve kendi kendini idare edebilen bir otonom su altÕ aracÕ konsept dizaynÕ ve
üretimi tamamlanmÕútÕr.
YazÕlÕmÕn içeren bilgisayarÕn ve elektronik donanÕmÕn ana gövde diye tabir edilen tüp
içerisine yerleútirilmesi, ana gövdenin bir iskelet sistem tarafÕndan kuúatÕlmasÕ, iskelet
sisteme pnömatik sistem ve sevk sisteminin uyarlanmasÕ sonucunda oluúturulmuú olan
otonom su altÕ aracÕ ilk etapta istenen görevleri icra etmeyi baúarmÕútÕr.
Otonom su altÕ araçlarÕnda en önemli konulardan birisi olan sÕzdÕrmazlÕk konusunda
özellikle konektörlerin sÕzdÕrmazlÕ÷Õ dikkate alÕnmalÕ uygun marka konektörler seçilmeli
ya da test edilip üretilmelidir. Bununla birlikte aracÕn istenen a÷ÕrlÕ÷Õ sa÷lamasÕnda ise ana
gövdenin malzemesinin ve boyutlarÕnÕn seçimi de elektronik kartlarÕn boyutlarÕna göre
yapÕlmalÕdÕr.
YapÕlan bu çalÕúmanÕn proje çÕktÕlarÕ ise AUV sÕnÕfÕ araçlarÕn otonomluk kabiliyetinin
arttÕrÕlmasÕ, deniz araçlarÕ için otonom dinamik denge sistemi oluúturulmasÕ, iúaretleme
sistemlerinin tasarlanmasÕ, deniz araçlarÕnda yapay zekâ, görüntü iúleme gibi alanlarda
yapÕlacak yeni çalÕúmalara referans olarak belirtilebilir.
Bu çalÕúmanÕn devamÕnda ise aracÕn ana gövdesinin ve iskelet sisteminin hidrodinamik
tasarÕmÕ ile araca robotik kol dizaynÕ planlanmaktadÕr.
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ÖZET
Bilgisayar sistemlerinin ve analiz programlarÕnÕn hafÕza ve hÕz bakÕmÕndan geliúmesi
sayesinde, gemilerin kural tabanlÕ tasarÕmÕnÕn yanÕnda daha gerçekçi modelleme ve
yükleme senaryolarÕ ile yapÕsal analizlerinin gerçekleútirilebilmesi mümkün olmaktadÕr.
Bu programlardan en çok kullanÕlanlarÕ gemi özelinde hazÕrlanmamÕú olan sonlu elemanlar
yöntemi tabanlÕ (Ansys, Abaqus, Nastran vb.) yazÕlÕmlardÕr. Bunlardan farklÕ olarak, gemi
özelinde, sonlu elemanlar tabanlÕ çözüm yapacak úekilde yazÕlmÕú Maestro programÕ
kullanÕlarak geminin modellenmesinde ve yapÕsal analizinde zaman ve pratiklik açÕsÕndan
kazanç sa÷lanmaktadÕr. Bu çalÕúmada, örnek bir balÕkçÕ gemisinin orta kesitinde, iki derin
eleman ve arasÕndaki dört adi postadan oluúan kÕsmÕn modellenmesi ve yapÕsal analizi
gerçekleútirilmiútir.
Anahtar Kelimeler: Gemi Mukavemeti, Sonlu Elemanlar Yöntemi
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1. Giriú
YapÕsal olarak süreksizlikler ve do÷rusal olmayan çizgiler taúÕyan gemiler mühendislik
açÕsÕndan karmaúÕk yapÕlardÕr. Teknolojinin geliúmesiyle paralel olarak bu karmaúÕk
yapÕlarÕn ön tasarÕm hesaplarÕndan seyre baúlamasÕna kadar geçen süreçteki tüm üretim
aúamalarÕ geçmiúte bugüne kadar sürekli araútÕrma ve inceleme konusu olmuútur. Çok basit
yapÕsal elemanlar kullanÕlarak baúlanÕlan gemi inúasÕ tecrübeler, araútÕrma ve geliútirmeler
sonucunda daha karmaúÕk, daha dayanaklÕ, daha modern, ve amaca en uygun yapÕda inúa
seviyesine ulaúmÕútÕr. Bunun yanÕnda üretim yöntem ve sistemlerinin geliútirilmesiyle
birlikte gemilerin denize indirilme süreleri kÕsalmÕú, güvenilirlikleri artmÕú ve üretim
maliyetleri düúürülmüútür. Günümüz gemi inúa pazarÕnÕ elinde bulunduran Uzakdo÷u
ülkeleri (Çin, Japonya, Kore ) ve bunlarÕ takip eden Avrupa ülkeleri di÷er ço÷u sektörde de
oldu÷u gibi bilime ve teknolojiye gerekli önemi vermiúler ve bu alanda geçmiúlerinden
bugüne oldukça geliúme göstermiúlerdir. Bu geliúmeyi, farklÕ amaçlara hizmet edecek
gemilerin formlarÕ, gemileri oluúturan yapÕsal elemanlar, sevk sistemleri ve benzeri teknik
özellikleri üzerinde yapmÕú olduklarÕ bilimsel çalÕúmalarÕ üretime yansÕtmalarÕ ile
göstermiúlerdir. Türkiye’de de gemi inúa sektöründe son yÕllardaki geliúmenin en önemli
etkenlerinden birisi de, bilimin dolayÕsÕ ile teknolojinin ve uzmanlÕ÷Õn, mühendislik
kontrolünde üretimin hemen her aúamasÕnda yerini almasÕdÕr. Gemileri oluúturan yapÕsal
elemanlar, geminin, etkisi altÕnda kaldÕ÷Õ yükler karúÕsÕndaki dayanÕmÕnÕ ve ömrünü tayin
etmesi açÕsÕndan çok büyük öneme sahiptirler. Bu sebeple, genel anlamda ‘mukavemet
analizi’ olarak tanÕmlanan, tüm tasarÕmÕn ve bu tasarÕmÕ oluúturan elemanlarÕn yapÕsal ve
modal davranÕú (e÷ilme, burkulma, titreúim vb.) analizlerinin global ve yerel olarak
yapÕlmasÕ gerekmektedir. Bu analizler yapÕlarak, dÕú etkilerden dolayÕ yapÕyÕ meydana
getiren elemanlarda oluúan iç gerilmeler, úekil de÷iútirmeler ve yer de÷iútirmeler elde
edilebilmektedir. Nihai amaç ise elde edilen sonuçlar yardÕmÕ ile eleman boyutlarÕnÕn
belirlenmesi, kontrolü ve optimizasyonudur. Bu hesaplamalarÕn yapÕlabilmesi oldukça
karmaúÕk ve kalabalÕk iúlemler gerektirmektedir.
Bundan dolayÕ geliútirilen yöntemler ve analiz programlarÕ en gerçekçi sonucu elde etmek
amacÕna yönelik olmaktadÕr. Bu yöntemlerden en etkin olanlarÕndan birisi, bilgisayar
teknolojisinin geliúmesiyle paralel olarak daha gerçekçi sonuçlar veren ve hemen hemen
tüm mühendislik konularÕnda kullanÕlabilen ‘sonlu elemanlar yöntemi’dir. Sonlu elemanlar
yöntemini kullanarak hesap yapan bilgisayar yazÕlÕmlarÕ geliútirilmiútir. Bunlara örnek
olarak ANSYS, ABAQUS ve NASTRAN’Õ verebiliriz.
Gemiler, tam olarak analizlerinin yapÕlabilmesi için istatistiksel yöntemlerin kullanÕmÕnÕ
gerektiren çok çeúitli ve karmaúÕk yapÕya sahip deniz yüklerine maruz kalÕrlar. Bu yükler
altÕnda hareket eden bir gemide, hem enine hem de boyuna gerilme ve úekil de÷iútirmeler
meydana gelir. Bu gerilme ve úekil de÷iútirmelerden, geminin dayanÕklÕlÕ÷Õ açÕsÕndan
önemli olanÕ ve genellikle analizlerde daha çok önem arz eden boyuna olanlarÕdÕr. Hareket
halindeki bir deniz aracÕnÕn sakin veya dalgalÕ bir suda maruz kalaca÷Õ durumlarÕ tam
anlamÕyla modellemenin güçlü÷ü ve meydana gelen lineer olmayan problemlerin
çözümünün tam olarak yapÕlmasÕnÕn karmaúÕk ve uzun iúlemler gerektirmesi göz önüne
alÕndÕ÷Õnda, bu gerilme ve úekil de÷iútirmeleri belirlemek oldukça zordur. YazÕlÕm ve
donanÕm sektöründeki hÕzlÕ geliúmelerle birlikte, oldukça zor olan gemilerin global ve lokal
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yapÕsal problemlerinin çözümü günümüzde sonlu elemanlar yöntemi tabanlÕ programlarla
baúarÕlÕ bir úekilde yapÕlabilmektedir [1,2]. Bunun yanÕnda araútÕrmacÕlar, geliútirdikleri
amprik ve/veya analitik çözümlerini kanÕtlamak için SEA sonuçlarÕnÕ kullanmaktadÕrlar.
Fakat, bu klasik programlar, gemilerin detaylÕ modelleme ve analizlerinde zaman ve
maliyet açÕsÕndan istenilen noktada de÷ildir. øúte bu noktada, modelleme, sÕnÕr úartlarÕ ve en
önemlisi yükleme senaryolarÕnÕn gemi özelinde hazÕrlandÕ÷Õ sonlu elemanlar yöntemi
tabanlÕ programlara ihtiyaç duyulmaktadÕr. Maestro programÕ da kural tabanlÕ de÷il,
gerçekçi analizlere dayalÕ yapÕsal tasarÕmÕn ilk uygulayÕcÕsÕ olan Prof. Owen Hughes
tarafÕndan geliútirilmiútir. 1983 yÕlÕnda kullanÕlmaya baúlanan program günümüzde
Amerika, Hollanda, øngiltere deniz kuvvetlerinde, ABS, LR, BV gibi klas kuruluúlarÕnda ve
dünyada 50 den fazla özel sektör tersane ve tasarÕm ofisinde kullanÕlmaktadÕr.
2. Maestro YazÕlÕmÕnÕn Özellikleri ve Metodolojisi
Maestro, “Metot, Analiz, De÷erlendirme ve YapÕsal Optimizasyon (Method, Analysis,
Evaluation, Structural Optimization)” kelimelerinin sentezlendi÷i, özellikle gemi ve deniz
yapÕlarÕnÕn yapÕsal analizi için oluúturulmuú bir yazÕlÕmdÕr [3]. Do÷ru bir tasarÕm prosesi,
amaca yönelik olarak tasarÕmÕ optimum seviyede daha ileri bir noktaya taúÕma kabiliyetinde
olmalÕdÕr. En genel halde tasarÕm süreci (analiz-optimizasyon) aúa÷Õda ùekil 1’deki gibidir.
Sonlu elemanlar modelinin
oluúturulmasÕ

Yüklemelerin ve yükleme
parametreleri tanÕmlanmasÕ

Sonlu Elemanlar Analizi
(yüklemelerin hesabÕ Q)

Limit durum analizi
(yüklemelerin limit
de÷erlerinin hesabÕ QL)

SÕnÕr úartlarÕnÕn formülasyonu
(Ȗ1 Ȗ2 Ȗ3 Q  QL)

OPTøMøZASYON

AMAÇ

TasarÕm de÷erlendirmesi
(SÕnÕr úartlarÕ sa÷landÕ mÕ?
Amaca ulaúÕldÕ mÕ?)

ùekil 1. Maestro analiz ve optimizasyon sürecinin akÕú úemasÕ
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Maestro yazÕlÕmÕ aúa÷Õda Tablo 1’de verilmiú olan yetenekleri ile do÷ru bir tasarÕm
sürecini, yaygÕn olarak kullanÕlmakta olan sonlu elemanlar yöntemine dayalÕ di÷er
yazÕlÕmlara kÕyasla çok daha pratik ve hÕzlÕ sonuçlandÕrabilmektedir.
Tablo 1. Maestro yazÕlÕmÕnÕn genel özellikleri
Global tasarÕm analizi
•HÕzlÕ yapÕsal
modelleme
•Gemi temelli yükleme
úartlarÕ
•Sonlu elemanlar analizi
•YapÕsal hata
de÷erlendirmesi
•YapÕsal malzeme
kalÕnlÕ÷Õ optimizasyonu
•Tekne kiriúi nihai
mukavemeti
•Do÷al frekans
•Korozyon

Yerel tasarÕm analizi
•Entegre genel
mesh/øyileútirilmiú mesh
Analizi
•3. Parti dosya alÕúveriúi
•Otamatik global sÕnÕr
úartlarÕ

3. parti veri transferi
•Hydrodinamik
yükleme arayüzü
•Nastran verisi transferi
•Geometri transferi

Maestro programÕnÕn metodolojisi kÕsaca aúa÷Õdaki gibi altÕ bölümle özetlenmiútir.
1. Model Organizasyonu: Maestro programÕnda analiz yapaca÷ÕmÕz geminin modern gemi
inúa yöntemi olan blok montajÕna benzer úekilde bloklara ayrÕlarak, ayrÕ modül ve
modellenmesi mümkün olabilmektedir. Bu modelleme hiyerarúisi ùekil 1'de gösterilmiútir.

ùekil 2. Maestro modelleme hiyerarúisi
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Bütün gemi yapÕsÕnÕ oluúturan en alt elemanlar ve elemanlarÕn oluúturdu÷u panel yapÕlarÕ da
aúa÷Õda ùekil 3'de gösterilmiútir. Her bir elemanÕn farklÕ renklerle tanÕmlanÕp oluúturulmasÕ
modelin do÷rulu÷unun kontrolü ve optimizasyon kolaylÕ÷Õ açÕsÕndan avantaj sa÷lamaktadÕr.
AyrÕca, paneli veya genel olarak tüm yapÕyÕ oluúturan her bir eleman tek bir sonlu eleman
olarak hesaplamalarda kullanÕldÕ÷Õndan, daha hassas bir lokal analiz haricinde, çözüm
öncesi a÷ oluúturma (mesh) iúlemine gerek duyulmamaktadÕr.

ùekil 3. Renk kodlarÕ ile kiriú ve levha elemanlarÕn gösterimi
2. FarklÕ programlardan gemi geometrisinin Maestro ara yüzüne transferi: Gemi geometrisi,
dxf (R12), ghs, idl, Nastran, ply uzantÕlÕ dosyalar ile Maestro programÕna
aktarÕlabilmektedir.
3.Modüllerin oluúturulmasÕ: YukarÕda ùekil 3. ile gösterilen gemi kiriú ve levha
elemanlarÕna ek olarak dörtgen üçgen ve puntel elemanlar belirli bir sistematik düzende
nodlar ve kartezyen koordinatlar yardÕmÕyla birbirleriyle sonlu elamanlar yapÕsÕnÕ
oluútururlar.
4. Model yüklemeleri ve dengelenmesi: geminin statik ve dinamik karúÕlaúmasÕ muhtemel
yükleme senaryolarÕnÕn farklÕ varyasyonlarla modele tanÕmlanabilmektedir. Modele
tanÕmlana yüklemeler özet olarak aúa÷Õda Tablo 2'de, görselleri de ùekil 4'de verilmiútir.
Tablo 2. Model yüklemeleri
ÇÕplak gemi
kütle da÷ÕlÕmÕ

Hidrostatik
yükler

x

x

x

Tekne
a÷ÕrlÕ÷Õ
A÷ÕrlÕk
da÷ÕlÕmÕ

x

Sakin su
yükleri
dalga
yükleri

Tank
yükleri

Kargo yükleri
x
x
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Kuvvetler
Momentler

øvmeler

BasÕnç
yükleri

SÕnÕr
úartlarÕ

ùekil 4. Çeúitli yükleme durumlarÕ
5. Modelin Çözümlenmesi, Analizi ve De÷erlendirilmesi: Sonlu elemanlar yöntemi ile
çözüm yapan Maestro da çözümleyici olarak sparse, iteratif ve skyline metodlarÕndan biri
tercih edilerek sonuçlar elde edilebilir. Levha-stifner birleúimi kiriú elemanlar için de
eksantrik ve hibrid kiriú seçenekleri kullanÕlabilmektedir. BunlarÕn yanÕnda, modelin limit
durumu analizi çerçevesinde göçme modlarÕnÕn analizi de hem Maestro’nun kendi
yöntemine [4], hem de Prof. Jeom Kee Paik’in ALPS/ULSAP yöntemi ile
gerçekleútirilebilmektedir [5].

3. Örnek ÇalÕúma
Bu çalÕúmada, Maestro yazÕlÕmÕ kullanÕlarak, Karadeniz'de çalÕúmakta olan bir balÕkçÕ
gemisinin orta bölümünde, 2 derin eleman arasÕndaki kÕsmÕn, dalga çukuru koúullunda,
kendi a÷ÕlÕ÷Õ ve e÷ilme momenti altÕndaki davranÕúÕ çözülmüútür. Örnek geminin ana
boyutlarÕ Tablo 3'de, orta kesit resmi ve Maestro'da türetilmiú modeli ùekil 5 ve ùekil 6'da
verilmiútir.

Tablo 3. Örnek gemi ana boyutlarÕ
Loa
Lbp
B
T
CB

44.90 m
38.32 m
14.50 m
2.25 m
0.362
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ùekil 5. Örnek gemi orta kesiti

ùekil 6. Örnek geminin Maestro modeli
Maestro'da oluúturulan modelin yarÕm kesit olarak kullanÕlmasÕndan dolayÕ simetrik sÕnÕr
úartÕ ve önceden hesaplanan ilgili kÕsÕmdaki 7.12x109 Nmm’lik e÷ilme momenti de÷erinin
girilmesinin ardÕndan, dengeleme (balance) iúlemi ile kesme kuvvetleri de belirlenip
program koúturulmuútur. Çözümün tamamlanmasÕndan sonra, gerilme, úekil de÷iútirme ve
yer de÷iútirmeler konturlu (renk skalalÕ) deformasyon görseli ile görülebilece÷i gibi çÕktÕ
dosyasÕndan da sayÕsal sonuçlar takip edilebilir. Analiz sonucuna göre deforme olan
modelde toplam yer de÷iútirmeyi gösteren kontur ùekil 7’de gösterilmiútir. Bu kontur
üzerinde, herhangi bir dü÷üm noktasÕndaki (nod) kuvvet ve deformasyon de÷erleri veya
herhangi bir elemandaki (levha, kiriú vb.) yerel gerilme de÷erlerinin yanÕ sÕra göçme modu
de÷erlendirmesinin sonuçlarÕ da yine ùekil 7’de gösterildi÷i gibi eleman üzerine gelinerek
takip edilebilmektedir. AyrÕca, tüm bu sonuçlar ùekil 8’de görüldü÷ü gibi ayrÕ ayrÕ lejandlar
ile sonuçlar kÕsmÕndan seçilerek görselleútirilebilmektedir.
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ùekil 7. Toplam yer de÷iútirme ve yerel analiz sonuçlarÕnÕn model üzerinde
görünümü

ùekil 8. Von-Mises eúde÷er gerilme da÷ÕlÕmÕnÕn model üzerinde görünümü
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4. Sonuçlar
x

x
x
x

Söz konusu model Maestro programÕnda 5 saatte oluúturulurken, Ansys v12APDL klasik ara yüzünde yaklaúÕk 12 saatte oluúturulabilmektedir. Bu durum,
programÕn, modeli analize, Ansys programÕndan yaklaúÕk 2 kat daha az sürede
hazÕr hale getirdi÷ini göstermektedir. Bu fark daha karmaúÕk modellerde 10 kat
kadar olabilmektedir.
Eleman özelliklerinin di÷er analiz programlarÕna göre daha kolay
de÷iútirilebilmesi sayesinde farklÕ analizler, karúÕlaútÕrmalar ve optimizasyon
yaparak öneri getirebilme yetene÷ini artÕrmÕútÕr.
Analiz sonucunda, maksimum toplam yer de÷iútirme 4,25 mm, elemanlarda oluúan
Von Mises eúde÷er gerilmeleri incelendi÷inde, maksimum gerime de÷eri,
147 N/mm2’lik emniyet gerilmesinin çok altÕnda 30,9 N/mm2 olarak belirlenmiútir.
ProgramÕn yerel elemanlar için de ayrÕntÕlÕ ve hÕzlÕ de÷erlendirme imkanÕ tanÕmasÕ,
profil ve saclarÕn a÷ÕrlÕklarÕnda tasarruf edilmesi ve gemilerin üretim ve iúletme
maliyetlerinin aúa÷Õ çekilmesinde önemli rol oynamaktadÕr.
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GLOBAL DEN ZC L K VE GEM

N A SEKTÖRÜNDE YA ANAN

GEL MELER ve ÜLKEM ZE YANSIMALARI
Ahmet TA DEM R1 ve Süleyman Aykut KORKMAZ 2
ÖZET
Bu çal[ mada, son zamanlarda ya anan ekonomik geli melere deinilmeye çal[ acak ve bu
geli melerin global denizcilik piyasas[nda ve gemi in a sektöründe ne gibi etkileri
olu turduuna bakmaya çal[ aca[z. Özellikle konteyn[r ve tanker piyasalar[ incelenmeye
çal[ [lacak ve son olarak buradan yola ç[karak ülkemize olan yans[malar[na bakmaya
çal[ aca[z ve al[nabilecek baz[ önlemlere deineceiz.
Anahtar Kelimeler: Tanker, Konteyn[r, Gemi n a ve Denizcilik, Global Ekonomi, Kriz
1.Giri
Bu yaz[da sizlere global ekonomideki ya anan son geli meler hakk[nda genel bir bilgi
verildikten sonra bu ya anan geli melerin denizcilik piyasalar[n[ nas[l etkilediinin
üzerinde duraca[z ve ileriye dönük piyasada bizleri nelerin beklediine dair öngörülerde
bulunmaya çal[ aca[z.
Hepimizin çok iyi bildii üzere, ekonomik ve ekolojik olmas[ndan dolay[ dünya üzerinde
yap[lan yük ta [mac[l[[n[n yakla [k yüzde 90 civar[ deniz yolu ile yap[lmaktad[r.. Bu da
bize global ekonomik dei imlerin denizcilik sektörü üzerindeki dorudan etkisini ortaya
koymaktad[r.

1
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2
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u s[ralar global ekonomiyi etkileyen en önemli faktör ba ta Avrupa olmak üzere, dünyan[n
bir çok bölgesinin için de bulunduu ekonomik kriz olarak görülmekte. Yunanistan ile
birlikte spanya, rlanda ve talya gibi birçok Avrupa ülkesi hala iç ve d[ borçlar ile
bou maya devam etmekteler ve tedirgin bekleyi sürmekte. Avrupa’daki bankalar[n
güçsüz yap[lar[, Avrupa birliinin lokomotif ülkeleri taraf[ndan düzeltilmeye çal[ [lmakta.
Yeni kurulan Frans[z hükümetinin politikalar[ henüz belirsizliini korumakta. Bu
nedenlerden dolay[ emtia yat[r[mc[lar[n[n bir çounda uzun vadede Avro’nun deer
kaybedecei yönünde beklenti olu tu ve bu belirsizlik ortam[nda Dolar olarak yap[lacak
olan yat[r[mlar[n bile yava lamas[na, hatta durmas[na sebep olmakta.
Petrol fiyatlar[, petrol rezervlerinin azalmas[na ve petrol ihraç eden ülkelerin bir çounda
ya anan siyasi kar[ [kl[klara ramen, OECD ülkelerinin temkinli davran[ lar[ ve artan
üretim kapasiteleri sayesinde imdilik grafikte görüldüü gibi kontrol alt[nda
tutulabilmekte. [1]

ekil 1. Petrol Fiyatlar[ (380 CST)
ABD’de 2010 y[l[ndan beri görülen en yüksek Tüketici Hassasiyeti Verileri seviyesi
görüldü, bunu tetikleyen en önemli etken ise i olanaklar[ndaki art[ umudu oldu. Nisan
ay[nda aç[klanan i sizlik oranlar[nda yüzde 8.1’e dü tü. Avrupa’n[n en büyük ekonomisine
sahip Almanya’da ise Tüketici Hassasiyeti Verilerinde son dönemde bir dü ü ya and[. Bu
dü ü e gösterilen temel neden ise buna paralel olarak Almanya’n[n GDP’sinde beklenen
dü ü ler oldu.
Çin’in görünür ham çelik tüketimi 2012’nin Austos ay[nda yüzde 2.2 dü ü le 55.6 milyon
ton seviyesine geriledii görülüyor, çelik üretiminin ise yüzde 1.7 dü ü le 58.7 milyon tona
indii görülüyor. Çin hükümetinin stoklardaki çelikler bitmeden yenisinin üretilmesini ve
al[nmas[n[ istemiyor. Buna kar [n stoklar[n bitmesi için devlete ait çelik firmalar[ndaki
üretimi kademeli olarak dü ürmek istemekteler. GDP büyüme tahminleri de yüzde 10’dan
yüzde 7.5’e dü ürüldü. Çelik talebindeki bu dü ü ler ekonomik krizin artaca[n[n bir
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göstergesi olarak ele al[nmal[ ve irketler krizin bu y[l[n son çeyreinde ve 2013 y[l[nda
bütün Avrupa’y[ iyice etkisi alt[na alabileceini önceden hesaplay[p bu duruma göre bir
plan haz[rlamal[lar.[2]
Endüstriyel üretim 2011 y[l[ boyunca yüzde 13.9 büyürken son çeyrekte 12.8’lik bir
büyüme gözlendi. GDP’de ise y[l boyunca ortalama yüzde 9.2’lik bir büyüme
kaydedilirken son çeyrekte bu art[ yüzde 8.9’a dü tü.[3] Her eye ramen veriler Çin
ekonomisi için ani bir dü ü ten çok, yumu ak bir ini e geçtiini gösteriyor.
%Y[ll[k Büyüme
y

ekil 2. Y[ll[k Global GDP Büyümesi
Döviz kuru taraf[na bakacak olursak a a[daki grafikte de görüldüü gibi bu k[s[mda 2010
Aral[k ay[ temel al[narak haz[rlanan döviz paritesi grafiinden anla [laca[ üzere, Türk
Liras[ son 2 y[l içerisinde Amerikan Dolar’[na kar [ yakla [k yüzde 19’luk bir deer kayb[
ya am[ t[r. Bu Türkiye’den yap[lan ihracat[n artmas[n[ salad[[ gibi, ayn[ zamanda ithalat
fiyatlar[nda bir yükselmeye yol açmakta. Asya taraf[ndaki döviz paritelerinde son iki y[l
içerisinde bizde ya anan[n aksine Amerikan Dolar’[na kar [ deerlenme söz konusu.

ekil 3. Amerikan Dolar[na Kar [ Ortalama Döviz Parite Deerleri
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Bu geli melerin yan[ s[ra a a[daki tablodan da görüldüü üzere Global Orta Düzey Gelir
S[n[f[ 1980 y[l[ndan 2010 y[l[na kadar 700 milyon ki i artm[ ve önümüzdeki 20 y[l
içerisinde 3 milyar[n üzerinde artmas[ beklenmekte. Bu art[ [n hem hammadde ticaretini
hem de bitmi ürünlerin ta [mas[n[ artt[raca[ ve böylece deniz yolu ta [mas[n[n da artaca[
öngörülüyor. [4]
Tabloda göze çarpan dier bir önemli husus ise deniz ticaretinin daha youn bir ekilde
Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden Asya Pasifik ülkelerine kayacak olarak gözükmesi.
Tablo 1. Global Orta Düzey Gelir S[n[f[
2010

2020

2030

Milyon

%

Milyon

%

Milyon

%

Kuzey Amerika

338

18

333

10

322

7

Avrupa

664

36

703

22

680

14

Orta ve Güney
Amerika

181

10

251

8

313

6

Asya Pasifik

525

28

1740

54

3228

66

Alt Sahra Afrika

32

2

57

2

107

2

Orta Dou ve Kuzey
Afrika

105

6

165

5

234

5

Dünya

1845

100

3249

100

4884

100

IMF’nin Nisan 2012’de yapt[[ ekonomik büyüme tahminleri bir öncekine göre yukar[
yönlü olarak revize edildi. Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya için durum dei mezken,
Asya ekonomileri için 2012 ve 2013 sonu için yukar[ yönlü revize edildi. [5]
2. KonteynBr PiyasasB
2.1. Genel BakB
Konteyn[r irketleri geçen sene kendi aralar[nda ki market sava [n[n ard[ndan ciddi
miktarda kay[plar ya ad[lar. Ancak içinde bulunduumuz ekonomik durum, irketlerin
kendi aralar[ndaki rekabet etmek yerine ittifaklar kurarak karl[l[a yönelmelerinin daha
ak[lc[ olduunu gösterdi ve ilk olarak 2011’in sonunda CGM – CMA ve MSC firmalar[
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ortakl[k kurdu ve kar [l[kl[ anla malar yapt[lar. Hemen ard[ndan CKYH – G6 Alliance’da
benzer bir ittifak kurdu. Geriye kalan dier irketlerde kendi aralar[nda çe itli anla malar
yapt[lar. Bu birle meler 1991-1992 ve 1996-1997 y[llar[ndaki birle meleri hat[rlatt[. Bu
ekilde giderler azald[ ve daha uzak hatlara teslimler yap[lmaya ba land[. Buna birde yük
ta [mac[l[[nda son dönemlerde ya an[lan standartla man[n artmas[n[ da eklenmesiyle
konteyn[r sektörün cazibesi de artt[.
Global GDP’deki art[ [n konteyn[r ticaret hacmine de olumlu etkisinin olaca[ dü ünülüyor
ve 2012 y[l[ için art[ yüzde 6,9 olarak öngörülmekte. Ana ticaret hatlar[ olan Avrupa –
Asya hatt[nda yüzde 1,5, Transpasifik hatt[nda yüzde 6,0 ve Transatlantik hatt[nda ise
yüzde 3’lük bir art[ bekleniyor. Kuzey – Güney (Asya) ve Dou – Bat[ hatt[ d[ [nda kalan
bölgelerde ki ticaret hacmindeki büyüme ise yakla [k olarak yüzde 8,5 olaca[ tahmin
ediliyor. [6]
Ancak Drewry konteyn[r tahminleri raporuna bakacak olursak Asya-Avrupa hatt[nda 2012
y[l[n[n ilk çeyreinde ta [nan mallar[n 2011 y[l[na oranla yüzde 2 dolaylar[nda azald[[
görülüyor. Bu durumdan zarar görmemek veya zararlar[ minimuma indirmek için irketler
yukar[da da bahsettiimiz ittifaklar[ kurdular ve 2012 ubat ay[nda ortalama 700$ / TEU
olan navlunlar 2012’nin May[s ay[na gelindiinde 1700 $ / TEU oldu. [7]
2011 y[l[nda kiralama ücretleri ortalama %40,0 dü tükten sonra dip seviyesine ula t[. 2012
y[l[n[n haziran ay[na kadarki sürede 350 TEU ve 4400 TEU aral[[ndaki gemiler için
kiralama ücretleri ortalama %5,0 artt[. Daha büyük segmentlerde ise %25’e kadar art[
görüldü. [8]

ekil 4. Konteyn[r Gemisi 2002 - 2011 Kiralama Fiyatlar[
Karl[l[[ artt[ran faktörlerden bir tanesi seyir h[zlar[nda yava lamaya gidilmesi oldu.
Böylece hem yak[t tasarrufu salanm[ oldu hem de seyir h[z[n[n dü mesi ile baz[ hatlarda
özel ko ullar[n yerine getirilmesi durumunda fazladan bir gemi çal[ t[r[lmas[ da mümkün
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hale geldi. (2011 y[l[n[n ba lar[nda ortalama filo h[z[ 17 knots iken 2012 de bu h[z 15
knots’a kadar geriledi).
Yeni in a sipari inde de firmalar oldukça temkinli davran[yor. 2012’nin ilk 5 ay[nda sadece
7 adet yeni konteyn[r gemisi (175 000 GT) sipari i verildi ve Avrupa’daki ekonomik
belirsizlik ve ana hatlardaki arz fazlas[ndan dolay[ bu y[lki yeni kontrat miktar[ beklentisi 3
mGT’a dü ürüldü.
Hurdaya ay[rma h[z[nda ise 2011 y[l[na k[yasla (1,0 mGT) 2012 y[l[n[n ilk 5 ay[nda (1,3
mGT, 63 adet) büyük art[ görülüyor. Ancak bu art[ büyük tonajl[ gemilerde pek etkisini
göstermeyecek gibi, zira yüksek tonajl[ konteyn[r gemilerinin ya ortalamalar[n[n dü ük
olmas[, hurdaya ayr[lan en büyük gemi tonaj[n[ sadece 4350 TEU kalmas[na neden oluyor.
Tablo 2. Toplam Konteyn[r Filosu ve Yeni Sipari ler

Teu olarak
büyüklük

<999
1000<1999
2000<3999
4000<5999
6000<7999
8000<9999
>=10000
Toplam

Toplam Konteyn[r Filosu

Konteyn[r Gemisi Yeni n a
Sipari leri 2012 Ocak

No

1000
TEU

Toplama göre
oran[

No

1000
TEU

Toplama
göre oran[

109
128
104
921
250
280
111
499

662
1826
2954
4381
1663
2405
1406
15297

4.3
11.9
19.3
28.6
10.9
15.7
9.2
100

32
87
89
110
42
106
165
631

21
120
286
508
288
929
2204
4356

0.5
2.7
6.6
11.7
6.6
21.3
50.6
100.0

2012 y[l[nda geçen y[la yak[n büyüklükte bir konteyn[r gemisi teslimat[ bekleniyor yakla [k
olarak 13,5 mGT. Bu y[l[n sonuna doru CMA CGM irketinin 16 000 TEU’luk üç
gemisinden birinin teslimi yap[lacak. Her ey istendii gibi giderse de 2013 y[l[n[n
ortas[ndan itibaren Maersk firmas[n[n 6 adet 18 000 TEU’luk gemisi seferlerine ba layacak.
2012 y[l[nda 12 000 TEU ve üzeri büyüklükte ki konteyn[r gemisi say[s[ 75 adet iken, 40
adet daha gemi kat[lacak ve bu da bir sene içerisinde TEU baz[nda yüzde 56’l[k bir art[
demek. Ancak en büyük sorun büyük tonajl[ konteyn[r gemilerinde ya anacak gibi
görünüyor.
Talepte bu art[ [ kar [layacak bir art[ [n ya anmayaca[ ortada. Arz ve talep dengeleri
verileri incelendiinde önümüzdeki birkaç sene ( beklenti en az 4 sene ) daha konteyn[r
irketleri ve tersaneler için zorlu geçecek. 2012 y[l[ için öngörülen toplam yeni in a hacmi
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sadece 3 mGT (2011’de 18.5 mGT). 2012’de toplam filodaki art[ oran[ ise yüzde 6,5
civar[nda. Küçük tonajl[ gemilerde ise hurdaya giden gemilerden dolay[ yakla [k yüzde
3’lük bir küçülme ya anacak. [9]
Asl[nda en büyük sorun üretilen gemilerin kullan[lacaklar[ rotalardaki büyüme miktar[n[n
yetersiz olmas[. Ticaret hacmi artmakta olan hatlara ya da yeni olu an hatlar da bu üretilen
gemilerin çal[ t[r[lmas[ belki de daha verimli ve efektif bir durum yaratacak. Çünkü
konteyn[r gemilerinin hacmindeki toplam büyüme, ticaret hacmindeki art[ ile paralellik
gösteriyor.
Yeni gemi in a fiyatlar[na bakacak olursak 2011 y[l[n[n ilk üç çeyreinde nispeten dengeli
giden fiyatlar, son çeyrekte yerini dü ü e b[rakt[ ve bu dü ü 2012’nin ilk çeyreinde de
devam etti ve yeni gemi in a fiyatlar[nda yüzde 10.0’luk bir dü ü ya and[. [8]

ekil 5. Yeni n a Fiyatlar[ (Milyon USD)
Geçen y[l[n büyük çounluunda ikinci el fiyatlar[ dengeli bir ekilde ilerledi, sadece 4.
Çeyrekte ortalama %20,0’lik bir dü ü görüldü. 2012’nin ilk iki çeyreinde de %15 ila %20
aras[nda bir dü ü daha ya and[ ve fiyatlar[ tekrar 2009 y[l[ndaki seviyelere getirdi. Örnein
5 ya [nda 3500 TEU’luk bir konteyn[r gemisi, Aral[k 2011 de 31 milyon dolar ederken,
Haziran 2012’de fiyat[ 24 milyon dolara kadar geriledi. [8]

ekil 6. kinci El Konteyn[r Gemisi Fiyatlar[ (Milyon USD)
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3.Tanker PiyasasB
3.1.Genel BakB
Tanker piyasas[ 2012 boyunca da ekonomik aç[dan k[r[lgan ve kötü bir durumda kalmaya
devam etti. Bu sektörün ba [n[ çeken Avrupa ve Amerika 2008 krizinden itibaren
etkinliini kaybetmi durumda ve 2009 y[l[ndan itibaren günümüze kadar sektörün
büyümesinde en etkin rolü oynayan Çin toplam talep art[ [n[n yüzde 40’l[k bölümünü
olu turmay[ ba ard[, geriye kalan yüzde 60’l[k k[sm[ ise Latin Amerika ve Orta Dou
ülkeleri gerçekle tirdi. Sadece 2010 ila 2011 y[llar[n[ k[yaslad[[m[zda yüzde 6,5’luk bir
talep art[ [ söz konusu. Çin’in ekonomik büyümesinin yava lamas[na ramen 2012’nin ilk
yar[s[nda Çin’in yapt[[ petrol ithalat[nda bir art[ ya and[ ve böyle devam ederse sene
sonunda yeni bir rekor beklenebilir.
2013 y[l[na kadar sektörde bir toparlanma beklenmemektedir. Ortadou körfezindeki
ihracat Temmuz ay[nda 0.8 mbd m-m’a kadar dü tü. ran’a uygulanacak olan ambargonun
Temmuz ay[nda ba lamas[ ile ran’[n yapt[[ ihracat rakamlar[nda bir dü me bekleniyordu
ancak Suudi Arabistan’[n ihracat[nda ki dü ü beklentilerin d[ [ndayd[. Bu da tekrar petrol
fiyatlar[n[n artmas[na yol açt[.
Global ekonomi ivme kaybetmeye 2012’nin 3. çeyreinde de devam etti. 2013 y[l[ için
tanker piyasas[n[n iyice zay[flad[[ görülüyor, bunun önüne geçebilmek için imdiden bir
kapasite ayarlamas[na gitmek gerekiyor. Avrupa birliinde ticaret güveni verileri son üç
y[l[n en dü ük seviyesini gördü. Almanya’n[n daralan borçlanmas[ ve i sizliinde artmas[
bu s[k[nt[lara eklendi.
Filodaki büyümelere bakacak olursak 2012 y[l[nda DWT olarak eylül sonuna kadar toplam
26.1 milyon dwt’lik bir teslimat yap[l[rken yap[m[ iptal olan gemiler ise toplam 9.4 milyon
dwt olarak dikkat çekiyor. Teslimatta en yüksek pay[ 11.9 milyon dwt ile VLCC’ler
çekiyor. 2012’nin ilk yar[s[nda ürün tankerleri segmentinde yüzde 4’lük bir büyüme
kaydedilirken, toplam tanker filosunda yüzde 5’lik bir büyüme ya and[. [8]
Tablo 3. Petrol Piyasas[ Milyon Varil/Gün

Arz

Talep

2011 – 8Ay

2012 – 8Ay

Y[ll[k
Dei im

OECD

46.3

46.1

-0.4

OECD Olmayanlar

42.1

43.2

2.7

Dünyadaki Talep

88.4

89.4

1.1

Orta Dou

22.9

23.6

3.1

Afrika

8.1

8.7

7.4
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Latin Amerika

10.5

10.6

0.5

Kuzey Amerika

12.3

13.5

9.6

Bat[ Avrupa

3.9

3.6

-7.7

Asya

7.7

7.7

-0.6

FSU

13.6

13.7

0.4

Dierleri

9.1

9.5

5.1

Dünyadaki Arz

88.2

90.9

3.1

2010

2011E

2012F

44.6

44.6

45.5

Deniz Ta BmacBlBB KaynaklB Petrol
Ticareti

Global ekonomideki büyümenin lokomotifi konumundaki Çin’de de ithalatlar yava lamaya
ba lad[. Eer ekonomik geli melerde bir iyile me ya anmazsa bundan en fazla ve en uzun
süre etkilenecek olan a a[daki tablodan da görülebilecei gibi VLCC tipindeki tankerler
olacak.
Tablo 4. Tanker Filosu Geli imi (milyon dwt)
Teslimler

ptaller

Filo Eylül

Y[ll[k

2012
Eylül

2012
Eylül

2012 Sonu

Dei im
Oran[

2.2
2.9
2.6
1.7
9.4

185.2
71.4
99.0
97.5
453.1

6.9
6.2
2.0
3.1
4.9

2012 Kalan

2013

2014+

Tanker

VLCC
11.9
Suezmax
6.4
Aframax
4.0
Daha Küçük Tankerler
3.8
Toplam Tanker Filosu
26.1
Toplam Sipari SayBsB / Milyon DWT
Toplam
VLCC
Suezmax
Aframax
Daha Küçük
Toplam

80
73
50
272
475

25.4
11.3
5.6
13.1
55.4
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24
17
16
66
123

7.6
2.7
1.8
2.9
15.1

46
40
19
123
228

14.6
6.2
2.1
6.1
29.0

10
16
15
83
124

3.1
2.4
1.7
4.1
11.4

Yeni gemi in a sipari lerine bakacak olursak bizi bekleyen tabloyu daha net bir ekilde
görebiliriz. Belirsizlikler ve ekonomik büyümenin yava lam[ olmas[ yeni gemi in a
sipari lerini, fiyatlar son y[llardaki en dü ük seviyelerde seyrediyor olmas[na ramen
artt[rmad[. 2011 y[l[na göre VLCC sipari leri ayn[ kalsa da Suezmax 2.8 milyon dwt’dan
0.7 milyon dwt’a, Aframaxlar ise 1.2 milyon dwt’dan 0.8 milyon dwt’a kadar geriledi.
Daha küçük boyutlu tanker in as[nda ise 3.4 milyondan 4.3 miyon dwt’e doru bir art[
görüldü. Eer son çeyrekte yeni gemi in a sipari lerinde bir art[ ya anmazsa, bu sene
yakla [k bu deerlerde tamamlanacakt[r.[8]
Özel olarak deinmemiz gerekn nokta ise LNG tankerlerinin pozitif yönde ayr[ mas[ oldu.
2012 için beklenen tanker yeni in a sipari leri toplam 12 mGT olams[ beklenirken, bunun
3’te 1’nin ise LNG olmas[ bekleniyor. Bu sene LNG filosunda yüzde 3 ila 4 aras[ bir art[[
bekleniyor, önümüdeki sene (2013) için yüzde 1’lik art[ öngörülürken, tepe noktas[na 38
adet gemi teslimi palanlanm[ olan 2014 senesi gibi görünüyor. LNG’deki bu ani talep
patlamas[n[n nedeni ise Japanyo’daki tusunami facias[ ile çal[ mayan nükleer enerji
santrali. Japonya’n[n enerji ihtiyac[n[n kar [lanmas[nda doal gaza olan talep bu sene yüzde
10 civarlar[nda yani 7.5 milyon metrik ton dolaylar[nda art[ bekleniyor. Baz[ kaynaklara
göre ise bu art[ 17 milyon metrik tona kadar artabilir. Ancak nükleer enerji santralinin
devreye girmesi ile 2014 y[l[nda navlun fiyatlar[nda büyük bir zay[flaman[n olaca[da göz
önünde bulundurulmal[. [6]
Tablo 5. Yeni Sipari Say[s[ / Milyon DWT

Tanker

2011
VLCC
Suezmax
Aframax
Daha Küçük
Toplam

7
19
11
80
117

2.2
2.8
1.2
3.4
9.6

2012 imdiye
Kadar
7
2.2
5
0.7
7
0.8
89
4.3
108
8.0

2012 Eylül
0
2
0
2
4

0.0
0.2
0.0
0.1
0.3

Yeni gemi in a fiyatlar[na bakacak olursak ilk iki çeyrekteki dü ü 3. çeyrekte de devam
etti. Marketin zay[f durumu göz önüne al[nd[[nda hala yeni in a fiyatlar[nda dip noktay[
görmediimiz varsay[labilir.
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ekil 7. Tanker Gemi n a Fiyatlar[ ( Milyon USD )
Tablo 6. Yeni n a Fiyatlar[ (Milyon USD)
Aral[k 2011
97/98

91

Eylül
2012
91

Suezmax

60

58

58

Aframax

49/50

47

47

MR Clean

35

33

32/33

VLCC
Tanker

Austos 2012

Tankerler için ikinci el gemi piyasas[na bakacak olursak , uzun süredir dü ük seyreden
ücretler, ikinci el gemi fiyatlar[nda da ciddi dü ü lere neden oldu, özellikle de VLCC
tankerlerinde. S&P verileri baz al[narak y[ll[k ortalama VLCC tankerleri deer kaybetti.
Aframaxlarda benzer bir drum ile kar [la t[rlar ancak yine de yeni gemi in a fiyatlar[na
k[yasla çok daha iyi durumda olduu da ortada.
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ekil 8. 5 Ya [nda kinci El Tanker Fiyatlar[ ( Milyon USD )
Sene ba [nda 1997 ve öncesi yap[lm[ olan gemilerin birçounun hurdaya ay[r[laca[
dü ünülüyordu. Çünkü birçounun özel sörveyleri yap[lmas[ gerekecek ve bazen masraflar[
birkaç milyon dolar[ bulan tamiratlar olacakt[. Bu sene ekonomik verilerin kötü olmas[ ve
dü ük kira ve navlun deerleride hurdaya ayr[lan gemi say[s[nda art[ [n olaca[
beklentilerine güçlendiriyordu. Ancak beklentilerin alt[nda kalan bir hurdaya a[rma oran[ ile
kar [la t[k. Ham petrol tankerleri için asl[nda durum biraz daha s[radan. Çünkü 20 ya [n
üzerinde ki gemi say[s[n[n 100 adetin alt[nda. Bu da kabaca filonun yüzde 5’ine tekabül
ediyor. Ancak ürün tankerleinde ise durum tam tersi. [10] Filonun yakla [k olarak yüzde
40’[ 20 ya ve üzeri gemilerden olu uyor. Fakat hurdaya ay[rma oran[ oldukça dü ük.
Bunun nedeni ise armatörlerin önlerini göremedikleri bir ortamda beklemede kalmak
istemeleri olarak deerlendirilebilir. Bütün y[l için beklenen hurdaya ayr[rma miktar[
yakla [k olarak 6 mGT civar[nda olacak gibi. Bir ba ka neden olarak hurda çeliin tonun
ba [na fiyat[ndaki dü ü ü gösterebiliriz. Stoklardaki çeliklerin fazla olmas[ 2012’de
hurdan[n ton ba [na yüzde 30 deer kaybetmesi ile sonuçland[.
Tablo 7. Gemi Hurda Fiyatlar[ (USD/ldt)
2011 Eylül

2012 Temmuz

2012 Austos

2012 Eylül

Uzak Dou

470

330

330

330/340

Alt KBta*

530

400/410

440/450

400/410

*Hindistan/Banglade /Pakistan
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Tablo 8. Parçalama ve Dier Dönü ümler çin Hurdaya Ayr[lan Gemiler ( Say[ / Milyon
DWT )
2011

2012 Geri Kalan[

Eylül 2012

VLCC – Çift Cidarl[

1

0.3

6

1.7

0

0.0

Suezmax – Çift Cidarl[

2

0.3

16

2.3

1

0.1

Aframax – Çift Cidarl[

12

1.1

23

2.2

1

0.1

Toplam – Çift Cidarl[

25

0.9

23

0.9

2

0.1

Daha Küçük – Çift Cidarl[

40

2.6

68

7.2

4

0.4

Tek Cidarl[

84

8.8

34

2.2

3

0.2

Toplam

124

11.5

102

9.4

7

0.6

* Toplam Kay[plar / Dönü ümler / Yeniden S[n[fland[rmalar Dahil Edilmi tir
Kira ücretlerine bakacak olursak 2012’nin ilk çeyreinde sektör az da olsa nefes almay[
ba arm[ görünüyor ancak bu f[rt[nan[n sona erdii anlam[na gelmiyor. VLLC fiyatlar[nda
çok sert bir dü ü ya and[ ve geçen y[la oranla fiyatlar yüzde 20 a a[da seyrediyor. 10
y[ll[k ortalamaya bak[ld[[nda ise daha ac[ veren bir durum görüyoruz. 10 y[ll[k
ortalaman[n yüzde 50 a a[lar[nda seyrediyor fiyatlar. Aframaxes’lar için durum yüzde
45’lerde seyrediyor. Handys’ler içinse yüzde 25’lerde bir geri çekilme söz konusu.

ekil 9. Tankerler çin 12 Ayl[k Time Charter Fiyatlar[
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4. Sonuçlar
Yukar[da verilen tüm bu veriler [ [[nda, son dönemlerde dünya ekonomisinde ya anan
s[k[nt[lara paralel olarak dünya denizcilik ve gemi in a sektöründe de sorunlar ya anmakta.
Hatta bu sorunlar[n dünya ticaret hacmindeki dalgalanmalar, küresel ekonomik krizin
etkilerinin halen piyasalarda devam etmesi ve petrol fiyatlar[ndaki art[ lara bal[ olarak bir
müddet daha devam edeceini dü ünerek ileriye dönük planlar[m[z[ buna göre yapmak
durumunday[z.
Sonuç itibariyle, ba ta Avrupa ülkelerinde ya anan ekonomik kriz, talebi olumsuz etkilese
de, dünya nüfusunun yakla [k üçte birini te kil eden Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki
ya am standard[n[n art[ [na paralel olarak artan hammadde ve enerji talepleri sektörü zorda
olsa ayakta tutmakta ve tutmaya devam edecee benzemekte. Ancak yine de denizcilik
sektörünün stratejik ve ekonomik boyutunun öneminden dolay[, sektöre devlet desteini de
salayarak a a[da belirtilen baz[ hususlar da ivedilikle çal[ malar ba lat[lmal[d[r:







Türk Koster Filosunun yenilenmesi için devlet desteinin salanmas[ ve
önümüzdeki dönemde yürürlüe girecek IMO kurallar[n[ da göz önünde
bulunduran projeler geli tirmek.
Tersane ve denizcilik i letmelerinde verimlilii art[r[c[ çal[ malar ba latarak,
irketlerin rekabet güçlerini art[rmak.
Hem yürürlüe girecek emisyon hacmini dü ürme amaçl[ kurallar[ hem de artan
petrol fiyatlar[n[ göz önünde bulunduran ARGE çal[ malar[ ba latmak.
Piyasa ara t[rmalar[, teknolojik vb. ara t[rmalar[ yapabilecek ve elde edecei
verileri Türk Denizcilik Sektörünün hizmetine yapabilecek bir Denizcilik
Mükemmeliyet Merkezinin olu turulmas[.
Denizcilikte söz sahibi Yunanistan, Almanya, Norveç ve Hollanda gibi baz[
Avrupa ülkelerinde ya ayan Türkleri de deerlendirerek bu ülkeler ile ortak
çal[ malara girmek.
Türk ç Su Yollar[n[ deniz ticaretinde kullanan politikalar olu turmak.
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Ç SULARIN DEN Z TA IMACILI INDA KULLANILMASININ
TAR H GEÇM

VE ÖNEM : FIRAT ÖRNE

Ahmet Ta demir1 ve Serkan NOHUT2
ÖZET
Bu makalede, iç sularTn kullanTmTnTn ülke ekonomisine olan katsTsT incelenmektedir.
Türkiye sTnTrlarT içerisinde daha önce iç sularTn kullanTmTnTn ta TmacTlTk için öneminin
bilindii ve iç sularTn kullanTldTT FTrat nehri örnei ile anlatTlmaktadTr. leriki yTllarda,
ekonominin ve ticaretin Asya Pasifik Bölgesinde daha hareketli olduu dü ünülürse, iç
sularTn kullanTmT üzerine yeni politikalar ve yeni projeler üretilmesi gerektii
vurgulanmaktadTr.
Anahtar Kelimeler: ç sular, deniz ta TmacTlTT, FTrat nehri
1.Giri
Denizler ve ticaret yollarTna hâkim olma, insanlTk tarihi boyunca dünya siyasetinde ve
ekonomisinde söz sahibi olma yarT Tnda hep son derece önemli bir konuma sahip olmu tur.
Bu sebepten dolayT geli mi ve geli mekte olan ülkeler hem ticari filolarTnTn hem de askeri
filolarTnTn olu turulmasTnT son derece önemsemi lerdir. Zira tarihte ülkelerin gerçek
anlamda güçlü olmasT ve hükümdarlTklarTnT sürdürebilmeleri ancak kendi bölgesini
çevreleyen deniz ve suyollarTna hâkimiyet kurmasTyla mümkün olabilmi tir. Bölgemizde
daha önceleri ya amT olan Roma, Bizans ve OsmanlT gibi imparatorluklar altTn çalarTnT,
sTnTrlarTnT çevreleyen deniz ve suyollarT üzerinde hâkimiyet kurabildikleri sürece
ya amT lardTr. Ülkemizin, bulunduu corafya üzerinde siyasi ve ekonomik gücünü
artTrarak etkinlik salayabilmesi için, bölge deniz ve iç sularTnT da kapsayacak ekilde bir

1
Zirve Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deniz Ula tTrma letme Mühendislii, KTzTlhisar Kampüsü, 27260,
Gaziantep, Türkiye, Tel: 0342 211 6789, e-posta: ahmet.tasdemir@zirve.edu.tr
2
Zirve Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gemi Makineleri letme Mühendislii, KTzTlhisar Kampüsü, 27260,
Gaziantep, Türkiye, Tel: 0342 211 6789, e-posta: serkan.nohut@zirve.edu.tr
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deniz stratejisi geli tirmek durumundadTr. Bu yüzden ülkemizde hem çevre denizlerimizi
hem de bu denizler ile kara ve demir yolu balantTlarTnT salayan FTrat, Sakarya ve Dicle
ba ta olmak üzere iç sularTmTzTn, deniz ta TmacTlTTnda daha aktif kullanTlmasTnT salayacak
denizcilik politikalarT geli tirilmek durumundadTr.
2. Deniz Ta 2mac2l2 2nda ç Sular2n Kullan2m2n2n Önemi
Deniz ta TmacTlTTnTn dier ta Tma araçlarTna göre daha fazla kullanTlmasTnTn ba lTca
sebebi, daha ekonomik olmasTnTn yanT sTra aynT zamanda ekolojik de olmasTdTr. Bir yükün
bir yerden bir yere ta Tnabilmesi kara, hava ve deniz araçlarTnTn kullanTlmasT ile mümkün
olabilmektedir. Bu esnada gerekli birim enerji açTsTndan incelendiinde, deniz ta TmacTlTT
dierlerine nazaran çok büyük avantajlar sunmaktadTr. Ülke denizciliini, genel anlamda
uluslararasT deniz ta TmacTlTTnT ba ta Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine direkt balantT
salayacak, iç sular ile balantTlT bir ekilde olu turmak durumundayTz. AyrTca Türk Gemi
n a ve Gemi Yan Sanayi Sektörünün de güçlenmesini salayacak ve dünya piyasasTnda
söz sahibi ülkeler konumuna getirecek adTmlar, cumhuriyetimizin 100. yTlTnT
kutlayacaTmTz 2023 hedefleri dorultusunda ivedilikle atTlmalTdTr.
Özellikle iç sularTmTzTn deniz ta TmacTlTT konusunda bu güne kadar hiç kullanTlmamT
olmasT, ülkemiz açTsTndan üzerinde ivedilikle dü ünülmesi ve üzerinde çalT ma yapTlmasT
gereken çok önemli bir husustur. Zira iç sularTn deniz ta TmacTlTTnda kullanTlmasT ile
birlikte, kullanTlacak nehirlere kom u ehirlerin ve ülkelerin ekonomilerinde ve sosyal
ya amlarTnda büyük geli meler ya anacaktTr.
ç sularTn ta TmacTlTkta kullanTlmasTnTn dier avantajlarTnT ise öyle sTralayabiliriz:
•

ç sularda ta TmacTlTTn yatTrTm maliyeti, demir yolu veya 4 eritli otoban yapTmT
maliyetinden yakla Tk 15% daha uygundur.

•

ç sular ta TmacTlTTndaki bakTm maliyetleri dier ta Tma alternatiflerindeki bakTm
giderlerinin yakla Tk yüzde 20% si kadardTr.

•

Ticari ve sanayi mallarTnTn daTtTmT ve nakli iç sular kullanTlarak çevreye daha az
zarar verilerek yapTlabilir.

•

ç sular ta TmacTlTTnda yakla Tk 1 litre yakTt ile 105 ton yükü 1 km hareket
ettirmek mümkün iken, aynT yakTt ile demiryolu vasTtasTyla 85 tonu, karayolu ile
ise sadece 24 ton yükü ta Tmak mümkün olabilmektedir.

3. ç Sular2n Kullan2m2n2n Tarihi Geçmi i: F2rat Örne i
Bu yazTmTzda, 19. yüzyTlTn ortalarTnda ngilizler tarafTndan FTrat Nehri üzerinde i letilmek
üzere Birecik/ anlTurfa’da in a edilen Euphrates (FTrat) ve Tigris (Dicle) gemilerinin
öyküsü kTsaca anlatTlmaktadTr. Bu gemiler kTsa dönem Birecik-Basra Körfezi hattT
üzerinde çalT tTrTldTktan sonra, Dicle gemisi ya adTT bir kaza sonucu FTrat’Tn sularTna
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gömülmü tür, FTrat gemisi ise bir müddet çalT tTrTldTktan sonra zamanla kullanTmdan
kaldTrTlmT tTr.
Rusya ile ngiltere arasTnda ya anTlan souk sava ve bazen de iki ülke arasTnda ya anTlan
sTcak sava lar 19. yüzyTla damgasTnT vurarak, bu yüzyTla siyasi olarak yön vermi tir. Bu
süreçte daTlma sürecine girmi olan OsmanlT mparatorluu’nun mirasTnTn payla TmT,
zamanTn egemen güçleri olan Rusya ve ngiltere ba ta olmak üzere birçok ülkenin i tahTnT
kabartmT tTr. OsmanlT’nTn mirasTndan kendilerine pay çTkararak, YakTn Dou ve Uzak
Dou üzerinden Orta Asya’yT ve Hindistan’T kontrolleri altTna almak istemi lerdir. Bu
ülkeler bunun için 19. yüzyTlTn ba larTndan itibaren deniz yolunu kullanarak bu bölgeyi
hâkimiyetleri altTna alarak, bir birilerine kar Tn siyasi ve ekonomik üstünlük salamanTn
yanT sTra, sTkTntTda olan ekonomilerine alternatif pazarlar bulmaya çalT mT lardTr. Bu
çerçevede 1800’li yTllarTn ba Tnda ngiltere’de, FTrat Nehri’ni deniz ta TmacTlTTnda
kullanarak Basra Körfezi’ne inmek, oradan da Hindistan’a ve Uzak Dou ülkelerine
ula mak fikri tartT Tlmaya ba lanmT tT.
Bu fikri ilk defa 1800’li yTllarTn ba larTnda, zamanTn en güçlü denizcilik irketi olan “East
India Company” firmasTnda çalT an, aynT zamanda air olan ve buharlT gemilerin deniz
ta TmacTlTTnda kullanTlmasT ile dünyanTn dei eceine inanan Thomas Love Peacock
tarafTndan ortaya atTlmT tTr. O zamanda daha halen yapTlmamT olan Süvey KanalT,
yapTldTTnda bölgede su ta kTnlarTna sebebiyet verebileceinden çekinilerek riskli bir proje
olarak görülmekteydi. FTrat üzerinden Basra Körfezine ula ma projesi ise, Rusya’ya kar T
çok önemli stratejik bir hamle olarak ve aynT zamanda ekonomi ve sömürgecilik tarihi
açTsTndan da gelecein yatTrTmT olarak ele alTnmaktaydT.
FTrat üzerinden Basra Körfezine ula ma projesinin gerçekle tirebilirliini inceleme ve
ara tTrma görevi 1830 yTlTnda General Francis Bawdon Chesney’e verildi. General
Chesney, görev kendisine verildiinde OsmanlT-Rusya sava Tnda, OsmanlT tarafTnda
sava mak üzere OsmanlT topraklarTnda bulunmaktaydT ve ajan olarak faaliyetler icra
etmekteydi. e Peacock’un daha önceleri hazTrlamT olduu çalT malarT ve raporlarT
inceleme ile ba layan General Chesney, ilk önce KTzTldeniz’e hareket eder. Burada yapmT
olduu incelemeler sonucu, zamanTn imkânlarT ve teknolojisi ile KTzTldeniz üzerinden
Hindistan’a ula manTn tehlikeli ve güvensiz bir rota olacaT kararTna varTr.
Daha sonra 1830 yTllarTnTn sonlarTna doru incelemelerini ve ara tTrmalarTnT ba latmak
üzere ekibi ile birlikte FTrat’a gitmek ve buralarda incelemelerini gerçekle tirmek üzere
yola koyulur. nceleme ve ölçümlerine, FTrat‘Tn ortalarTndaki Anah ehrinden ba layarak
Basra Körfezine kadar iner.
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ekil 1: Anah ehrinden Basra körfezine inen yolu gösteren harita
Bunun için kendisine 40 adet i irilmi koyun derisi üzerinde yüzebilen bir sal yaptTrarak
i e ba lar. Uzun sTrTklar yardTmTyla Anah’tan Basra Körfezi’ne kadarki su seviyesini
ölçerek, FTrat’Tn deniz ta TmacTlTTna uygun olup olmadTTnT belirlemek istiyordu. YaptTT
ölçümler sonucunda, FTrat’Tn büyük bir kTsmTnTn bütün yTl boyunca yeterli su debisine sahip
olduuna ve dolayTsTyla deniz ta TmacTlTTna elveri li olduuna ve bu suyolu hattTnTn
stratejik bir öneme sahip olacaTna karar vererek, bunu zamanTn ngiliz hükümetine yazdTT
bir rapor ile bildirir.

ekil 2: General Chesney ve FTrat Nehri üzerinde derinlik ölçümünü gösteren resim
1834 yTlT içerisinde ngiltere meclisinde yapTlan ve youn tartT malara sahne olan birçok
“steam navigation to India” görü melerinden sonra, Birecik ve Basra Körfezi arasTnda bir
suyolu hattT dier alternatif ula Tm yollarTna nazaran öne çTkarak, olu turulmasTna karar
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verildi. Bu karar uyarTnca iki adet nehir gemisinin FTrat üzerinde yapTlmasT ve i letilmesi
öngörüldü. AyrTca FTrat nehri boyunca kTyTlara gemilerin çalT tTrTlmasT için gerekli kömürü
tedarik etmek amacTyla kömür depolarT yapTlmasT da kararla tTrTldT.
Gemilerin yapTmT Mac Gregor Laird tersanesinde gerçekle tirildikten sonra deniz yolu ile
Suriye sTnTrTna kadar parçalar halinde getirildikten sonra, buradan me akkatli kara
yolculuundan sonra Birecik’e bir araya getirilmek ve suya indirilmek üzere ula tTrTlTr.

ekil 3: ngiltere’de üretilen gemi kTsTmlarTnTn karayolu ile ta TnmasTnT gösteren resimler
Bahsedilen gemiler Mac Gregor Laird tersanesinde in a edilirler. Mac Gregor Laird
tersanesi, dünyada buharlT gemileri ilk defa aaç yerine çelikten imal eden tersanelerden bir
tanesidir. FTrat-Seferi için tasarlanan ve iki adet makina ile çalT tTrTlan yandan çarklT
gemiler Euphrates (FTrat) ve Tigris (Dicle) olarak adlandTrTlmT olup, ana parametreleri
a aTda verilmi tir:
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Boy
En
Güç

Euphrates
35 m
5.8 m
2 adet 25 HP

Tigris
26 m
4.9 m
2 adet 10 HP

ekil 4: FTrat gemisinin ön ve yan kesitlerini gösteren resim
Gemilerin birle tirme ve suya indirme i lemleri Birecik’in güney kTsmTnda bulunan FTrat
sahilinde gerçekle tirilmi tir. Bu i leri yapmak içinde Mac Gregor Laird tersanenin
mühendis ve teknikerlerinden faydalanTlmT tTr. ngilizler gemilerin in a edildii ve suya
indirildii bölgeyi “Port William” olarak adlandTrmT tTr. Bölgede yaptTTmTz ara tTrmalarda,
gemilerin yapTldTT Port William’in yerini tespit etmek kesin olarak mümkün olmamakla
birlikte, ya lT insanlar ile yaptTTmTz görü meler ve çevredeki incelemelerimiz sonucunda
buranTn Birecik merkezde bulunan Ulu Cami’nin alt kTsmTnda kalan ve FTrat Nehrinin
kTyTsTnda bulunan alan olduu tahmin edilmektedir. Caminin yanTnda bulunan sokak ise
halen ‘ skele SokaT’ olarak adlandTrTlmaktadTr.
A aTdaki resimler Euphrates gemisinin FTrat kenarTndaki yapTmTnT ve suya ini ini ematik
olarak göstermektedir.

ekil 5: Euphrates gemisinin yapTmTnT ve suya ini ini ematik olarak gösteren resim
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Tigris gemisi kTsa bir dönem çalT tTrTldTktan sonra, geçirmi olduu bir kaza sonucu FTrat’Tn
sularTna gömülerek ömrünü tamamlamT tTr. Euphrates gemisi ise Birecik Basra Körfezi
hattT üzerinde çalT tTrTlmT tTr. ekil 6 her iki gemiyi FTrat üzerinde yüzer iken
göstermektedir.

ekil 6: Euphrates ve Tigris gemilerini FTrat üzerinde gösteren resimler
A aTdaki Tablo 1’de orta düzey gelir sTnTfTnTn farklT kTtalar için yTllara göre öngörülen
dei im oranlarT verilmektedir. Global Orta Düzey Gelir STnTfT 1980 yTlTndan 2010 yTlTna
kadar yakla Tk 700 milyon ki i ya am standarttT bazTnda artmT ve bu sayTnTn önümüzdeki
20 içerisinde 3 milyar ki iye çTkmasT beklenmektedir. ArtT taki en çarpTcT geli me; sayTnTn
yakla Tk dört katT artacak olmasTnTn yanT sTra, önemli bir faktörde ya am standarttT
açTsTndan aTrlTk merkezinin Avrupa ve Kuzey Amerika Bölgesi’nden Asya Pasifik
Bölgesi’ne kayacak olmasTdTr. Bu durum Asya Pasifik Bölgesine yapTlan ticaretin
dolayTsTyla deniz ta TmacTlTTnTn önümüzdeki dönemlerde artacak olacaTnTn bir
göstergesidir.
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Tablo 1: Global Orta Düzey Gelir STnTfT
2010
KuzeyAmerika
Avrupa
OrtaveGüneyAmerika
AsyaPasifik
Alt SahraAfrika
OrtaDouveKuzey Afrika
Dünya

2020

2030

millions

%

millions

%

millions

%

338
664
181
525
32
105
1845

18
36
10
28
2
6
100

333
703
251
1740
57
165
3249

10
22
8
54
2
5
100

322
680
313
3228
107
234
4884

7
14
6
66
2
5
100

4. Sonuçlar
Ekonomik ve ekolojik olmasTndan dolayT, Almanya ve Hollanda gibi geli mi BatT Avrupa
ülkelerinde ürün ta TmacTlTTnda, ürünlerin tüketiciye ula tTrTlmasTnda yaygTn olarak deniz
ta TmacTlTT kullanTlmaktadTr. Bu ülkeler, iç sularTnTn yakla Tk yüzde 80’ine yakTn kTsmTnT
deniz ta TmacTlTTnda kullanmaktadTrlar. Hatta tabi iç sularTnTn yanT sTra, ülkeleri içerisinde
kanal ve kanaletler olu turarak ta TmacTlTk yapmaktadTrlar. Bu da nakliye giderlerinin
azaltTlarak, ülke ekonomilerinin rekabet güçlerini artTrmaktadTr. Örnein FTrat Nehri
kullanTlarak Birecik-Basra Körfezi arasT hat olu turulmasT, ba ta Gaziantep ve anlTurfa
olmak üzere bütün Güneydou Anadolu Bölgesi ehirlerinin ekonomilerinin atTlTm
yapmasTnT ve bölgenin bir çok açTdan geli imine katkT salayacaktTr. AyrTca, FTrat ile
balantTlT ülkeler arasTndaki sosyal, politik ve kültürel balarTnda geli mesine ve
dolayTsTyla bölgede huzur ve barT ortamTnTn olu masTna katkT salayacaktTr.
Bahsedilen bu ekonomik ve siyasi getirileri göz önünde bulundurulduunda, iç sularTn FTrat
Nehri örneinde olduu gibi daha youn ve verimli bir ekilde kullanabilecek politikalar
geli tirilmek durumundadTr. Bu bilgiler T TTnda, hem ülkemizin genel anlamda hem de
Güney Dou Anadolu özelinde bu bölgeye doru alternatif deniz yolu hatlarTn
olu turulmasT, ekonomimizin gelecei ve ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekle tirme adTna
çok büyük önem arz etmektedir.
5. Kaynaklar:
[1] Naumann U., Euphrat Queen, Eine Expedition ins Paradies, 2006
[2] Kharas, M., “ The Emerging Middle Class In Developing Countries” , OECD
Development Center, Working Paper No. 285
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ÖZET
Bu çalÕúmada, tipik bir fÕrkateyn için egzos gazlarÕnÕn yayÕlÕmÕ deneysel ve sayÕsal
olarakincelenmiútir Modellenen fÕrkateynin tam boyu 110 m, geniúli÷i 14.2 m ve draftÕ 4.1
molup,
gemide
helikopter
harekatÕna
imkan
sa÷layan
helikopter
platformu
bulunmaktadÕr.FÕrkateynin tahrik sistemi ise dört ana dizel motordan olu úan birleúik CODAD
sistemidir.Deneysel çalÕúma kapsamÕnda, fÕrkateynin 1/100 ölçekli bir modeli hazÕrlanmÕú ve
egzosgazlarÕnÕn yayÕlÕmÕ, rüzgar tünelinde yapÕlan akÕm görüntüleme deneyleri ile
incelenmiútir.SayÕsal çalÕúmada ise egzoz gazlarÕnÕn yayÕlÕmÕ sonlu hacim metodu kullanÕlarak
üçboyutlu ve türbülanslÕ olarak modellenmiútir. ÇalÕúmada de÷iúik sapma açÕlarÕ, hÕzoranlarÕ,
baca geometrileri ve baca yerleúimleri dikkate alÕnmÕútÕr. SayÕsal ve deneyselsonuçlar arasÕnda
yapÕlan karúÕlaútÕrmalar, sonuçlarÕn iyi bir uyum içinde oldu÷unu göstermiútir.
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1.

Giriú

Günümüzde global ekonomi ve bilgi ça÷×nda daha büyük, daha h×zl× ve çok daha karmaú×k
gemilere ihtiyaç oldu÷u aúikard×r. Bunun bir sonucu olarak ortaya ç×kan kirlilik ve ×s×dan
kaynakl× zararlar× kontrol etmek maksad×yla gemilerin bacalar× için daha dikkatli dizayn
standartlar× üretme gereklili÷i mevcuttur. Gemi bacalar×ndan ç×kan zararl× egzoz gazlar×n×n
uluslararas× kurallarla daha düúük de÷erlere azalt×lmas× gerekmektedir.
Bacadan ç×kan egzoz gazlar× içinde PM (partikül madde), CO2, CO, SOx ve NOx gibi insan
sa÷l×÷×n×, konforunu ve çevreyi etkileyen zararl× emisyonlar vard×r. Seyir halindeki
gemilerde bacadan ç×kan zararl× gazlar ve baca gaz×n×n çok yüksek s×cakl×÷×, güverte
üzerinde bulunan elektronik cihazlar×, makinelerin hava emiúlerini, helikopter harekat×
yapan savaú gemilerinde helikopterin iniú kalk×ú hareketini ve güverte üzerinde bulunan
gemi personelinin sa÷l×÷×n× olumsuz yönde etkilemektedir
Bununla beraber askeri teknolojilerdeki geliúmelerin de bir sonucu olarak egzoz gaz
yay×l×m× ve baca dizayn×, radar kesit alan× ve k×z×lötesi iz aç×s×ndan çok önemli bir duruma
gelmiútir. Çünkü egzoz gazlar×n×n s×cakl×k da÷×l×m× k×z×l ötesi iz ile kuvvetli bir úekilde
birbirine ba÷l×d×r. Ayn× zamanda yüksek s×cakl×klar radar kulesi ve güverte üzerindeki
genelde yüksek s×cakl×÷a hassas cihazlar ve sensörler için zararl× olabilmektedir.
Bütün bu sebeplerden dolay× egzoz gaz× içindeki zararl× gazlar×n ve s×cakl×÷×n yay×l×m×n×n
bilinmesi özellikle helikopter harekât× yapan savaú gemilerinde geminin formunun dizayn
edildi÷i anda göz önüne al×nmas× gereken en önemli parametrelerden birisidir. Ancak
günümüzde geminin dizayn aúamas×nda bu probleme gerekti÷i kadar önem
verilmemektedir. Genelde, egzoz duman×n×n güverteye düútü÷ü, emiú kanalar×na girdi÷i,
helikopter operasyonunu etkiledi÷i ve bacadan ç×kan gazlar×n s×cakl×klar×n×n elektronik
cihazlara büyük zararlar verdi÷i son donat×m aúamas×nda, deniz kabul tecrübelerinde veya
teslim s×ras×nda tespit edilebilmektedir. Bu geç tespit ise üst bina yerleúiminin
de÷iútirilmesi, baca modelinin de÷iútirilmesi gibi çok maliyetli ve problemli
düzenlemelerin yap×lmas× sonucunu ortaya ç×karabilmektedir.
Bu kapsamda de÷erlendirecek olursak, bir geminin baca dizayn× 1970’li y×llardan beri
araút×rma konusu olmuútur. Ancak literatürde özellikle helikopter platformuna sahip savaú
gemilerinin egzoz gaz× yay×l×m×, egzoz gazlar×n×n k×z×lötesi ize etkileri ve egzoz gazlar×n×n
s×cakl×k bak×m×ndan üst binada bulunan sistemlere ve helikopter harekât×na etkilerini
içeren detayl× olarak haz×rlanm×ú bir çal×úma bulunmamaktad×r. 1977 y×l×nda Gary
J.Baham ve arkadaúlar×n×n savaú gemileri ve ticari gemilerde baca dizayn teknolojileriyle
ilgili çal×úmalar× [1] bulunsa da yeterli olmad×÷× görülmektedir. Buna en yak×n çal×úma
1986 y×l×ndad×r. Michael P. Fitzgerald’×n yapt×÷× çal×úmada [2] buharl× gemilerden 1984
y×l×na kadar gelinen süreçte baca gaz× da÷×l×m×n× etkileyen parametrelerin (h×z oran×,
yap×sal farkl×l×klar vb.) art×ú×ndan bahsedilmiútir. Baca performans×n×n tahmininde geminin
ortalama çal×úma úartlar× (okyanus ya da iç deniz vb.), baca performans elementleri (türbin
emiúi, elektronik sistemler vb.), model deneyinin gereklili÷i, alternatif baca
konfigürasyonlar× gibi temel dizayn unsurlar× tek tek ele al×nm×út×r. Sonuç olarak da SSC007 savaú gemisinin bahse konu temel dizayn unsurlar× ile baca dizayn× örneklenmiútir.
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2005 y×l×nda Kulkarni ve arkadaúlar× [3] egzos gazlar×n×n da÷×l×m×n×, 1/50 ölçekli bir baca
modeli için rüzgar tünelinde iki farkl× h×z oran× (K=1 ve K=2) için incelemiúlerdir. Bu
sonuçlar×, yapt×klar× say×sal çal×úmayla [4] karú×laút×rm×úlard×r.
Sonuç olarak, yap×lan çal×úmalar göz önüne al×nd×÷×nda gemilerin egzoz gaz yay×l×mlar×n×n
belirlenmesi konusunun önemi her geçen gün artmakta, gemi teslim aúamas×nda büyük
maliyetlerin ortaya ç×kmamas× için geminin ön dizayn aúamas×nda farkl× çal×úma koúullar×
alt×nda egzoz gazlar×n×n yay×l×m×n×n ve izinin bilinmesi ve bunlar×n kullan×lmas× önemlidir.

2.

Problemin Tan×m×

Bu çal×úmada 1/100 ölçekli tipik bir f×rkateynin bacas×ndan ç×kan egzoz gazlar× ile savaú
gemisinin üst yap×s× aras×ndaki etkileúim deneysel olarak modellenmiú ve ayn× úartlarda
say×sal modelleme yap×larak say×sal model sonuçlar×, deneysel model sonuçlar× ile
do÷rulanm×út×r. F×rkateynin tahrik sistemi dört ana dizel motordan oluúan birleúik CODAD
sistemidir. F×rkateynin tam boyu 110 m, geniúli÷i 14.2 m ve draft× 4.1 m olup, savaú
gemisinde helikopter harekat×na imkan sa÷layan helikopter platformu bulunmaktad×r.
Deneysel çal×úmada egzosz gazlar×n×n yay×l×m×, rüzgar tüneline yerleútirilen 1/100 ölçekli
f×rkateyn modeli ve ak×m görüntüleme teknikleri kullan×larak incelenmiútir. Müteakiben
yap×lan üç boyutlu say×sal modellemede, egzos gazlar×n×n yay×l×m× sonlu hacim metodu
kullan×larak incelenmiútir. Çal×úmada de÷iúik sapma aç×lar×, h×z oranlar×, baca geometrileri
ve baca yerleúimleri dikkate al×nm×út×r. Ayr×ca, say×sal modellemede elde edilen sonuçlar,
deneysel model sonuçlar× ile do÷rulanm×út×r.

3. Deneysel Çal×úma
Yap×lan çal×úmada tipik bir f×rkateyn ele al×nm×ú ve F×rkateynin özellikleri Tablo.1’de
verilmiútir. Deneysel çal×úmada seçilen parametreler, kullan×lan yöntem ve deneysel
çal×úma koúullar× ise aúa÷×da belirtilmiútir.
Seçilen savaú gemisinde Seahawk ve Sikorsky gibi helikopterlerin iniú/kalk×ú
yapabildikleri bir adet helikopter platformu bulunmaktad×r. Geminin su hatt× üzerinde
kalan k×sm× ùekil 1’ de gösterilmektedir. Say×sal ve deneysel çal×úmada kullan×lacak olan
üst bina modelinde geminin ileri ve tornistan hareketinde etkilenebilecek ana direk ve
üzerindeki elektronik cihazlar, dümenevi, radar domu ve arkada sea zenit bulunmaktad×r.
Bahse konu f×rkateynin seçilmesinin sebebi helikopter platformuna sahip olmas×, baca
etraf×nda egzoz gaz× s×cakl×÷×ndan etkilenebilecek elektronik sistemler bulunmas×d×r.
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Tablo 1. F×rkateyn’in tipik özellikleri.

Savaú
Gemisi

Boy
(m)

En
(m)

Draft
(m)

Deplasman
(Ton)

Ana
Makina

Tahrik
Sistemi

Max
Güç
(kW)

Azami
Sürat
(knot)

110

14.2

4.1

2414

4 Dizel
motor

CODAD

7400

27

ùekil 1. Savaú gemisi kesit görüntüsü.
Oluúturulan savaú gemisi modelinin 1/100 ölçekli ahúap modeli CNC tezgah×nda
yapt×r×lm×ú ve deneysel çal×úmada kullan×lacak ölçekli model ùekil 2’de gösterildi÷i gibi
oluúturulmuútur.

ùekil 2. 1/100 ölçekli savaú gemisi modeli.

392

Ayn× zamanda ùekil 2’de geminin mevcut 2 adet bacas× gözükmektedir. Bu kapsamda beú
farkl× baca modeli yine CNC tezgâh×nda imal ettirilmiú ve deneysel çal×úmada bunlardan
ikisi kullan×lm×út×r. Deneysel modelleme için østanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Trisonik Araút×rma Laboratuar×nda bulunan Eiffel Türü Aç×k Devre
Sesalt× Rüzgar Tüneli kullan×lm×út×r. ùekil 3’te gösterilen rüzgar tüneli özellikleri aúa÷×da
verilmiútir.
Deney odas× boyutlar×: (En x Yükseklik x Boy)
80 cm x 80 cm x 200 cm

H×z Aral×÷×:
5 < V < 30 m/sn

ùekil 3. Rüzgar tüneli.
Rüzgar tünelinin boyutlar×n×n imal edilen 1/100 ölçekli gemi modeline etkileri
incelenmiútir. Yüzeysel alan olarak bak×ld×÷×nda rüzgar tünelinin duvar etkisi yaratmamas×
için, modelin kesit alan×n×n rüzgar tüneli kesit alan×na oran× % 8’den fazla olmamas×
gerekmektedir. Bahse konu oran, gemi modeli 00 de iken % 2.781, modeli 100’lik aç× ile
döndürdü÷ümüzde % 4.7, 200’lik aç× ile döndürdü÷ümüzde ise % 7.2’dir. Dolay×s×yla
deneyler, deneysel çal×úma için belirtilen de÷ere (% 8) ba÷l× kalarak gerçekleútirilmiútir.

4. Matematik Model
Rüzgar tüneli çal×úmalar×nda gerçek durumlarda karú×laú×lan tüm çal×úma koúullar×n×
modellemek her zaman mümkün de÷ildir. Bu yüzden hesaplamal× ak×úkanlar dinami÷i
(CFD) programlar×n×n kullan×m×, gemilerin dizayn aúamas× öncesi karú×laú×labilecek tüm
úartlar×n modellenmesine olanak sa÷lad×÷×ndan gerçekten faydal× bir araçt×r. Bu kapsamda
say×sal modellemede deneysel çal×úmada kullan×lan ayn× s×n×r úartlar× ve baúlang×ç
koúullar× için say×sal analizler yap×lm×út×r.
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Egzoz gazlar× ve gemi üst yap×s× aras×ndaki etkileúimi belirleyebilmek için aúa÷×da verilen
üç boyutlu süreklilik, momentum, enerji ve türbülans denklemleri sonlu hacim metodu
kullan×larak say×sal olarak çözümlenmiútir. Sürekli durumda, s×k×út×r×lam×yan ak×úkan
kabulü ile kartezyen koordinat sisteminde, yönetici denklemler tensör notasyonu
kullan×larak aúa÷×daki gibi verilebilir;

Süreklilik Denklemi:

∂
( ρu j ) = 0
∂x j

(1)

Momentum Denklemi:

∂u
∂
∂
∂p
( ρ u j ui ) =
( μeff i ) −
∂x j
∂x j
∂x j ∂xi

(2)

Enerji Denklemi:

∂
∂
∂T
( ρ u jT ) =
(Γt ,eff
) + ρ gi
∂x j
∂x j
∂x j

(3)

Gemi üst yap×s× üzerindeki türbülans bölgesi, egzoz duman×n×n güverteye düúme
probleminde çok önemli bir faktördür. Türbülans bölgesinin yüksekli÷i baúl×ca geminin
yap×s×na ba÷l× olmakla birlikte pratik olarak rüzgar h×z×ndan ba÷×ms×zd×r. Duman×n
güverteye düúme probleminden kurtulmak için, bacadan ç×kan egzoz duman×n×n bu
türbülans bölgesine girmesine engel olacak muhtemel s×n×r tabaka kal×nl×÷×n×n ve baca
yüksekli÷inin bilinmesi gereklidir.
Konunun daha iyi anlaú×lmas×n× sa÷layan, geliúmiú bilgisayarlar ve CFD kodlar× gemilerde
egzoz gazlar×n×n yay×l×m problemlerinin simülasyonlar×na olanak sa÷lamaktad×r.
k-İ modeli, türbülans modelleme çal×úmalar×nda en basit yollardan biridir. Murakarni
yapt×÷× çal×úmada [6] k-İ modelinin ortalama rüzgar h×z×n× do÷ru olarak tahmin etti÷ini
fakat keskin köúeler etraf×nda türbülans kinetik enerjiyi daha iyi öngördü÷ünü, ayr×ca k-İ
modelinin say×sal modelin yak×nsama zaman×n× ciddi anlamda k×salt×p parametrik
çal×úmalar× mümkün hale getirdi÷ini belirtmiútir [4]. Bu çal×úmada k- İ türbülans modeli
kullan×lm×út×r.

Türbülans Kinetik Enerji :

∂
∂
∂k
( ρu j k ) =
(Γ k ,eff
) + P − ρε
∂x j
∂x j
∂x j
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(4)

Türbülans kinetik enerjisi yay×n×m oran×:

∂
∂
∂ε
ε
ε2
( ρu jε ) =
(Γ k ,eff
) + C1 P − C2 ρ
k
k
∂x j
∂x j
∂x j

(5)

Yukar×daki denklemlerde efektif vizkozite :

μ eff = μ + μt

(6)

úeklindedir. Türbülans vizkozitesi ise

μt = Cμ ρ

k2

(7)

ε

úeklinde hesaplan×r. Yukar×daki
katsay×s× olup s×ras×yla

Cμ bir sabittir. Denklem (3),(4) ve (5)’teki ī difüzyon

μeff / σ T μeff / σ k
,

ve

μeff / σ ε

olarak hesaplan×r.

Denklemlerde verilen sabitlerin de÷erleri ise C1=1.44, C2=1.92, C=0.09, ıT=1.0, ık=1.0
ve ıİ=1.3’dür. Bu de÷erler birçok zorlanm×ú konveksiyon çal×úmalar×nda kullan×lm×út×r.
Denklem (4) ve (5)’teki P terimi türbülans enerjisinin üretimini gösterir ve aúa÷×daki gibi
hesaplan×r.

P = μt

∂ui ∂ui ∂u j
(
)
+
∂x j ∂x j ∂xi

(8)

5. Çözüm Metodu ve S×n×r ùartlar×
Egzoz gazlar× ve seçilen tipik f×rkateynin üst yap×s× aras×ndaki etkileúimi belirleyebilmek
için üç boyutlu süreklilik, momentum, enerji ve türbülans denklemleri sonlu hacim metodu
ile çözülmüútür. A÷ sistemi ise tetrahedral ve uyarlan×r a÷ sistemidir. ùekil 4’te
hesaplamalarda kullan×lan a÷ sistemi gösterilmiútir. A÷ büyüklü÷ünden ba÷×ms×z çözüm
elde etmek için hesaplamalar farkl× a÷ büyüklükleri için tekrarlanm×ú ve sonucun a÷dan
ba÷×ms×z oldu÷u durum ele al×nm×út×r.
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ùekil 4. Say×sal çal×úmada kullan×lan a÷ sistemi.
Say×sal hesaplamalarda, baca ç×k×ú×nda sabit h×z ve s×cakl×k s×n×r úart×, gemi yüzeyinde ve
hesaplama alan×n×n giriú ve ç×k×ú hariç di÷er yüzeylerinde duvar s×n×r úart× kullan×lm×út×r.
Hesaplama alan×n×n giriúinde sabit h×z ve s×cakl×k, ç×k×ú×nda ise bas×nç s×n×r úart×
kullan×lm×út×r.
Say×sal çal×úman×n öncesinde sonuçlar×n a÷dan ba÷×ms×z olarak de÷erlendirilmesi
maksad×yla, a÷ s×kl×÷×n× de÷iútirerek say×sal model sonuçlar× karú×laút×r×lm×ú ve sonuçlar×n
de÷iúmedi÷i a÷ s×kl×÷× seçilerek say×sal çal×úma yap×lm×út×r.

6. Deneysel Çal×úma
Deneysel çal×úmada 1/100 ölçekli tipik bir f×rkateyn sesalt× rüzgar tüneline yerleútirilerek,
ak×m görüntüleme deneyleri yap×lm×út×r. Rüzgar tüneli deneylerinde de÷iúken parametre
olarak iki farkl× baca modeli, geminin pruvas× ile rüzgar×n nispi yönünden oluúan 4 farkl×
sapma aç×s×, ȥ=00, 100, 200 ve tornistan ve gemi bacas×ndan ç×kan egzoz gazlar×n×n rüzgar
tünelinin giriú h×z×na oran×ndan oluúan 5 farkl× h×z oran×, K=0, 0.135,0.203, 0.407 ve 0.815
gözönüne al×nm×út×r. Bahse konu de÷iúken parametreler ile gerçekleútirilen deneysel
modelleme sonuçlar× aúa÷×da alt bölümlerde sunulmuútur.

6.1 H×z Oran×n×n Egzoz Gazlar×n×n Yay×l×m×na Etkisi
Rüzgar tüneli deneylerinin ilki de÷iúken h×z oranlar× için yap×lm×út×r. Artan h×z oranlar×n×n
egzoz gazlar×n×n yay×l×m×na olan etkisi ùekil 5’te gösterilmiútir.
Baca modellerinden düz baca modeli kullan×ld×÷×nda ve ‘K’ h×z oran× azalt×ld×÷×nda egzoz
gaz×n×n helikopter platformunun üzerine düúme e÷ilimi gösterdi÷i ve bu etkiden kurtulmak
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maksad×yla bacadan ç×kan gazlar×n momentumlar×n×n yükseltilerek, baca gazlar×n×n
helikopter platformuna düúmesinin engellenebildi÷i tespit edilmiútir.
Benzer bir úekilde rüzgar tüneli deneyleri gemi tornistan yolda iken de yap×lm×út×r. Gemi
tornistan yolda iken artan h×z oranlar× için egzoz gazlar×n×n yay×l×m× ùekil 6’da
gösterilmiútir.
Tornistan yolda h×z oran×n×n art×ú× azda olsa baca gazlar×n×n yükselmesine sebep
olmaktad×r. Rüzgar tüneli deneyinde 1/100 ölçekli model üzerinde sadece rüzgar tünelinin
h×z×n× de÷iútirerek “K” h×z oran× artt×r×labilmektedir. Dolay×s×yla h×z oran×n×n artt×r×lmas×
egzoz gaz×n×n momentumunun artmas×na ve egzoz gaz×n×n az da olsa yükselmesine yol
açsa da bu úartlarda egzoz gazlar×n×n baca önündeki elektronik sistemlere zarar
verebilece÷i de÷erlendirilmektedir.

a)

b)

c)

d)
ùekil 5. øleri yolda h×z oran×n×n egzoz gaz yay×l×m×na etkisi. a) K=0, b) K=0.815, c)
K=0.407, d) K=0.203.

397

a)

b)
ùekil 6. Tornistan yolda h×z oran×n×n egzoz gaz yay×l×m×na etkisi. a) K=0.407,
b) K=0.815.

6.2 Sapma Aç×s×n×n Egzoz Gazlar×n×n Yay×l×m×na Etkisi
Sabit baca konfigürasyonu için, gemi yönü sancak ya da iskeleye 100 ve 200 aç× ile
de÷iútirildi÷inde egzoz gazlar×n×n yay×l×m×na etkisi ùekil 7’de gösterilmiútir.

a)

b)

c)
ùekil 7: Sapma aç×s×n×n egzoz gaz yay×l×m×na etkisi a) ȥ=00, b) 100, c) 200
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ùekil 7a-c’de sabit baca geometrisi kullan×larak, sabit h×z oran×nda (K=0.815), geminin
yönünün kademeli olarak de÷iútirildi÷i rüzgar tüneli deneyleri sonucunda, sapma aç×s×
0°’den 20°’ye de÷iútikçe egzoz gazlar×n×n helikopter platformuna do÷ru yönlendi÷i tespit
edilmiútir. Bu olumsuz etkilerden korunmak maksad×yla egzoz gazlar×n×n ç×k×ú h×zlar×n×n
artt×r×larak egzoz gazlar×n×n helikopter platformuna düúmesinin engellenebilece÷i
de÷erlendirilmektedir

6.3.

Baca Geometrisinin Egzoz Gaz Yay×l×m×na Etkisi

Rüzgar tüneli deneyleri kapsam×nda 1/100 ölçekli 5 farkl× baca modeli CNC tezgah×nda
imal ettirilmiútir. Ancak 1/100 ölçekli baca modellerinin, kullan×lan rüzgar tüneli
ölçülerine/h×z×na göre çok küçük kalmas×ndan dolay× bunlardan sadece ikisi deneysel
çal×úmada kullan×lm×út×r. Farkl× baca geometrilerinin egzoz gaz yay×l×m×na etkisi ùekil
8’de gösterilmiútir.

a)
b)
ùekil 8: Baca geometrisinin egzoz gaz yay×l×m×na etkisi. a) Sancak iskele e÷imli baca,
b) Düz baca geometrisi.

Sabit h×z oran× (K=0.815) ve sapma aç×s× (ȥ=00) için deneysel çal×úmada kullan×lan farkl×
iki baca geometrisinin etkisi ùekil 8’den de anlaú×laca÷× gibi 1/100 ölçekli gemi modeli
için deneysel çal×úmada baca geometrisinin egzoz gazlar×n×n yay×l×m×na etkisi net olarak
anlaú×lamad×÷× tespit edilmiútir. Bu husus say×sal çal×úmada detayl× olarak incelenmiútir.

7. Say×sal Çal×úma
Rüzgar tüneli deneyleri yap×ld×ktan sonra, deneyler esnas×ndaki s×n×r úartlar× ve baúlang×ç
koúullar× ile tüm parametreler ayn× olacak úekilde sonlu hacim metodu kullan×larak say×sal
bir çal×úma gerçekleútirilmiútir. Say×sal sonuçlar×n do÷rulanmas× maksad×yla deneylerde
elde edilen sonuçlar karú×laút×r×lm×ú ve alt bölümlerde sunulmuútur.
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7.1 øleri Yolda “K” H×z Oran×n×n Egzoz Gazlar×n×n Yay×l×m×na Etkisi
1/100 ölçekli f×rkateyn modelinin rüzgar tünelinde, egzoz ç×k×ú h×z× (Vs) 2.03846 m/s,
rüzgar tüneli giriú h×z× (Vw) 5 m/s ve 2.5 m/s (“K” h×z oran×=0.407 ve 0.815), rüzgar baútan
(Ȍ=00 sapma aç×s×) gelirken, gemi ileri yolda, hava s×cakl×÷× 21.6 0C, sancak/iskele-baú/k×ç
e÷imli baca geometrisi kullan×ld×÷×nda elde edilen say×sal ve deneysel sonuçlar ùekil 910’da sunulmuú ve karú×laút×r×lm×út×r.

a)
b)
ùekil 9. Gemi øleri Yolda K=0.407 için egzoz gaz yay×l×m×. a) Deneysel Sonuç, b)
Say×sal Sonuç.

a)

b)

ùekil 10. Gemi øleri Yolda K=0.815 için egzoz gaz yay×l×m×. a) Deneysel sonuç, b)
Say×sal sonuç.

1/100 ölçekli f×rkateyn modeli için, gemi ileri yolda seyrederken “K” h×z oran× 0.407’den
0.815’e ç×kar×ld×÷×nda bacadan ç×kan egzoz gazlar×n×n momentumlar×n×n artt×÷× dolay×s×yla
egzoz gazlar×n×n helikopter platformundan uzaklaút×÷× hem deneysel sonuçlarda (ùekil 9a
ve 10a) hem de say×sal sonuçlarda (ùekil 9b ve 10b) görülmektedir. Sonuçlar gözönüne
al×nd×÷×nda say×sal sonuçlar×n deneysel sonuçlar ile iyi bir uyum içinde oldu÷u
söylenebilir.
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7.2 Tornistan Yolda “K” H×z Oran×n×n Egzoz Gazlar×n×n Yay×l×m×na Etkisi
1/100 ölçekli f×rkateyn modelinin rüzgar tünelinde, egzoz ç×k×ú h×z× (Vs) 2.03846 m/s,
rüzgar tüneli giriú h×z× (Vw) 5 m/s ve 2.5 m/s (“K” h×z oran×=0.407 ve 0.815), rüzgar k×çtan
(Ȍ=00 sapma aç×s×) gelirken, gemi tornistan yolda, hava s×cakl×÷× 21.6 0C, sancak/iskelebaú/k×ç e÷imli baca geometrisi kullan×ld×÷×nda elde edilen say×sal ve deneysel sonuçlar
ùekil 11 ve ùekil 12’de gösterilmiútir.
1/100 ölçekli tipik f×rkateyn modeli için, gemi tornistan yolda seyrederken K=0.407 iken,
egzoz gazlar×n×n bacan×n önünde bulunan elektronik sistemlerin bulundu÷u direk ve ana
dire÷i etkiledikleri, K=0.815 iken egzoz gazlar×n×n momentumunun artt×÷× ve egzoz
gazlar×n×n yükseldi÷i hem deneysel sonuçlarda (ùekil 11a ve 12a) hem de say×sal
sonuçlarda (ùekil 11b ve 12b) görülmektedir.

a)

b)

ùekil 11 : Gemi tornistan yolda K=0407 için egzoz gaz yay×l×m× a) Deneysel sonuç, b)
Say×sal sonuç

a)

b)

ùekil 12 : Gemi Tornistan Yolda K=0815 için Egzoz Gaz Yay×l×m× a) Deneysel sonuç b)
Say×sal Sonuç
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Sonuç olarak 1/100 ölçekli helikopter platformuna sahip tipik bir f×rkateyn modeli için
ileri ve tornistan yolda yap×lan say×sal çal×úmadan elde edilen sonuçlar, rüzgâr tüneli
deneyi sonucunda elde edilen sonuçlarla do÷rulanm×ú olup de÷iúken parametrelerden “K”
h×z oran×n×n savaú gemisinin ileri ve tornistan yolda seyir halindeyken egzoz
emisyonlar×n×n ve egzoz s×cakl×÷×n×n zararl× etkilerinden korumak için bask×n bir
parametre oldu÷u tespit edilmiútir. H×z oran×n×n geminin dizayn aúmas×nda
gerçekleútirilecek
say×sal
modellemede
göz
önüne
al×nmas×
gerekti÷i
de÷erlendirilmektedir.

7.3 Baca Geometrisinin Egzoz Gazlar×n×n Yay×l×m×na Etkisi
1/100 ölçekli jenerik bir f×rkateyn modeli için CNC tezgah×nda yapt×r×lan 5 farkl×
geometrideki baca modelleri ùekil 13a’da gösterilmiútir. Rüzgâr tüneli deneylerinde baca
modellerinden iki tanesi (sancak-iskele ve baú-k×ç e÷imli baca modeli ve düz baca modeli)
ùekil 13b’de gösterilen 1/100 ölçekli f×rkateyn modeline sabitlenerek deneysel çal×úma
gerçekleútirilmiútir.

a)

b)

ùekil 13 : 1/100 ölçekli f×rkateyn modeli a) Farkl× baca geometrileri b) Egzoz ç×k×úlar×.

1/100 ölçekli f×rkateyn modelinin rüzgar tünelinde, egzoz ç×k×ú h×z× (Vs) 2.03846 m/s,
rüzgar tüneli giriú h×z× (Vw) 5 m/s (K=0.407), rüzgar baútan (Ȍ=00 ) gelirken, gemi ileri
yolda, hava s×cakl×÷× 21.6 0C, sancak/iskele-baú/k×ç e÷imli baca geometrisi kullan×ld×÷×nda
elde edilen say×sal ve deneysel sonuçlar aúa÷×daki ùekil 14’de gösterilmiútir.
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a)
b)
ùekil 14 : Sancak/iskele-baú/k×ç e÷imli baca geometrisi için egzoz gaz yay×l×m×. a)
Deneysel sonuç b) Say×sal sonuç

1/100 ölçekli f×rkateyn modelinin rüzgar tünelinde, egzoz ç×k×ú h×z× (Vs) 2.03846 m/s,
rüzgar tüneli giriú h×z× (Vw) 5 m/s (K=0.407), rüzgar baútan (Ȍ=00) gelirken, gemi ileri
yolda, hava s×cakl×÷× 21.6 0C düz baca geometrisi kullan×ld×÷×nda elde edilen say×sal ve
deneysel sonuçlar ùekil 15’de gösterilmiútir.

a)
b)
ùekil 15. Düz baca geometrisi için egzoz gaz yay×l×m× a) Deneysel sonuç b) Say×sal
sonuç.
Yukar×da verilen ùekil 14 ve ùekil 15’den de anlaú×laca÷× gibi say×sal olarak modellenen
ve deneysel olarak do÷rulanan 1/100 ölçekli tipik bir f×rkateyn için ayn× s×n×r úartlar× ve
ayn× de÷iúkenler ile gemi seyir halinde iken “K” h×z oran× 0.407, Ȍ=00 sapma aç×s× için
egzoz gazlar×n×n yay×l×m×nda, düz baca geometrisi ve sancak/iskele-baú/k×ç e÷imli baca
geometrisi kullan×ld×÷×nda belirgin bir fark×n ortaya ç×kmad×÷× görülmektedir. Bunun
ölçeklendirildi÷inde gemi boyuna nazaran çok daha küçük ölçülere sahip olan baca
boyutlar×ndan kaynaklanabilece÷i de÷erlendirilmektedir.
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7.4 Sapma Aç×s×n×n Egzoz Gazlar×n×n Yay×l×m×na Etkisi
1/100 ölçekli f×rkateyn modelinin, egzoz ç×k×ú h×z× (Vs) 2.03846 m/s, rüzgar tüneli giriú
h×z× (Vw) 2.5 m/s (K×=0.815), rüzgar baútan (Ȍ=00, 100 ve 200 ) gelirken, gemi ileri yolda,
hava s×cakl×÷× 21.6 0C, sancak/iskele-baú/k×ç e÷imli baca geometrisi kullan×ld×÷×nda elde
edilen say×sal ve deneysel sonuçlar ùekil 16- 18’de gösterilmiútir.
ùekil 16-18’den de anlaú×laca÷× gibi say×sal olarak modellenen ve deneysel olarak
do÷rulanan 1/100 ölçekli tipik bir f×rkateyn için, ayn× parametreler ile gemi seyir halinde
iken sancak/iskele-baú/k×ç e÷imli baca geometrisi kullan×ld×÷×nda, h×z oran× K=0.815 iken
sapma aç×s× Ȍ=00 den 200‘ye artt×r×ld×÷×nda egzoz gazlar×n×n helikopter platformunun
üstüne düútü÷ü görülmektedir. Sonuç olarak ba÷×l rüzgâr×n geminin pruvas× ile yapt×÷× aç×
büyüdükçe egzoz gazlar×n×n helikopter platformuna düúme e÷ilimi h×zla artmaktad×r.
Sapma aç×s×n×n h×z oran× gibi geminin dizayn aúmas×nda gerçekleútirilecek say×sal
modellemede göz önünde bulundurulmas× gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.

a)

b)

ùekil 16 . Sapma aç×s×, Ȍ=00 için egzoz gaz yay×l×m×. a) Deneysel sonuç, b) Say×sal
sonuç.

a)

b)

ùekil 17 . Sapma aç×s×, Ȍ=100 için egzoz gaz yay×l×m×. a) Deneysel sonuç, b) Say×sal
sonuç.
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a)

b)

ùekil 18 . Sapma aç×s×, Ȍ=200 için egzoz gaz yay×l×m×. a) Deneysel sonuç b) Say×sal
sonuç.

8. Sonuçlar ve De÷erlendirme
Deneysel çal×úma kapsam×nda; baca modellerinden düz baca modeli kullan×ld×÷×nda ‘K’
h×z oran×n× azaltt×÷×m×zda egzoz gaz×n×n helikopter platformunun üzerine düúme e÷ilimi
gösterdi÷i ve bu etkiden kurtulmak maksad×yla bacadan ç×kan gazlar×n momentumlar×n×n
yükseltilerek, baca gazlar×n×n helikopter platformuna düúmesinin engellenebildi÷i tespit
edilmiútir.
Sabit baca geometrisi kullan×larak, sabit h×z oran×nda (K=0.815), geminin yönünün
kademeli olarak de÷iútirildi÷i rüzgar tüneli deneyi sonucunda,, sapma aç×s× 00’den 200’ye
de÷iútikçe egzoz gazlar×n×n helikopter platformuna do÷ru yönlendi÷i tespit edilmiútir. Bu
olumsuz etkilerden korunmak maksad×yla egzoz gazlar×n×n ç×k×ú h×zlar×n×n artt×r×larak
egzoz
gazlar×n×n
helikopter
platformuna
düúmesinin
engellenebilece÷i
de÷erlendirilmektedir.
Sabit h×z oran× (K=0.815) ve sapma aç×s× (ȥ=00) için deneysel çal×úmada kullan×lan farkl×
iki baca geometrisinin egzoz gaz yay×l×m×na etkisi ùekil 7’den de anlaú×laca÷× gibi 1/100
ölçekli yap×lan gemi modeli için deneysel çal×úmada baca geometrisinin egzoz gaz
yay×l×m×na etkisinin net olarak anlaú×lamad×÷× tespit edilmiútir
Say×sal çal×úma kapsam×nda ise; 1/100 ölçekli tipik f×rkateyn modeli için, gemi tornistan
yolda seyrederken K=0.407 iken, egzoz gazlar×n×n bacan×n önünde bulunan elektronik
sistemlerin bulundu÷u direk ve ana dire÷i etkiledikleri, K=0.815 iken egzoz gaz
yay×l×m×n×n momentumunun artt×÷× ve egzoz gazlar×n×n yükseldi÷i hem deneysel
sonuçlarda hem de say×sal sonuçlarda görülmiútür. Yani, say×sal sonuçlar deneysel
sonuçlar ile iyi bir uyum göstermektedir.
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1/100 ölçekli helikopter platformuna sahip jenerik bir f×rkateyn modeli için ileri ve
tornistan yolda yap×lan say×sal çal×úmadan elde edilen sonuçlar, rüzgâr tüneli deneyi
sonucunda elde edilen sonuçlarla do÷rulanm×ú olup de÷iúken parametrelerden “K” h×z
oran×n×n savaú gemisinin ileri ve tornistan yolda seyir halindeyken egzoz emisyonlar×n×n
ve egzoz s×cakl×÷×n×n zararl× etkilerinden korumak için önemli bir parametre oldu÷u tespit
edilmiútir. H×z oran×n×n geminin dizayn aúmas×nda gerçekleútirilecek say×sal modellemede
göz önüne al×nmas× gerekti÷i de÷erlendirilmektedir.
Say×sal olarak modellenen 1/100 ölçekli jenerik bir f×rkateyn için ayn× s×n×r úartlar× ve ayn×
de÷iúkenler ile gemi seyir halinde iken “K” h×z oran× 0.407, Ȍ=00 sapma aç×s× için egzoz
gazlar×n×n yay×l×m×nda, düz baca geometrisi ve sancak/iskele-baú/k×ç e÷imli baca
geometrisi kullan×ld×÷×nda belirgin bir fark×n ortaya ç×kmad×÷× görülmektedir. Bunun
ölçeklendirildi÷inde gemi boyuna nazaran çok daha küçük ölçülere sahip olan baca
boyutlar×ndan kaynaklanabilece÷i de÷erlendirilmektedir.
1/100 ölçekli jenerik bir f×rkateyn için, ayn× parametreler ile gemi seyir halinde iken
sancak/iskele-baú/k×ç e÷imli baca geometrisi kullan×ld×÷×nda, “K” h×z oran× 0.815 iken
sapma aç×s× Ȍ=00’den 200‘ye ç×kt×÷×nda egzoz gazlar×n×n helikopter platformunun üstüne
düútü÷ü görülmektedir. Sonuç olarak ba÷×l rüzgâr×n geminin pruvas× ile yapt×÷× aç×
büyüdükçe egzoz gazlar×n×n helikopter platformuna düúme e÷ilimi h×zla artmaktad×r.
Sapma aç×s×n×n h×z oran× gibi geminin dizayn aúmas×nda gerçekleútirilecek say×sal
modellemede de÷erlendirilmesi gerekti÷i düúünülmektedir.
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GEMø øMALATINDA KISITLAR TEOREMø øLE
PROJE YÖNETøMø
Serhat Hazar SAöLAM1 ve U÷ur Bu÷ra ÇELEBø2

ÖZET
Günümüzün rekabetçi ortamÕnda iúletmelerin ayakta kalabilmeleri ve verimli
çalÕúabilmeleri için maliyetlerini düúürücü konular üzerine yönelmeleri gerekmektedir.
YatÕrÕmlarÕn yapÕldÕ÷Õ Gemi ønúa sektöründe maliyetleri düúürücü önlemler almak için
úirketler bir dizi faaliyetlerde bulunmaktadÕr.
Bu makalede seri üretime yatkÕn anlayÕúla gemi üreten bir tersanede, kÕsÕtlar teoremi ile
proje yönetimi incelenecektir. Tersanede imalatÕ yapÕlan double bottom blo÷unun istasyon
bazÕndaki iú akÕúÕ incelenmiú ve iú gücü verileri hesaplanmÕútÕr. Bu veriler ile planlanan
üretim akÕúÕ, üretim esnasÕnda gerçekleúen tarihlerle karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Üretim sürecinin
iyileútirilmesi aúamasÕnda, kÕsÕtlar teorisinin temel prensibini oluúturan kritik zincir
bulunarak, üretim süreçleri ve teslim süresinin kÕsalmasÕ gözlenebilecektir.
Anahtar Kelimeler: KÕsÕtlar Teoremi, kritik zincir, darbo÷az, proje yönetimi, tersane iú
akÕúÕ

1.Giriú
En genel anlamda proje yönetimi, projenin belirlenen tarihte bitirilebilmesi için kaynaklarÕn
planlanmasÕ, organize edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Günümüzde tanÕnan
uygulamalar ise bilgisayarÕn iú hayatÕnda kullanÕlmasÕ ile birlikte ortaya çÕkmaya
baúlamÕútÕr. Proje Yönetimi uygulamalarÕndan KÕsÕtlar Teoremi 1986 yÕlÕnda Elyahu
Goldratt tarafÕndan ortaya atÕlan bir yönetim felsefesidir. Elyahu Goldratt ‘’The Goal‘’ [1]
adlÕ kitabÕnda bir fabrika müdürünün geç teslimatlar ile baúlayan sürece kÕsÕtlar teoremi
uygulamasÕ ile imalat süresini iyileútirmeye kadar olan periyodu bir iú romanÕ halinde
yazarak proje yönetimine ayrÕ bir bakÕú açÕsÕ getirmiútir.

1. Sedef Gemi ønúaat A.ù, Planlama DonatÕm DepartmanÕ, Planlama Mühendisi, Tel: 0 216 581 77 37
e-posta: hsaglam@kalkavanshipyard.com
2. YÕldÕz Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi MakinalarÕ
Mühendisli÷i Bölümü, Tel: 0 212 373 28 61, e-posta: ucelebi@yildiz.edu.tr



409

2.KÕsÕtlar Teoremi
Projelerin amacÕnÕn proje gruplarÕnÕn ve müúterilerinin beklentilerini tatmin edecek
ürünleri, en kÕsa zamanda ve en düúük maliyette ancak do÷ru kalitede ortaya çÕkarmaktÕr.
Proje sisteminin geliúmesinin sa÷lanmasÕ için problemin do÷ru bir úekilde tanÕmlanmasÕ
gerekmektedir. Tahminlerin birbirleri ile karúÕlaútÕrÕlmasÕ problemin çözümünde önemli rol
oynamaktadÕr. Aúa÷Õdaki úekil kÕsÕtlar teoreminde proje sistemini görsel olarak úematize
etmektedir [2].

ùekil 1. Proje Sisteminin Görsel Gösterimi [2]
Goldratt Amaç kitabÕnda üretim akÕúÕnÕ tanÕmlarken ünlü zincir analojisine göndermelerde
bulunur. Sistemin tamamÕ bir zincir olarak algÕlanÕr. Sistemin performansÕnÕ, zincirin
taúÕyaca÷Õ yükün belirledi÷i ortaya koyulmuútur. Bu yük ise zincirdeki en zayÕf halkanÕn
taúÕyaca÷Õ yüktür. E÷er bu halka güçlendirilebilirse sistemin genel performansÕ artar ve
süreçlerde iyileútirmeler gözlenebilir. Bu halka güçlendikten sonra di÷er bir halka zayÕf
duruma gelecek ve iyileútirme süreci devamlÕ hale gelecektir. Bu sistemin performans
ölçütleri de úu úekilde tanÕmlanÕr [3].
Stok ( Envanter ): Ürün oluúturmak için satÕn alÕnan hammadde ve oluúan ürün ile makine
ve binalar.
øúletim Giderleri: Sistemin envanterleri paraya dönüútürmek için yaptÕ÷Õ tüm harcamalardÕr.
Ücretler, bakÕm, amortisman ve benzeri ücretleri içerir.
SatÕú Getirisi: Hammaddelerden oluúan ürünlerin satÕldÕ÷Õ anda úirket hesaplarÕndaki
getiridir.
KÕsÕtlar Teorisine göre úirketler SatÕú Getirisini yükseltici, øúletim ve Stok giderlerini
düúürücü iyileútirmeler gerçekleútirmelidirler. Bu iyileútirmelerin yapÕlaca÷Õ noktada kÕsÕtÕn
oluútu÷u yer, yani darbo÷azdÕr.


2.1 Kritik Zincir Proje PlanÕ Oluúturma
Basit bir Kritik Zincir Projesi geliútirme prosesi temel olarak aúa÷Õdaki adÕmlarla
anlatÕlmÕútÕr;
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a. Kritik Zincir Belirlenir
i. ArdÕúÕk görevler ile birlikte proje planÕ oluúturulur. Burada her bir görev için
tahmini %50 tamamlanma süreleri kullanÕlÕr ve her bir görevin ihtiyaç duydu÷u ve
kullanaca÷Õ kaynak belirlenir.
ii. E÷er herhangi bir kaynak çakÕúmasÕ yok ise 1.f adÕmÕna geçilir.
iii. ÇakÕúan kaynak belirlenir. Bu kaynak, proje bitimine en yakÕn olan olarak
seçilebilir. Ya da mevcut durumdaki en büyük çeliúkiyi gösteren kaynak olabilir.
iv. Belirlenen kaynak kÕsÕdÕ aynÕ kayna÷Õ kullanan görevlerden (tercihen kritik yol
üzerinde olmayanÕn) baúlama zamanÕnÕn öne çekilmesi ile çözülür. Yeni çeliúkiler
çÕkaca÷Õ konusu bu aúamada önemli de÷ildir çünkü bu adÕm projedeki tüm kaynak
çakÕúmalarÕ çözülünceye kadar sürer.
v. Proje sonuna dönülür ve bir sonraki kaynak için 1.d adÕmÕna tekrar dönülür. Daha
önce çözülen her bir kaynak için tekrar çakÕúma yaratmama dikkat edilir. Bu iúlem
tüm belirlenen kaynaklardaki çakÕúma giderilinceye kadar devam eder.
vi. Kritik Zincir birbirlerin ba÷lÕ görevlerin oluúturdu÷u en uzun zincir olarak
belirlenir.
b. Kritik Zincir iúletilir (kullanÕlÕr)
i. Oluúturdu÷unuz planÕn kÕsaltÕlabilir olup olmadÕ÷Õna bakÕlÕr. E÷er çok belirgin bir
de÷iútirme ile proje planÕ kÕsalabilecek ise bu iúlem yapÕlÕr ancak bu adÕm üzerinde
fazla zaman harcanmaz.
ii. Kritik Zincirin sonuna proje stoku ilave edilir.
iii. Kritik Zincire kaynak stoku ilave edilir.
c. Kritik Zincir dÕúÕndaki tüm görevler, yollar ve kaynaklar kritik zincir için kullanÕlÕr.
i. Kritik Zinciri besleyen tüm yollar ve görevler proje besleme stoklarÕ ile
desteklenir ve kritik zincire ba÷lanÕr. Stok miktarlarÕ bir önceki en uzun besleme
yollarÕ kullanÕlarak yapÕlÕr.
ii. Besleme stoklarÕnÕn ilavesi ile öne çekilen görevlerden do÷acak kaynak
çakÕúmalarÕ çözülür.
iii. KaydÕrÕlan birbirine ba÷lÕ görevler daha erkan baúlama zamanÕna kaydÕrÕlÕr.
d. Daha önce kaynak çakÕúmasÕnÕ ortadan kaldÕrmak için konmuú olan ilave kaynak stoklarÕ
ile toplam proje süresi kÕsaltÕlÕr.
e. ølk AdÕma geri dön. Kritik Zinciri belirle ve dura÷anlÕ÷Õn kÕsÕt olmasÕnÕ engelle. [4]
Kritik Zincir projesinde daha önce de belirtildi÷i gibi görevler planlanmaz. Sadece Kritik
Zincir baúlama ve proje bitiú zamanÕ planlanÕr [5].
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2.2 Proje Stoku ve Besleme Stoku


KÕsÕtlar teoreminde proje stoku, alt görevlerin %50 iúi bitirme olasÕlÕ÷Õna göre
gerçekleútirilen proje planÕnda kritik yol yönteminde var olan her aktivite sonrasÕ eklenen
güvenlik payÕnÕn proje stoku ismi ile projenin en sonuna eklenmesidir. Böylece istatistiksel
varyasyon hesabÕna göre bir iyileútirme görülmektedir [5].
Besleme stoku kritik zincir dÕúÕnda olup kritik zincirin devamlÕ çalÕútÕrÕlmasÕ esasÕna göre
yerleútirilen stoktur. Kritik Zincir Proje planÕnÕn uygulanaca÷Õ double bottom blo÷unun
üretim aúamalarÕ bundan sonraki bölümde ele alÕnacaktÕr.


3.Double Bottom Blo÷u øú AkÕúÕ
Blok üretim anlayÕúÕyla üretim yapan bir tersanenin verilerinin kullanÕldÕ÷Õ bu projede blok
bazlÕ üretim için her iú alanÕna “østasyon” adÕ verilmiútir.

ùekil 2. Double Bottom Üretim AkÕúÕ
ùekil 2.’de bu üretim akÕúÕnÕn úematik gösterimi incelenebilir. ùema üzerindeki oklar ile
istasyonlar arasÕndaki malzeme akÕúÕ tespit edilmiútir.
3.1 “østasyon A” Üretim Kademesi (Profil HazÕrlama)
Stok sahasÕndan gerekli profiller önboyadan geçirilip bundan sonraki gidecekleri iú
istasyonuna göre gruplandÕrÕlÕp hazÕr hale getirilir.
3.2 “østasyon C” Üretim Kademesi (Kesilmiú Tek Parça Saclar)


CNC tezgâhlarÕnda yapÕlan tekil parça kesim istasyonudur.
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3.3 “østasyon B–D–E–F” Sac E÷im–Pah–Profil E÷im–Sac E÷im ve Panel Kesim
Tekil parçalarÕn bundan sonraki gidecekleri istasyonlarda kullanÕlma úekillerine göre
yönlendirildikleri ara istasyonlardÕr.
3.4 “østasyon G” Üretim Kademesi (Küçük Grup Ön ømalat)
Tek levha ve birden fazla elemanÕn birleútirilmesi ile oluúan malzemelerin üretildi÷i iú
istasyonudur. ùekil 3.’de bir kutu imalatÕnÕn genel görüntüsü yer almaktadÕr.

60*80

60*80

ùekil 3. Alt grup
3.5 “østasyon H’’ Üretim Kademesi Panel ømalat
Bir veya birden fazla saclarÕn kaynak ile alÕn alÕna birleútirilmesi sonucu oluúan üretim
kademesidir
3.6 “østasyon T” Üretim Kademesi ElemanlÕ Panel ømalat
Panelde alÕn alÕna birleúerek gelen saclar üzerine stifner ve tülani gibi takviye elemanlarÕ
montajÕ yapÕlÕr
3.7 “østasyon I” Üretim Kademesi Gruplu Panel ømalat
Düz panel, e÷imli panel veya alt gruplar ve elemanlarÕn birleútirilmesi ile oluúan üretim
kademesidir. ùekil 4.’de østasyon H de imalatÕ tamamlanan panel saclarÕyla, østasyon G de
imalatÕ biten derin elemanlarÕn genel bir görüntüsü yer almaktadÕr.
60*80
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60*80
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60*80
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60*80
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25*25

25*25

25*25

25*25

25*25
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60*80

60*80

60*80
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25*25
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60*80

60*80
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ùekil 4. Gruplu Panel
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3.8 “østasyon J” Üretim Kademesi E÷imli Blok ømalatÕ
Double bottom blo÷unda mevcut olan e÷risel alanlarÕn imalatÕnÕn yapÕldÕ÷Õ iú istasyonudur.
Jig üzerinde imalat yapÕlarak kaynak ustalarÕna ortaya çÕkardÕ÷Õ üretim problemleri ortadan
kaldÕrÕlmasÕ amaçlanÕr. Pres atölyesinden ve box tezgâhÕndan gelen malzemelerle beslenir.
3.9 “østasyon K” Üretim Kademesi Ana Seksiyon ømalat


Düz veya e÷imli panellerin üzerine gruplar ve elemanlarÕn, daha sonra düz veya baúka düz
veya e÷imli panelin konulmasÕ ile oluúan üretim kademesidir.
3.10 “østasyon L” Üretim Kademesi Blok ømalat
østasyon K’da blok imalata hazÕrlanmÕú alt bloklarÕn borda saclarÕnÕn sarÕldÕ÷Õ istasyondur.
Borda saclarÕnÕn sarÕmÕndan sonra bloklar ters çevrilerek boyahaneye gönderilir.

ùekil 5. Blok
3.11 “østasyon M” Üretim Kademesi Boya


L istasyonundan tüm kaynak ve taú iúleri biten double bottom blo÷unun gerekli nem ve
sÕcaklÕk koúullarÕnÕ sa÷layan kapalÕ alanlarda raspa ve son katÕna kadar boya iúleminin
yapÕldÕ÷Õ iú istasyonudur.
3.12 “østasyon N” Üretim Kademesi KÕzak


Boyahaneden çÕkan blo÷un kÕzakta son halini aldÕ÷Õ istasyondur.

4.Double Bottom Blo÷unun KÕsÕtlar Teoremi ile Proje Yönetimi
Tersanede iú akÕúÕ anlatÕlan bir double bottom blo÷u ile ilgili kÕsÕtlar teoremi prosesini
yerine getirmek için planlanan verilere ihtiyaç duyulmaktadÕr. Aúa÷Õdaki Tablo 1.’de iú
akÕúÕ verilen tersanede planlanan durum ile gerçekleúen durum ile ilgili verilere ulaúÕlabilir.
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Planlanan ve gerçekleúen günler arasÕnda 12 günlük bir gecikme yaúandÕ÷Õ tespit edilmiútir.
C-D-G-J-K-L-M-N kritik yolu double bottom blo÷unun en uzun yolu olarak belirlenmiú ve
toplam süre 99 ve 87 gün olarak ortaya koyulmuútur.
Tablo 1. Gerçekleúen ve Planlanan Süreler
øst.
No
C
D
B
G
A
E
F
H
I
T
J
K
L
M
N

BLOK KESøM
PAH VE KAYNAK AöZI
BLOK SAC EöøM
ÖN øMALAT
PROFøL HAZIRLAMA
BLOK PROFøL EöøM
PANEL SAC KESøMø
HAFøF PANEL øMALAT
PANEL øMALAT
PANEL MONTAJ
EöRøSEL BLOK øMALAT
ANA SEKSøYON øMALAT
BLOK øMALAT
BLOK BOYA
KIZAK BLOK MONTAJ

GERÇEKLEùEN
Süre(Gün)
2g
2g
4g
24 g
4g
4g
3g
6g
6g
7g
17 g
35 g
10 g
5g
4g

PLANLANAN
Süre(Gün)
2g
2g
4g
20 g
4g
4g
3g
6g
6g
7g
15 g
30 g
10 g
5g
4g

TOPLAM SÜRE

99 g

87 g

øú TanÕmÕ

Kritik yolu belirlenen, istasyon süreleriyle birlikte imalat süresi hesaplanan double bottom
blo÷unun kritik yol prosesine göre incelenmesi için görevlerin %50 bitirilmesi esasÕna göre
güvenlik paysÕz imalat süreleri tablo halinde oluúturulur. Tablo 2. de bu süreler
görülmektedir.
Tablo 2. Güvenlik PaysÕz ømalat Süreleri
øst.
No

øú TanÕmÕ

C
D
G
B
A
E
F
H
I
T
J
K
L
M
N

BLOK KESøM
PAH VE KAYNAK A.
ÖN øMALAT
BLOK SAC EöøM
PROFøL HAZIRLAMA
BLOK PROFøL EöøM
PANEL SAC KESøMø
HAFøF PANEL øMALAT
PANEL øMALAT
PANEL MONTAJ
EöRøSEL BLOK
ANA SEKSøYON
BLOK øMALAT
BLOK BOYA
KIZAK BLOK MONTAJ

Gerçekleúen Süre
Güvenlik PayÕ Var
Süre(Gün)
2g
2g
24 g
4g
4g
4g
3g
6g
6g
7g
17 g
35 g
12 g
5g
4g
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KÕsaltÕlmÕú Süre
Güvenlik PayÕ Yok
Süre(Gün)
1g
1g
12 g
2g
2g
2g
1,5 g
3g
3g
3,5 g
8,5 g
17,5 g
6g
2,5 d
2g

Öncül

C
C
C
A
F
H;A
C;G;I
B;E;G;C
B;C;T;J
K
L
M

Kritik zincir proje uygulamasÕ nümerik yol ile proje planÕndan baúka yazÕlÕm olarak da
kullanÕlmaktadÕr. ProChain ve Kritik Yol Proje PlanÕ ( CCPM + ) bunlardan bazÕlarÕdÕr. 50
alt görevden fazla projelerde yazÕlÕm kullanÕlmasÕ önerilmektedir. AyrÕca kritik zincir
uygulayÕcÕsÕnÕn endüstri dalÕndaki çalÕúma ve tecrübelerini nümerik yol ile uygulanan
programda stok miktarlarÕnÕ belirlerken kullanabilmesi alt görev sayÕsÕ az olan projeler için
bir avantajdÕr.
Ms Project programÕnda çalÕúan CCPM ve nümerik yol ile gerçekleútirilen proje planlarÕ
aúa÷Õdaki úekillerde verilecektir. Planlanan sürenin 87 gün oldu÷u, 99 günde kÕza÷a
çÕkarÕlan bir double bottom blo÷u için veriler elde edilmiútir.

ùekil 6. Kritik Zincir Nümerik Yol ile Double Bottom Proje PlanÕ

ùekil 7. Kritik Zincir CCPM+ Proje PlanÕ
Program ve nümerik yol ile yapÕlan kritik zincir uygulamasÕyla kritik zincir tespit
edilmiútir. %50 bitirilme olasÕlÕ÷Õnda planlanan proje sonuna proje stoku karekökler
formülasyonu ile eklenmiútir. Besleme stoklarÕ da kritik zincir üzerinde olmayan fakat
kritik zinciri besleyen noktalara uygulanmÕútÕr. Bu durumda 99 gün olarak gerçekleúen süre
72,5 güne çekilerek %18 iyileútirme sa÷lanmÕútÕr. Nümerik yollarla ve CCPM +
programÕyla yapÕlan proje planÕ aynÕ sonuçlarÕ vermektedir.
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5.Sonuç
Gemi ønúa Sektörünün proje yönetimi olarak eksiklikler gösterdi÷i bilinmektedir. Üretim
akÕúÕnda yapÕlabilecek de÷iúiklikler, bu de÷iúikliklerin üretimin verimini ne ölçüde
de÷iútirdi÷inin ölçülebilmesi ve sektörün bu verilerden yararlanabilmesi gerekmektedir. Bu
amaçla üretim planlamasÕnÕn kesin ve ölçülebilir olmasÕnÕ sa÷lamak Türkiye tersaneleri için
bir çÕkÕú yolu olarak benimsenmelidir [6].
KÕsÕtlar Teoremi 1984 yÕlÕndan günümüze özellikle Avrupa ve Amerika’da úirketlerin
ilgisini çekmiú, teoremi proje yönetiminde uygulayan úirketler endüstri dallarÕna göre bir
çok iyileútirmeler elde etmiúlerdir. Üreten [7] yapmÕú oldu÷u çalÕúmada Avery Dennision,
TBS Furniture ve Ford Motor gibi de÷iúik sektörlerde faaliyet gösteren firmalarÕnÕn yapmÕú
olduklarÕ uygulama sonucu de÷iúen de÷erleri úu úekilde özetlemektedir.
Avery Dennision firmasÕ 1.5 yÕl süren iyileútirme süreci sonunda Pazar payÕnÕ %17 ile %25
aralÕ÷Õnda, müúteri memnuniyetini %47 oranÕnda, sipariúleri karúÕlama süresini %80
oranÕnda, net satÕúlarÕnÕ %25 oranÕnda arttÕrmÕútÕr.
TBS Furniture firmasÕ iúletim giderlerini %40, stok 2 Milyon Pound azalmÕú, sermaye devri
13 Milyon Pound’dan 17 Milyon Pound’a çÕkmÕútÕr. SatÕúlar %40 artarken, teslimat
performansÕ %97 artmÕútÕr. Sipariúleri karúÕlama süresi ise 6-8 haftadan 7 güne çekilmiútir.
Ford Motor firmasÕ iyileútirme öncesi 10,6 gün olan sipariúleri karúÕlama süresi JIT
uygulamasÕ ile 8,5 güne, kÕsÕtlar teorisi ile 2,2 güne çekilmiútir. Müúteri memnuniyeti %75
seviyesine yükselmiútir.
Kritik zincir proje yönetimi bu makalede incelenen double bottom üretim akÕúÕnda ve farklÕ
endüstri dallarÕnda gerçekleútirdi÷i iyileútirmeler ile uygulanabilirli÷ini göstermektedir. Bu
nedenle Türkiye’de geliúmeye açÕk olan gemi inúa sektörü ve benzeri endüstri alanlarÕnda
proje yönetimi olarak tercih edilmesi günümüz rekabetçi ortamÕnda firmalara birkaç adÕm
öne çÕkma fÕrsatÕ sunmaktadÕr.
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HAREKET EDEN YARIMKÜRE ùEKLøNDEKø BøR CøSMøN
OLUùTURDUöU DALGALARIN SAYISAL OLARAK
MODELLENMESø
Deniz BAYRAKTAR ERSAN1 ve Serdar BEJø2

ÖZET
Su dalgalarÕnÕn teorik ve fiziksel modellenmesi, üzerinde onaltÕncÕ yüzyÕldan bu yana
çalÕúÕlan bir konudur. Genel olarak rüzgâr etkisi ile oluúan açÕk deniz ve kÕyÕ bölgesi
dalgalarÕnÕn yanÕ sÕra su içindeki bir cismin (gemi v.b.) hareketinden ötürü oluúan
dalgalarÕn incelenmesi de önem taúÕmaktadÕr. Gemi hareketlerinden kaynaklanan dalgalarÕn
modellenmesi özellikle son yÕllarÕn güncel konularÕndandÕr. Bu çalÕúmada, seyir halindeki
tekneyi temsil edecek olan basÕnç alanÕ belirlenmiú ve bu basÕnç alanÕ ilerledi÷inde
oluúacak olan dalgalar bir bilgisayar programÕnda sayÕsal olarak modellenmiútir. Lineer
olmayan özellikteki bu dalgalarÕ sayÕsal olarak modelleyebilmek için “Boussinesq
Denklemleri” kullanÕlmÕútÕr. Boussinesq denklemleri, derinlik integre edilmiú denklemler
olup, dispersiyon terimleri kÕsmi olarak dikey yöndeki akÕúkan ivmesinin etkisini temsil
eder. Boussinesq Denklemleri bu özellikleri ile uzun dalga denklemlerinden ayrÕlÕrlar. Bu
sayede, çok sÕ÷ olmayan bölgelerde de, de÷iúik hÕzlardaki teknelerin yarattÕ÷Õ dalgalarÕn
gerçekçi bir úekilde simülasyonu yapÕlmÕútÕr. Hareket edecek olan basÕnç alanÕnÕ temsilen
bir yarÕmküre seçilerek, farklÕ Froude sayÕlarÕ için, de÷iúik zaman aralÕklarÕnda üç boyutlu
simülasyonlar yapÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: Boussinesq denklemleri, dalga úekilleri, giriú açÕsÕ, hareket eden
basÕnç alanÕ
1 østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ve Deniz Teknolojisi
Mühendisli÷i Bölümü , Tel:0212 285 64 18, e-posta: bayraktard@itu.edu.tr
2 østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ve Deniz Teknolojisi
Mühendisli÷i Bölümü , Tel:0212 285 64 42, e-posta: sbeji@itu.edu.tr
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1. Giriú
Su yüzeyinde hareket eden bir cismin (gemi v.b.) farklÕ hÕzlarda oluúturdu÷u lineer olmayan
En önemli avantajÕ derinlik integre edilmiú bir dalga modeli olmasÕ olan Boussinesq
denklemleri, üç boyutlu bir problemi iki boyutlu bir probleme indirgemektedir. Boyuttaki
bu azalma ve bilgisayar teknolojisinin ilerlemesine paralel olarak, Boussinesq denklemleri
farklÕ tipte dip batimetrileri ve kÕyÕ úekilleri ile geniú yüzeyleri kaplayan bölgeler için
yaygÕn olarak kullanÕlabilmektedir.
Sabit su derinlikleri için geçerli olan ilk Boussinesq modeli, adÕnÕ aldÕ÷Õ Boussinesq [2]
tarafÕndan elde edilmiútir. Daha sonra, Mei and LeMeháute [9] ve Peregrine [12] de,
Boussinesq denklemlerini sabit olmayan su derinlikleri için elde etmiúlerdir. Mei and
LeMeháute, tabandaki hÕzÕ de÷iúken olarak tanÕmlarken, Peregrine derinli÷e göre ortalamasÕ
alÕnmÕú hÕzÕ de÷iúken olarak kullanmÕútÕr. Peregrine tarafÕndan türetilen denklemlerin
yaygÕn kullanÕmÕndan ötürü, bu denklemler standart Boussinesq denklemleri olarak
bilinmektedir.
Daha iyi dispersiyon karakteristi÷ine sahip denklemler elde etmek için Madsen ve di÷erleri
[7] ve Madsen ve Sørensen [8] ayarlanabilir katsayÕlÕ yüksek mertebeden terimleri sÕrasÕyla,
sabit ve de÷iúken su derinlikli Boussinesq denklemlerine eklemiúlerdir. Beji ve Nadaoka
[1], Madsen ve di÷erlerinin [7] geliúmiú Boussinesq denklemlerini, farklÕ bir úekilde
türetmiúlerdir. Liu ve Wu [5] ise, sÕnÕr integrali yöntemini kullanarak bir dikdörtgen ve
trapez kanal içinde hareketli bir basÕnç da÷ÕlÕmÕ tarafÕndan üretilen dalgalarÕ, gemiye özel
uygulamalar içeren bir model olarak sunmuútur. Torsvik [13] Lynett ve di÷erleri [6] ve Liu
ve Wu’nun [5] COULWAVE uzun dalga modelini kullanarak, de÷iúken kesitli bir kanalda
sabit bir hÕzda hareket eden bir basÕnç da÷ÕlÕmÕnÕn yarattÕ÷Õ dalgalarÕ sayÕsal olarak
incelemiútir. Bu ve bunun benzeri yapÕlmÕú olan çalÕúmalarda ortak nokta, hareket eden
cisim olarak kosinüs tipinde bir fonksiyon seçilmesidir.
Hareketli bir basÕnç alanÕnÕn teorik formülasyonunu incelemek, yüzen bir cismi istenilen
formda elde edebilmek açÕsÕndan oldukça önemlidir. Fakat Boussinesq denklemleri, boyut
azaltmasÕ açÕsÕndan her ne kadar çok büyük avantaj sa÷lasa da yüzer cisimler söz konusu
oldu÷unda do÷rudan bir kullanÕm söz konusu olamamaktadÕr. Bu durumda, yapÕlabilecek
iki farklÕ yaklaúÕm vardÕr. Bunlardan birincisi, yüzer cismin dÕúÕnda ve altÕnda kalan
bölgelerin ayrÕ ayrÕ de÷erlendirilmesi ve buna ba÷lÕ çözümlerin elde edilmesidir. Di÷eri ise,
uygulama açÕsÕndan daha kolay olan, Bounessinesq denklemlerine, yüzer cismin etkisini
yansÕtacak olan bir yüzey basÕnç teriminin eklenmesidir. Burada en önemli problem, yüzer
cisme en uygun yüzey basÕncÕnÕn tanÕmlanmasÕdÕr.
Bu çalÕúmada, farklÕ formda yüzey basÕnç alanlarÕ ile istenilen cismin/cisimlerin etkilerinin
yaratÕlÕp tanÕmlanmasÕ ve buna ba÷lÕ olarak yapÕlmasÕ planlanan simülasyonlar ile farklÕ
durumlar incelenip birbiriyle karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Bu simülasyonlar, hareket halindeki bir
gemi formunun yarattÕ÷Õ dalgalar ile bunlarÕn etkilerini anlayabilmek açÕsÕndan oldukça
önemlidir. Bunu gerçekleútirebilmek için, yüzey basÕnç terimlerinin, bir ve iki boyutlu
(gerçekte iki ve üç boyutlu) olan Boussinesq sayÕsal modellerinin bir parçasÕ haline getirilip
uygulanmasÕ gerekmektedir.
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Klasik Boussinesq denklemlerinin uygulama alanlarÕndan farklÕ olarak bu araútÕrma
konusu, kÕyÕ ve liman bölgelerindeki dalga hareketlerinin incelenmesinin dÕúÕnda, yüzer bir
cisim veya cisimler etkisi altÕnda oluúacak dalga hareketlerini de inceleyebilmeyi mümkün
kÕlmaktadÕr.
øki boyutlu denklemlerle yarÕm küre úeklindeki bir cismin yarattÕ÷Õ dalgalar modellenmiútir.
Bu simülasyonlar, teorik sonuçlarla karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
2. Geliúmiú Dispersiyon Karakteristikli Boussinesq Denklemleri
Bu çalÕúmada Beji ve Nadaoka [1] tarafÕndan türetilen Boussinesq denklemleri kullanÕlmÕú
olup, momentum denklemlerine, hareket edecek cismi temsil eden basÕnç gradyanÕ
eklenmiútir:
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Burada ȕ bir sabit olup, lineer teori dispersiyon ba÷ÕntÕsÕnÕn, ikinci mertebeden Padé
açÕlÕmÕna göre ȕ=1/5 alÕnmÕútÕr. ȕ = 0 ise Peregrine’nin orijinal denklemine karúÕlÕk
gelmektedir.
ȕ = 1/5 oldu÷unda, model nispeten kÕsa dalgalarÕ (h/Ȝ = 1) modelleyebilir. Burada, Ȝ dalga
boyu, h ise su derinli÷ini temsil etmektedir.

3.Denklemlerin AyrÕklaútÕrÕlmasÕ
Denklem 1 ve Denklem 2, atlatÕlmÕú Arakawa C-grid sistemine göre ùekil 1’de gösterildi÷i
gibi ayrÕklaútÕrÕlmÕútÕr.
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ùekil 1. De÷erlerin atlatÕlmÕú Arakawa C- grid sistemindeki konumlarÕ
AyrÕklaútÕrma, O’Brien ve Hurlburt [11] tarafÕndan iki tabakalÕ sÕ÷ su denklemlerinin
çözümünde kullanÕlan yönteme uygun olarak, süreklilik denklemi, momentum denkleminin
içine yerleútirilerek gerçekleútirilmiútir. Böylesi bir düzenleme, sayÕsal programÕn sÕrasÕyla,
hem uzun dalga modunda, hem Boussinesq modunda, hem de geliúmiú Boussinesq
modunda çalÕúabilmesine olanak verir. Buna göre süreklilik denklemi,
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elde edilmiútir. Burada, i ve j sÕrasÕyla x ve y yönündeki uzaysal zaman adÕmlarÕnÕ
gösterirken k, zaman adÕmÕnÕ gösterir. Her iki taraf ǻt ile çarpÕlÕp x’e göre türevi
alÕndÕ÷Õndaysa aúa÷Õdaki denklem elde edilir:
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Buna benzer olarak Denklem 3, ǻt ile çarpÕlÕp, y’ye göre türevi alÕnÕrsa,
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denklemi elde edilir. Denklem 4 ve 5, sÕrasÕyla x ve y momentum denklemlerinin
ayrÕklaútÕrÕlmasÕ için kullanÕlacaklardÕr. Momentum denkleminin x bileúeni úu úekilde
ayrÕklaútÕrÕlÕr:
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Burada, ayrÕklaútÕrÕlmamÕú olarak verilen terimler, Arakawa C-grid sistemine göre k + 1/2
డఎ
ifadesini yukarÕdaki
zaman adÕmÕnda ayrÕklaútÕrÕlacaktÕr. Denklem 4’teki ሺ ሻାଵ
ǡ
డ௬

denklemin içine yerleútirdikten sonra, ǻt ile çarpÕp düzenlenirse elde edilecek olan
denklem,
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olur. AynÕ iúlemler y-momentum denklemi için de yapÕldÕ÷Õndan burada tekrar
edilmemiútir.
SayÕsal çözüm sÕrasÕ úu úekildedir. Öncelikle, eski zamandaki hÕzlar kullanÕlarak, geçici Ș
de÷erleri, süreklilik denklemi 3’ten hesaplanÕr. Buna ba÷lÕ olarak, x ve y yönündeki
momentum denklemleri, yeni zamandaki u ve ve v hÕzlarÕ için, tridiyagonal bir matris
sistemi oluúturur. Hareket denkleminin x- bileúeni çözülürken, yeni zaman adÕmÕndaki uk+1
de÷erleri tek bilinmeyenler olup, Thomas algoritmasÕ kullanÕlarak çözülür. Benzer úekilde,
hareket denkleminin y-bileúeni çözülürken, yalnÕzca vk+1’ler bilinmeyen olarak
de÷erlendirilir. Son hesaplanan uk+1 ve vk+1 de÷erleri kullanÕlarak, düzeltilmiú Ș de÷erleri
yeniden süreklilik denkleminden elde edilir. Güvenilir sonuçlar elde etmek için, her bir
zaman adÕmÕnda, bu iúlemlerin yalnÕzca üç kez tekrarlanmasÕnÕn yeterli oldu÷u
gözlemlenmiútir. Daha iyi bir yaklaúÕm için, de÷iúkenlerin ardÕúÕk de÷erleri bir yakÕnsama
kriteri ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Fakat sayÕsal deneyler göstermiútir ki, iterasyonun artmasÕnÕn
sonuçlar üzerinde iyileútirici bir etkisi kesinlikle ihmal edilebilir düzeyde kalmaktadÕr.
4. Üç Boyutlu SayÕsal Çözümler
Hareket eden basÕnç alanÕna ba÷lÕ olarak oluúan dalgalarÕn iki boyutlu (gerçekte 3 boyutlu)
simülasyonlarÕ yapÕlmÕútÕr. Bu amaçla, öncelikle üç boyutlu bir yarÕm küre úeklindeki bir
basÕnç alanÕ oluúturulmuútur. Daha sonra, söz konusu basÕnç alanÕ kullanÕlarak yapÕlan
sayÕsal simülasyonlardan farklÕ derinlik Froude sayÕlarÕ için elde edilen giriú açÕlarÕ
ölçülmüú ve her bir açÕ Havelock’a ait teorik fomülasyonlarÕn verdi÷i de÷erlerle
karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
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5. YarÕmküre ùeklindeki BasÕnç AlanÕnÕn ZorlayÕcÕ Etkisi
Simülasyon için kullanÕlan yarÕmküre úeklindeki basÕnç alanÕ úu úekilde ifade edilmiútir:

p(x, y) = p 0

R 2  x2  y2

(8)

Burada, p0 de÷eri basÕnç da÷ÕlÕmÕnÕn en yüksek de÷eri olup, R ise yarÕçaptÕr. ùekil 5,
kullanÕlan basÕnç alanÕnÕ göstermektedir.

ùekil 2. YarÕmküre úeklindeki basÕnç da÷ÕlÕmÕnÕn üç boyutlu gösterimi
Simülasyonlarda, R=40 m, p0 = 300 Pa, su derinli÷i h = 10 m alÕnmÕú olup buna ba÷lÕ hÕz
c =¥gh = 10 m/s’dir. Simülasyon alanÕ, 2400 m × 1200 m olup ᇞx = ᇞy = 4 m’dir. Zaman
aralÕ÷Õ ise ǻt = 0.2 s’dir. x-momentum denkleminde px = íxp0=(R2 íx2 íy2)1/2 ve ymomentum denkleminde py = íyp0/(R2 íx2 íy2)1/2 úeklindedir. ùekil 6, derinlik Froude
sayÕsÕ, Fr = v/c = v/¥gh =1.1 için sÕrasÕyla t =10 s, 44 s ve 90 s’de gözlenen dalgalarÕn
kontür grafiklerini göstermektedir. Bu Froude sayÕsÕna karúÕlÕk gelen basÕnç alanÕnÕn
ilerleme hÕzÕ ise v = 1.1¥gh = 1.1c = 11 m/s’dir. Tablo 1 ve ùekil 7’den görülen, t= 90 s
için simülasyonu yapÕlan dalga alanÕnÕn 65° olarak ölçülen ilerleme açÕsÕ, Havelock’un [4]
teorik sonucuyla oldukça uyumludur.

(a) t= 10 s, Fr=1.1
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(b) t= 44 s, Fr=1.1

(c)t= 90 s, Fr=1.1
ùekil 3. Fr = 1.1 için Boussinesq modeli (ȕ = 1/5 ) kullanÕlarak ilerleyen bir yarÕmkürenin
oluúturdu÷u dalgalarÕn farklÕ zamanlardaki dalga konturlarÕ
Havelock [4] belli hÕzlarda ilerleyen bir yüzey basÕncÕ nedeniyle oluúan dalga úekillerini,
kritik altÕ ve kritik üstü Froude sayÕlarÕ için incelemiútir.
Nokta úeklindeki bir impulsun sonlu derinlikteki bir suda ilerlerken oluúan giriú açÕsÕnÕ
Havelock úu úekilde ifade etmiútir:
Fr  1 için

D

arccos 8 1  n / 3  n

Fr > 1 için

D

arcsin p

Burada, p = gh/v2 = c2/v2 = 1/Fr2’dir. m

tanh kh
ve n
kh

2kh
iken, kritik altÕ
sinh 2kh

aralÕktaki belirli bir Froude sayÕsÕ veya p de÷eri için öncelikle kh, m(3 í n) = 2/p
ba÷ÕntÕsÕndan iterasyonla bulunur. Į de÷erini bulmak içinse, n de÷erinin sayÕsal de÷eri,
hesaplanmÕú olan kh de÷eri kullanÕlarak bulunur. Kritik üstü aralÕkta, p tek fonksiyon olup,
baúka bir hesaplamaya gerek yoktur. Tablo 1’de bunlara ba÷lÕ olarak hesaplanan kama
açÕlarÕ sayÕsal ve teorik olarak verilmiútir.
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Tablo 1. SayÕsal olarak elde edilen giriú açÕlarÕnÕn Havelock’un analitik sonuçlarÕyla farklÕ
derinlik Froude sayÕlarÕ için karúÕlaútÕrÕlmasÕ

Fr

Boussinesq
(SayÕsal)

0.63
0.70
0.75
0.86
0.90
0.96
0.97
0.98
0.99
1.01
1.05
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.80
2.00

18.00
20.00
21.00
25.00
25.00
40.00
40.00
39.00
48.00
82.00
72.00
65.00
54.00
47.00
43.00
42.00
36.00
33.00
30.00

Giriú açÕsÕ
Havelock
(Analitik)

Ba÷Õl hata
yüzdesi (%)

19.69
20.26
21.10
25.36
28.50
37.78
40.69
44.66
51.01
81.93
72.25
65.38
56.44
50.28
45.58
41.81
36.03
33.75
30.00

8.58
1.29
0.47
1.43
12.28
5.86
1.69
12.68
5.90
0.08
0.34
0.58
4.33
6.53
5.67
0.45
0.09
2.22
0.00

Kritik altÕ bölgede Froude sayÕsÕ sÕfÕra yaklaútÕkça, ba÷Õl derinli÷in (kh) arttÕ÷Õ
gözlemlenmektedir. Öte yandan, tüm kritik üstü aralÕkta, kh de÷eri sÕfÕrÕn limit de÷er
oldu÷u durumu kabul eder ve giriú açÕsÕ hesaplamalarÕnda etkisiz hale gelmektedir. Bundan
ötürü, bir anlamda, düúük Froude sayÕlarÕ, görece derin sularÕ temsil ederken, yüksek
Froude sayÕlarÕ, sÕ÷ sulara karúÕlÕk gelmektedir. ùekil 7’de görüldü÷ü üzere, Fr = 0
durumunda, derin sular için, Kelvin’in çok iyi bilinen giriú açÕsÕ Į = 19o28ƍ elde edilmiútir.
ùekil 7’de, Havelock’un analitik formülleriyle hesaplanan giriú açÕlarÕyla, Boussinesq
modelini kullanarak elde edilen grafiklerden ölçülen giriú açÕlarÕ verilmiútir. Buradaki
Froude

sayÕsÕ

Fr

v / gh

derinli÷e

ba÷lÕ

oldu÷undan

Fr = 0 durumu derin suya karúÕlÕk gelir, úöyle ki v z 0 úartÕyla, su derinli÷i h teorik olarak
sonsuzdur. DolayÕsÕyla ùekil 7’de Fr<1 derin su bölgesini temsil ederken, Fr>1 sÕ÷ su
bölgesini temsil etmektedir. Boussinesq denklemleri genel olarak orta derinlikte ve sÕ÷
sulara uygulanabilir oldu÷undan, Tablo 1’de görüldü÷ü üzere, bu çalÕúmada simülasyonlar
için, kritik altÕ aralÕk, Fr=0.63 ve Fr=0.99 arasÕnda seçilmiútir.
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ùekil 4. SayÕsal olarak elde edilen giriú açÕlarÕyla, Havelock’un teorik formülasyonunun
karúÕlaútÕrÕlmasÕ
6. Sonuçlar
Boussinesq denklemleri genel olarak yakÕn kÕyÕ bölgelerindeki ya da orta derinlikteki
dalgalarÕ modellemek için kullanÕlmaktadÕr. Bu uygulamalarÕn dÕúÕnda, ilerleyen bir cismin
oluúturdu÷u dalgalarÕ modellemek için de Boussinesq denklemleri kullanÕlabilir. Bu
çalÕúmada, sabit ve ilerleyen yüzey basÕnçlarÕ kullanÕlarak sayÕsal dalga modellemeleri
yapÕlmÕútÕr.
Üç boyutlu simülasyonlar için Boussinesq denklemlerinde yarÕmküre úeklindeki bir basÕnç
gradyanÕ kullanÕlmÕú ve ilerleyen bu basÕnç alanÕnÕn oluúturdu÷u dalga úekillerinin farklÕ
derinlik Froude sayÕlarÕ için de÷iúik zaman aralÕklarÕnda simülasyonlarÕ yapÕlmÕútÕr.
Havelock [4]’un analitik sonuçlarÕ, hesaplanan giriú açÕlarÕyla karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Bu
karúÕlaútÕrmalar, özellikle ba÷Õl derinli÷in küçük oldu÷u, kritik üstü Froude bölgesi için çok
iyi sonuçlar vermektedir. Kritik altÕ Froude bölgesinde ortalama hata % 5.58 iken, kritik
üstü Froude bölgesinde ortalama hata % 2.03’e düúmektedir. Ortalama hata yüzdelerindeki
bu fark, büyük ihtimalle Boussinesq denklemlerinin su derinli÷ine ba÷lÕ kÕsÕtlayÕcÕlÕ÷Õndan
ileri gelmektedir. Daha önce belirtildi÷i üzere, kritik altÕ bölge, görece daha derin sularÕ
temsil etmekte ve Froude sayÕsÕnÕn sÕfÕra eúit oldu÷u durum ise, tamamen derin suya
karúÕlÕk gelmektedir. SayÕsal modelin, kritik altÕ bölgede görece daha kötü sonuç vermesi,
oluúan dalgalarÕn derin su özelliklerine ba÷lanabilir.
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LNG YAKITLI GEMøLERøN TÜRK LøMANLARINA ETKøLERø
Mustafa KAVLAKCI1 ve Aykut ø. ÖLÇER2

ÖZET
MARPOL Ek VI, özel alanlar ve global olmak üzere gemi kaynaklÕ emisyonlara birbirinden
farklÕ limitler getirmiú olup bu limitler özel alanlarda 2015, global ölçekte 2020 yÕlÕna
kadar kademeli olarak azaltÕlarak uygulanÕyor olacaktÕr. Bu sÕkÕ emisyon gerekliliklerini
sa÷layacak bazÕ uygulamalar mevcut olmakla birlikte armatörler açÕsÕndan uygun sitemin
seçimi teknik ve ekonomik nedenler aynÕ zamanda bir takÕm belirsizliklerden dolayÕ kolay
olmayacaktÕr. LNG düúük emisyon de÷erleri ve fiyat bakÕmÕndan avantajlara sahip olup
gelecekte gemi yakÕtÕ olarak kullanÕlmasÕ yüksek olasÕlÕ÷a sahiptir. Bu makalede ileriki
yÕllarda Türk limanlarÕna gelmesi muhtemel LNG yakÕtlÕ gemilerden kaynaklÕ etkiler, yakÕt
ikmal altyapÕsÕ, emniyet ve yasal hususlar bakÕmÕndan incelenmiútir.
Anahtar Kelimeler: MARPOL Ek VI, LNG, gemi emisyonlar, yakÕt ikmal altyapÕsÕ

1. Giriú
UlaútÕrma evrendeki ilk insanÕn yaratÕlmasÕ kadar eskidir. TaúÕnan ilk nesnenin ne oldu÷u
merak edilmeye de÷er bir konu olup muhtemelen insan gücü ile taúÕnabilen bir nesne
olaca÷Õ düúünülmektedir. IhtiyaçlarÕn zamanla artmasÕ neticesinde, taúÕmacÕlÕk günlük
yaúam için daha da önemli olmaya baúlamÕú ve bu alanda büyük geliúmeler kaydedilmiútir.
Günümüzde ne develer ne de ahúap gemiler taúÕmacÕlÕkta söz sahibi de÷ildirler. BunlarÕn
1 Denizcilik UzmanÕ, UlaútÕrma Denizcilik ve Haberleúme BakanlÕ÷Õ, Mersin Liman BaúkanlÕ÷Õ,
Tel: 0324 341 5811, e-posta: m.kavlakci@denizcilik.gov.tr
2 Doç. Dr., World Maritime University, P.O. Box 500 S-201 24 Malmö/Sweden, Tel: 00(46 40) 35 63 77,
e-posta: aio@wmu.se
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yerine, uçaklar, hÕzlÕ trenler, yüksek hÕzlÕ konteyner gemileri vb. önemli aktörler yer
almaktadÕr. Bu geliúmeler, yaúamÕ kolaylaútÕrarak, bir çok alanda fayda sa÷lamakla birlikte
çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadÕr.
Deniz taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn çevresel etkilerinin di÷er taúÕmacÕlÕk türlerine oranla en düúük
seviyede olmasÕna ra÷men, kargo hacmi bakÕmÕndan dünya ticaretinin % 90’nÕn deniz yolu
ile taúÕndÕ÷Õ ve yÕlda 30.000 milyar ton-mil den fazla bir yük hareketi dikkate alÕnarak, bu
etkileri en aza indirmek için uluslararasÕ seviyede çabalar gösterilmektedir.
1973 yÕlÕnda, çevreye iliúkin en önemli uluslararasÕ konvansiyon olan Gemilerden
Kaynaklanan Kirlili÷in Önlenmesi UluslararasÕ Sözleúmesi (MARPOL) UluslararasÕ
Denizcilik Örgütü tarfÕndan kabul edilmiútir. Deniz taúÕtlarÕnca kullanÕlan yakÕtlarÕn kükürt
içeri÷ine ve yeni gemi makinalarÕnÕn NOx emisyonlarÕna sÕnÕrlar getiren, hava kirlili÷inin
önlenmesi ile ilgili Ek VI, 1997 yÕlÕnda MARPOL Sözleúmesine Protokol olarak
eklemenmek suretiyle kabul edilmiútir. Ek VI’nÕn kabulünden bu yana emisyon sÕnÕrlarÕ Ek
de yapÕlan revizyonlarla daha düúük seviyelere çekilmiútir. DolayÕsÕyla, kurallara uyum
sa÷lama amacÕyla, düúük kükürtlü yakÕtlar veya egzoz gazÕ temizleme sistemleri veya
gemilerin kükürt emisyonlarÕna sÕnÕrlamalar getirecek di÷er yöntemler kullanÕlmasÕ
gerekmektedir.
LNG’nin (SÕvÕlaútÕrÕlmÕú Do÷al Gaz) gemi yakÕtÕ olarak ekonomik ve çevresel avantajlarÕ
vardÕr. LNG SOx ve partikül emisyonunu %100, NOx emisyonlarÕnÕ % 90, CO2
emisyonlarÕnÕ %20 azaltma yetene÷ine sahiptir. Ancak bu yenilik denizcilik endüstrisi için
teknik ve operasyonel zorluklar getirmekte ve limalar üzerinde etkileri bulunmaktadÕr. Bu
çalÕúma Türk limanlarÕna gelmesi muhtemel LNG yakÕtlÕ gemiler ile ilgili, yakÕt ikmal
altyapÕsÕ, emniyet ve yasal etkileri üzerine odaklanmÕútÕr.

2. Kurallar
2.1 MARPOL Ek VI
1991 yÕlÕnda Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirlili÷inin Önlenmesi hakkÕndaki IMO Kurul
KararÕ A.719(17) kabul edilmiútir. Kararda hava kirlili÷inin önlenmesine iliúkin
MARPOL’a Ek yapmak amacÕyla yeni bir taslak Ek üzerinde çalÕúÕlmasÕ istenmiútir. AltÕ
yÕl içinde hazÕrlanan yeni Ek, 1997 yÕlÕnda MARPOL Sözleúmesine Protokol olarak kabul
edilmiú olup, 19 MayÕs 2005 tarihinde yürürlü÷e girmiútir [13].
1997 yÕlÕnda kabul edilen MARPOL Ek VI uyarÕnca, Ek yürürlü÷e girdi÷inde gemilerde
kulanÕlan yakÕtlardaki maksimum kükürt içeri÷i global bazda % 4,5 olacak úekilde
belirlenmiúti. Protokol ile ayrÕca BaltÕk Denizi kükürt miktarÕnÕn % 1.5 ile sÕnÕrlandÕrÕldÕ÷Õ
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SECA (SOx Emisyon Kontrol Bölgesi) kabul edilmiútir. 2005 yÕlÕnda buna ek olarak Kuzey
Denizi SECA bölgesi olarak kabul edilmiútir [13].
MARPOL Ek VI kabulünden sonra geçen süre içerisinde, yeni teknolojilerin geliútirilmiú
olmasÕ ve uygulamalar esnasÕnda edinilen bilgi ve tecrübeler ÕúÕ÷Õnda Ek VI’nÕn revize
edilmesine karar verilmiútir. 2008 yÕlÕnda revize edilerek kabul edilen Ek VI 1 Temmuz
2010 tarihinde yürürlü÷e girmiútir. Revize Ek göre, SOx ve NOx emisyon limitleri
azaltÕlmÕú ve Emisyon Kontrolü AlanlarÕ (ECAs) tanÕmlanmÕútÕr. Gemilerde kullanÕlan
yakÕtlardaki maksimum kükürt miktarÕ dünya çapÕnda % 4,5 den % 3.5’ e düúürülmüú olup,
revizyonlar 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak yürürlü÷e girmiútir. Kükürt miktarÕ
2020'ye kadar kademeli olarak % 0,5 'e düúürülecek olup bu hususlarda kapsamlÕ bir
fizibilite çalÕúmasÕnÕn 2018 daha geç olmamak koúulu ile IMO tarafÕndan yapÕlmasÕ
gerekmektedir. SECA lar için müsada edilen maksimum % 1,5 kükürt sÕnÕrÕ 1 Temmuz
2010 tarihinden geçerli olmak üzere % 1 düúürülmüú olup 1 Ocak 2015 itibaren maksimum
% 0,1 oranÕna düúürülecektir [13].
Revize Ek VI, ayrÕca NOx emisyonlarÕnÕn sÕnÕrlamalar getirmiútir 1 Ocak 1990 ve
sonrasÕnda ancak 1 Ocak 2000 tarihi öncesinde inúa edilen gemilerde bulunan makinalar
Tier I makina emisyon sÕnÕrlarÕna, 1 Ocak 2011 ve sonrasÕnda inúa gemiler Tier II makina
emisyon sÕnÕrlarÕna, ECA’larda seyreden gemilerin 1 Ocak 2016 veya daha sonra inúa
edilenlerinde kullanÕlan makinalar Tier III makina emisyon sÕnÕrlarÕna uygun olmalÕdÕr [13].
2.2 LNG’nin Emniyetli KullanÕmÕna øliúkin IMO Düzenlemeleri
Yeterli miktarda do÷al gaz hava ile karÕúÕm oluúturdu÷u zaman patlayÕcÕ olabilir. OlasÕ
patlamalarÕ önlemek için yapÕlmasÕ gereken iki önemli úey, herhangi bir ateúleme kayna÷ÕnÕ
tehlikeli alanlardan uzak tutmak ve bu alanlarÕ çok iyi bir úekilde havalandÕrmaktÕr. Gemide
LNG yanlÕú elleçlenmesinden do÷abilecek tehlikeleri önlemek amacÕyla, birçok kural ve
düzenlemeler bulunmaktadÕr. Gemilerde LNG kullanÕmÕ ile ilgili emniyet kurallarÕ klas
kuruluúlarÕ arasÕnda ilk kez DNV tarafÕndan 2001 yÕlÕnda yayÕmlanmÕútÕr [1].
Haziran 2009 baúÕnda, IMO, Gemilerde Do÷al Gaz YakÕtlÕ Makina TesisatlarÕnÕn
Emniyetli kullanÕmÕna iliúkin Geçici Rehberi MSC.285(86) kararÕ ile benimsemiútir
Günümüzde, gazÕn gemi yakÕtÕ olarak kullanÕlmasÕ hakkÕnda olan IGF adÕ verilen kod, IMO
tarafÕndan hazÕrlanmaktadÕr. Bu Kod’un özellikle emniyet ile ilgili konulara iliúkin yakÕt
olarak ana makinesinde gaz yakan gemilerin temel tasarÕm kriterlerine yönelik tavsiyeler
içermesi beklenmektedir. Kod Geçici Rehberin yerini alacak olup SOLAS 2014 revizyonu
ile yürürlü÷e girmesi beklenmektedir [4].
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3. Kurallarda Belirtilen Gereklilikleri Sa÷layan Seçenekler
Ticaret gemilerinin kurallarda belirtilen gereklilikleri sa÷layabilmesi için günümüzde
tartÕúÕlmakta olan üç seçenek söz konusudur. Gemiler ya a÷Õr fuel-oil (HFO) kullanmaya
devam edebilirler ancak kükürt emisyonlarÕnÕ azaltmak ek olarak egzoz gazÕ temizleyici ile
donatÕlmasÕ gerekmektedir veya yakÕt olarak marine gaz oil veya LNG kullanÕlabilir [7].

3.1 HFO ile Gaz Temizleyici Ekipman
SECA emisyon gereksinimlerini sa÷layabilmek NOx ve PM için egzoz gazÕ temizleyicisi
ile birlikte NOx azaltÕlmasÕ için ya Seçici Katalitik øndirgeme (SCR) veya Egzoz GazÕ
Devridaim (EGR) ile birlikte kullanÕlmasÕ bir çözüm olabilir. Bu çözüm SECA 2015 ve
ECA Tier III gerekliliklerini sa÷lamak hususunda fazlasÕ ile yeterli olabilecek özellikler
sunmaktadÕr [7]. Egzoz gazÕ temizleme teknolojisinin bazÕ avantajlarÕ vardÕr. Bunlardan
birisi, bu teknoloji HFO’un hala yakÕt olarak kullanÕlmasÕna imkan sa÷lamaktadÕr. En son
testler ile SOx emisyonlarÕnÕn sÕfÕra indirgenebilece÷i ve PM de÷erlerinin % 80-85
azaltÕlabilece÷i kanÕtlanmÕútÕr. Di÷er taraftan yakÕttaki kükürt içeri÷i ve deniz suyu debisi
emisyon azaltma oranÕnÕ etkilemektedir [6]. YatÕrÕm maliyetleri ve egzoz gazÕ
temizleyiciler tarafÕndan üretilecek atÕklar dezavantajlar olarak ortaya çÕkmaktadÕr. Egzoz
gazÕ temizleyicilerinin di÷er bir eksikli÷i ise CO2 emisyonlarÕnÕ azaltÕcÕ etkisinin
bulunmamasÕdÕr. Bunlara ek olarak Egzoz gazÕ temizleyicilerinin gemilere monte edilmesi
için alan oluúturulmasÕnÕn gerekmesi ve bunun neticesinde geminin taúÕma kapasitesinde
azalmaya neden olabilecek olmasÕ di÷er bir eksiklik olarak kabul edilmektedir [7].

3.2 Marine Gaz Oil
MGO’in YakÕt olarak avantajlarÕndan biri, düúük kükürt ve azaltÕlmÕú PM içeri÷i ile SECA
gerekliliklerine uygun olmasÕdÕr. AyrÕca, armatörler ana makinalarda uygunlaútÕrma ve
ilave tank için harcama yapmak zorunda kalmayacaklardÕr. Di÷er taraftan, yakÕt fiyatlarÕ
günümüzde çok yüksek olamakla birlikte sürekli olarak artaca÷Õ tahmin edilmektedir.
AyrÕca, tek baúÕn MDO kullanÕlmasÕ ile NOx ve sera gazlarÕ azalmÕú olmayacak. Böylece
NOx Tier III limitlerine iliúkin gereksinimleri karúÕlamak için, gemi MGO yakÕt olarak
kullanÕlmasÕ halinde SCR veya EGR ile donatÕlmÕú olmalÕdÕr [7].

3.3 SÕvÕlaútÕrÕlmÕú Do÷al Gaz (LNG)
LNG çevre dostu bir yakÕttÕr. LNG kullanÕmÕ ile SOx ve PM emisyonlarÕ yaklaúÕk % 0’ a,
NOx emisyonlarÕnÕ % 85, CO2 emisyonlarÕnÕ % 25 oranlarÕnda düúürmektedir [2].
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Gemilerde LNG kullanÕmÕnÕn en büyük dezavantajÕ LNG tanklarÕ için büyük alan
gereksinimi olmasÕdÕr. Örne÷in LNG depolamak için gerekli olan tank hacmi aynÕ enerji
içeri÷ine eúit MDO’a oranla 1,8 kat daha büyüktir. TankÕn yapÕsÕ ve maksimum doluluk
oranÕ % 95 olaca÷Õ dikkate alÕndÕ÷Õnda, söz konusu hacim farkÕ 2,3 kat olacaktÕr [3].

3.4 Seçeneklerin Maliyetler BazÕnda KarúÕlaútÕrmasÕ
Det Norske Veritas (DNV) tarafÕndan ECA gerekliliklerini yerine getirmek üzere düúük
kükürtlü yakÕt, egzoz gazÕ temizleyicisi ve LNG arasÕndaki maliyet farklarÕnÕ karúÕlaútÕran
bir ekonomik model geliútirilmiútir. Modelde gelir dikkate alÕnmamÕútÕr. Hesaplamalar
yaklaúÕk 2.700 gros tonluk, 3.300 KW ana makina gücüne sahip ve yÕllÕk 5.250 saat seyir
yapan tipik BaltÕk Denizi kargo gemisi üzerinde yürütülmüútür. Karakteristik olarak LNG
yakÕtlÕ bir ana makina yeni gemi inúa maliyetini % 10-20 oranÕnda arttÕrmaktadÕr. ølave
maliyet, ço÷unlukla LNG depolama tanklarÕ, boru sistemi ve bazen geminin boyutlarÕndaki
artÕú gibi nedenlerden kaynaklanmaktadÕr. YukarÕda verilen örnek gemi e÷er LNG yakÕtlÕ
olarak inúa edilmiú olsa idi, küresel gemi yeni gemi inúa fiyatlarÕna göre ekstra yatÕrÕm
maliyetinin 3,6 milyon USD olaca÷Õ tahmin edilmektedir. ùu ana kadar sÕnÕrlÕ sayÕda
geminin egzoz gazÕ temizleyicisi ile donatÕlmÕú olmasÕ nedeni ile, bu ekipmanÕn donatÕm
maliyeti piyasada henüz açÕk bir úekilde fiyatlandÕrÕlmamÕútÕr. Ancak, DNV tipik BaltÕk
Denizi kargo gemisi ana makinasÕ için 1 milyon USD’lik bir maliyet öngörmektedir.
Gemilerde yakÕt olarak MGO kullanÕlabilmesi için yapÕlmasÕ gerekli de÷iúikliklerden
kaynaklÕ toplam yatÕrÕm maliyeti, LNG veya egzoz gazÕ temizleyicisi seçeneklerine göre
çok daha düúük olmasÕ nedeni ile, DNV analizlerinde bu maliyeti ihmal etmiútir. YakÕt
fiyatlarÕ iliúkin tahminler, HFO, MGO ve MDO fiyatlarÕnÕn istatistikleri ve beklentiler
ÕúÕ÷Õnda aynÕ zamanda uzun vadeli yapÕlan anlaúmalar ve LNG fiyatÕndaki yükselme
da÷ÕlÕmÕ göz önünde bulundurularak yapÕlmÕútÕr [8].
Denizcilik sektöründe, ço÷unlukla bir geminin ekonomik ömrünün 20 yÕl oldu÷u kabul
edilmektedir. 20 yÕllÕk bir zaman kabulüne dayanÕlarak, LNG seçene÷inin sÕrasÕ ile egzoz
gazÕ temizleyici seçene÷inden 4 milyon USD, MGO seçene÷inden ise 12 milyon USD
daha az dolar olaca÷Õ tahmin edilmektedir. Gemilerin ekonomik ömrü 10 yÕl olarak kabul
edilerek ana makinalarda uygunlaútÕrma neticesinde ortaya çÕkan maliyetler yeniden
hesaplanmÕútÕr. Sonuçlar LNG seçene÷inin hala di÷er çözümlere göre daha avantajlÕ
oldu÷unu göstermiútir. [8].
4. YakÕt økmal Seçenekleri
LNG yakÕtlÕ gemi düúüncesinde LNG’nin yakÕt olarak tedarik altyapÕsÕ hayati önem arz
etmektedir. LNG’nin sadece emisyonlar açÕsÕndan avantajlara sahip olmasÕ, bir gemi yakÕtÕ
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olarak rekabet edebilmesi için yeterli de÷ildir. Ek olarak, mevcut geleneksel yakÕt tedarik
zinciri ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, yakÕt kapasitesi, hÕz ve esneklik bakÕmlarÕndan avantajlarÕ
olmasÕ gerekmektedir [1].
4.1 Gemide Gemiye YakÕt økmali
Gemiden gemiye yakÕt ikmal iúlemleri iskele/rÕhtÕm veya gemi demirleme sahasÕnda
yapÕlabilir. Ancak a÷Õr hava koúullarÕ demirleme sahasÕnda yapÕlacak yakÕt ikmali için bir
engel teúkil edebilir. YakÕt ikmali yapacak olan gemi di÷er geminin bordasÕna emniyetli ve
uygun bir úekilde ba÷lanmalÕ aynÕ zamanda yakÕt ikmalinin emniyetli ve etkin bir úekilde
yapÕlabilmesi için yakÕt ikmal sistemi son derece iyi tasarlanmÕú olmalÕdÕr [7]. Zaman
verimlili÷i ve operasyonel nedenlerden dolayÕ küçük miktarlarda LNG ikmali pratik
de÷ildir. 100 m3 den az olmayan miktarlar makul olacaktÕr. YakÕt ikmal gemisinin
kapasitesi 1000 m3 ile 10000 m3 arasÕnda olabilir. BazÕ limanlarda barçlar yada 1000 m3
den küçük kapasiteli gemilerin kullanÕmÕ uygun olacaktÕr. Gemiden gemiye yakÕt ikmalinin
rÕhtÕm/iskele veya denizde yüksek yükleme kapasitesi ve büyük miktarlarda
gerçekleútirilmesi mümkündür. Bu durumdan dolayÕ, gemiden gemiye yakÕt ikmal metodu,
100 m3 ve daha fazla LNG ikmali yapacak gemiler için önemli bir bunkering stratejisi
olaca÷Õ düúünülmektedir [7].
4.2 Kara Tankerinden Gemiye YakÕt økmali
Kara tankerlerine yatÕrÕm maliyeti di÷er yakÕt ikmal seçenekleri ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda daha
düúüktür [7]. Kara tankeri yakÕt ikmali yapÕlacak gemi limanda iken bordasÕna yanaúarak
teslim iúlemi tamamlayabilir. YatÕrÕm maliyetinin düúük olmasÕnÕn nedeni kalÕcÕ depolama
ve altyapÕ yatÕrÕmlarÕna gerek olmamasÕdÕr [2]. YakÕt ikmali konusunda esneklik
sa÷lamakla birlikte bu metod 100-200 m3 den fazla olmayan LNG ikmalleri için uygun
olacaktÕr. Tipik bir kara tankeri 55 m3 LNG taúÕyabilir ve bu miktarÕ 1.5 saat civarÕnda
boúaltabilir [1].
4.3 Boru HattÕ VasÕtasÕyla Terminalden Gemiye YakÕt økmali
Gemi büyük miktarda yakÕt aldÕ÷Õnda, LNG terminalinden sabit bir boru ba÷lantÕsÕ ile yakÕt
ikmali uygun bir çözüm olacaktÕr. Bu yöntem yakÕt ikmalinin yüksek hÕzda ve büyük
miktarda yapÕlabilmesini mümkün kÕlar. Bu yöntemin büyük dezavantajÕ ise LNG ikmali
için gemi ile depolama tankÕ alma arasÕnda mesafe sÕnÕrlamasÕ olmasÕdÕr. Teknik ve
operasyonel nedenlerden dolayÕ LNG’nin direkt terminallerden uzun boru hatlarÕ ile
ikmalinin uygun bir yöntem olmamasÕdÕr [7].
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4.4 Seyyar Tanklar
YukarÕda belirtilen çözümlerden daha baúka seyyar tanklarÕ veya LNG konteynerleri yakÕt
ikmali için uygun olabilir. Bir tank-çerçeve yapÕsÕndan oluúan ekipman 20 lik yada 40 lÕk
ISO konteynerleri ile aynÕ boyutlarda üretilebilir. Bu yöntem konteyner ve Ro-Ro gemileri
iyi bir çözüm olmakla birlikte kalÕcÕ altyapÕ yatÕÕmlarÕna gereksinim ortadan kalkmÕú
olmaktadÕr [2]. Güvenlik kaygÕlarÕ ve yükleme kapasitesi azalmasÕ bu alternatife iliúkin iki
ana dezavantajdÕr [7].

5. LNG yakÕtlÕ Gemileri Menzili
Teknik açÕdan gemilerde yeterince büyük tanklar bulunmasÕ halinde, LNG ile çok uzun
mesafelere seyir yapmak mümkün olacaktÕr. Ancak, yakÕt tankÕ kapasitesinin arttÕrÕlmasÕ ile
yük taúÕma kapasitesi azalaca÷Õndan armatörler daha az para kazanÕyor olacaklardÕr [1].
Gemilerde tank kapasitesi ve yakÕt tüketimi farklÕlÕk gösterdi÷i için LNG yakÕtlÕ geminin
menzilini tahmin etmek kolay de÷ildir. Fakat M/T Bit Viking fikir sahibi olmak için bir
örnek olarak kullanÕlabilir. M/T Bit Viking, ana makinesi LNG yakmaya uygun hale
getirilmiú, servisteki ilk gemi olup aynÕ zamanda bir LNG tankeri olmamasÕna ra÷men ana
makinasÕnda LNG yakan dünyadaki en büyük ticari gemidir. M/T Bit Viking taúÕma
kapasitesi yaklaúÕk 25000 DWT olan, çift cidarlÕ bir petrol/kimyasal ürün tankeridir [12].
Çift LNG yakÕtlÕ ana makinalardan herbirisi 500 rpm’de 5,700 kW güç üretme kapasitesine
sahiptir. Gemi iki adet 500 m3 lük LNG depolama tanklarÕ ile donatÕlmÕútÕr. Tanklar saatte
430 m3 LNG ikmali yapÕlabilecek özelliklerde dizayn edilmiútir. Bu depolama tankÕ
kapasitesi ile gemi % 80 yükte 12 gün seyir yapma yetene÷ine sahiptir [15].

6. Gelece÷e Yönelik Tahminler
LNG’nin gemilerde yakÕt olarak kullanÕmÕnÕn gelecekteki konumunun öngörebilmesine
yönelik yürütülen birçok çalÕúma vardÕr. YakÕn zamanda iki ayrÕ klas kuruluúu tarafÕndan
yayÕnlanan iki ayrÕ çalÕúmaya gore gelecekte beklenenden daha fazla LNG yakÕtlÕ gemilerin
ulusal ve uluslararasÕ denizlerde yer alaca÷Õ belirtilmektedir. Norveç klas kuruluúu DNV
raporunda, önümüzdeki yÕllara iliúkin LNG yakÕtlÕ gemisi sayÕsÕ tahmininde bulunmakta
olup LNG’nin HFO’den %30 ucuz olmasÕ halinde 1000 civarÕnda yeni gemi inúasÕnÕn
olaca÷ÕnÕ tahmin etmektedir. Lloyd’s Register raporuna göre 2012 ile 2025 arasÕnda 15570
adet yeni inúa gemi küresel ticarette yerini alacaktÕr. Kurallarda yapÕlacak de÷iúiklikler ve
yakÕt fiyatlarÕna ba÷lÕ, esas, düúük ve yüksek olarak üç farklÕ senaryo üretilmiútir. Üretilen
esas senaryoya göre 15570 gemiden 653 tanesinin LNG yakÕtlÕ olaca÷Õ tahmin edilmektedir
[9].
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7. Örnek Olay øncelemesi
Bu bölümde, Mersin limanÕnda LNG yakÕt ikmali, bir örnek olay incelemesinde ele
alÕnmÕútÕr. Bilgiler ve veriler farklÕ kaynaklardan elde edilmiútir. Limana gelen gemilerin
olasÕ LNG taleblerine iliúkin tahminler yapÕlmÕú olup bu taleplere cevap verecek yakÕt
ikmal yöntemleri hususunda çözümler üretilmiútir.

7.1 Mersin LimanÕ
Mersin LimanÕ sadece Türkiye'nin en önemli limanlarÕndan biri de÷il, co÷rafi konum,
kapasite, ulusal ve uluslararasÕ hinterlandlarla multi-modal ba÷lantÕ kolaylÕ÷Õ gibi
avantajlarÕ nedeniyle, aynÕ zamanda Orta Do÷u ve Do÷u Akdeniz'in en önemli limanÕdÕr.
Mersin Liman BaúkanlÕ÷Õ verilerine göre 2005 ve 2011 yÕllarÕ arasÕnda limana gelen yÕllÕk
ortalama gemi sayÕsÕ 4200’dür. LimanÕn zengin imkanlarÕ sayesinde yÕlda 15 Milyon
ton’dan fazla konteyner, genel kargo, proje kargo, Ro-Ro, kuru ve sÕvÕ dökme gibi her türlü
kargo elleçlenebilmektedir [14]. AyrÕca yedi adet úamandÕra tesisi (SPM) ve kÕyÕdaki
depolama tanklarÕ ile ba÷lantÕlÕ bir adet deniz içi platform liman civarÕnda farklÕ úirketler
tarafÕndan iúletilmektedir. RÕhtÕm/iskelelerde maksimum su derinli÷i 8 ile 14 metre arasÕnda
de÷iúmektedir. Toplam rÕhtÕm uzunlu÷u limanÕnda 3700 metredir.
7.2 Türkiye'de Mevcut LNG øthalat Terminalleri
KaynaklarÕnÕ çeúitlendirmek, güvenli÷ini sa÷lamak ve do÷al gaz arz esnekli÷ini artÕrmak
amacÕyla 1990-1995 yÕllarÕ arasÕnda 5.5 BCM kapasiteli Marmara Ere÷lisi LNG tesisleri
Türkiye'de inúa edilmiútir. Tesis LNG’nin gazlaútÕrma iúlemi sonrasÕnda saatte 685000 m3
lük bir akÕú hÕzÕ ile ana nakil hattÕ vasÕtasÕyla do÷al gaz sa÷lama yetene÷ine sahiptir.
Terminalde her biri 85.000 m3 depolama kapasitesine sahiptir 3 adet depolama tankÕ
bulunmaktadÕr [5]. økinci LNG tesisi, Egegaz Alia÷a LNG Terminali, Ege Denizi
kÕyÕsÕndaki Alia÷a-øzmir'de kurulmuútur. Terminalde her biri 140.000 m3 kapasiteye sahip 2
adet depolama tankÕ bulunmaktadÕr. Tekrar gazlaútÕrma ve gaz sa÷lama kapasitesi yüksek
basÕnç ile yÕlda 6 milyar m3'tür [10].

7.3 Yöntem
Gelecekte Mersin limanÕna u÷rayaca÷Õ düúünülen LNG yakÕtlÕ gemilerin LNG ihtiyaçlarÕnÕ
tahmin etmek ve bu hususta uygun yakÕt ikmal stratejisi belirlemek amacÕyla bir yöntem
geliútirilmiútir. Limana u÷rayan gemi sayÕsÕ daha gerçekçi sonuçlara ulaúabilmek için, 2011
yÕlÕ ait gerçek verileri dikkate alÕnmÕútÕr. Veriler liman veri tabanÕndan elde edilmiútir.
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YÕllÕk limana gelmesi beklenen LNG yakÕtlÕ gemi sayÕsÕnÕ tahmin edebilmek için üç farklÕ
senaryo üretilmiútir. Birinci senaryoda her bir gemi tipi için, bu tipe ait toplam gelen
gemilerin % 5’inin LNG yakÕtlÕ olaca÷Õ varsayÕlmÕútÕr. økinci ve üçüncü senaryolarda bu
oran % 7.5 ve % 10 olarak tahmin edilmiútir. LNG yakÕtlÕ gemilerin LNG talepleri yukarda
oldu÷u gibi bir senaryo yardÕmÕyla tahmin edilmiútir. Senaryoya göre her bir gemi tipi için,
bu tipe ait toplam gelen gemilerin % 10, % 20, % 30’unun yakÕt talebinde bulunaca÷Õ
varsayÕlmÕútÕr. Gemilere yapÕlacak ortalama yakÕt ikmal miktarlarÕ Danimarka Denizcilik
Otoritesi tarafÕndan hazÕrlanan Kuzey Avrupa LNG AltyapÕ Projesi raporunda belirtilen
bilgiler kullanÕlarak tahmin edilmiútir.

7.4 Bulgular
2011 yÕlÕnda limana toplam 3813 adet gemi u÷ramÕútÕr. Limana en çok, konteyner, genel
kargo, tanker, ve Ro-Ro tipi gemiler u÷ramakta olup sÕrasÕyla, 1338, 1132, 470, 231, 411
gemi/yÕl olarak gerçekleúmiútir. Limana en çok u÷rayan beú gemi tipi için gross tonajlara
göre histogram da÷ÕlÕmlarÕ oluúturularak her bir gemi tipinde limana en sÕk gelen gemi türü
belirlenmiú olup Danimarka Denizcilik Otoritesi tarafÕndan hazÕrlanan Kuzey Avrupa LNG
AltyapÕsÕ Projesi raporundakine benzer bir düúünce ile gemiler boyutlarÕna göre küçük veya
büyük gemiler olarak kategorize edilmiútir.
Tablo 1 – Mersin LimanÕna en sÕk gelen gemi tipleri

Tablo 2 –YÕllÕk yakÕt ikmal miktarlarÕ
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Danimarka Denizcilik Otoritesi raporundaki veriler kullanÕlarak tablo 1’de görüldü÷ü gibi
ortalama yakÕt ikmal hacimleri belirlenmiútir. YapÕlan hesaplamalar neticesinde toplam
LNG kullanÕmÕnÕn tablo 2’de belirtildi÷i üzere yaklaúÕk 35000m3 ile 201000m3 arasÕnda
olaca÷Õ tahmin edilmekte olup limana u÷rayan gemilerin tip, sayÕ ve büyüklü÷ünde
oluúacak de÷iúiklikler LNG ihtiyacÕnda artÕú veya azalmalara neden olaca÷Õ
de÷erlendirilmektedir.

8. Sonuç ve De÷erlendirme
Mersin LimanÕna en yakÕn LNG terminali Egegaz Alia÷a olup 477 deniz mili uzaklÕkta yer
almaktadÕr. Bu nedenle Boru HattÕ VasÕtasÕyla Terminalden Gemiye YakÕt økmali yöntemi
mümkün de÷ildir. Ancak, 60 deniz mili mesafede 4 adet LPG úamandÕra tesisi yer
almaktadÕr. Bu tesislerin bir kÕsmÕnda gerekli teknik düzenlemeler yapÕlarak LNG
depolamaya uygun hale getirilmesi halinde, yakÕt ikmali amacÕyla kullanÕlabilece÷i
düúünülmektedir. Bu úekilde yeni bir tesis kurmak için yapÕlacak büyük yatÕrÕm maliyetleri
yerine daha düúük maliyetler söz konusu olacaktÕr. AyrÕca bu tesislerin øskenderun
Körfezi'nde bulunan limanlara gelen gemilerin LNG taleblerini de karúÕlayabilece÷i
düúünüldü÷ünde, bölgeye iliúkin son derece faydalÕ bir uygulama olaca÷Õ düúünülmektedir.
Büyük miktardaki yakÕt taleblerini karúÕlamak için yaklaúÕk 3000 m3 kapasiteli bir LNG
yakÕt ikmal gemisinin istihdam edilmesi uygun olacaktÕr. Bununla birlikte düúük miktardaki
LNG talepleri ise kara tankeri vasÕtasÕyla karúÕlanabilecektir. Minimum altyapÕ ve güvenli
piyasasÕnÕn oluúturulmasÕ ve erken bir aúamada olasÕ ihtiyaçlarÕn tahmin edilebilmesi için
Türkiye'deki tüm limanlarÕ kapsayan detaylÕ bir çalÕúmanÕn yapÕlmas tavsiye edilmektedir.
ParlayÕcÕ, PatlayÕcÕ, Tehlikeli ve ZararlÕ Maddelerle ÇalÕúÕlan øúyerlerinde Ve øúlerde
AlÕnacak Tedbirler HakkÕnda Tüzük, KÕyÕ Tesislerine øúletme øzni Verilmesi HakkÕndaki
Yönetmelik ve Liman BaúkanlÕ÷Õ Yönetmelikleri, limanlarda tehlikeli maddelerin
elleçlenmesine iliúkin düzenlemeler getiren kanuni enstrümanlar olup can ve mal emniyeti
hususunda kural ve kaideler koymaktadÕr. LNG yakÕt ikmali çok yeni bir konu oldu÷undan
güvenlik de÷erlendirmesi ve LNG yakÕt ikmaline iliúkin tedbirler bu söz konusu
enstrümanlarda yer almamaktadÕr. Yasal düzenlemelerin uyumlu hale getirilmesi ve tutarlÕ
güvenlik gerekliliklerinin belirlenmesi amacÕyla, potansiyel boúluklar, çakÕúmalar veya
emniyet hususunda mevcut yasalardaki aykÕrÕ koúullar tespit edilmeli ve gerekli ise yeni
düzenleyici araçlar geliútirilerek uygulamaya konulmalÕdÕr [7].
LNG yakÕt ikmaline iliúkin teknik, operasyonel ve güvenlik yönleri tamamen kapsayan bir
de÷erlendirme hazÕrlanmalÕdÕr. LNG’nin gemi yakÕtÕ olarak ortaya konmasÕ ve gerekli
altyapÕnÕn geliútirilmesi sürecinde yeterli emniyet gereksinimleri geliútirilip
uygulandÕ÷Õndan emin olmak için potansiyel riskler, etkin risk kontrol seçenekleri ve
önlemler tanÕmlanmÕú olmalÕdÕr. LNG tedariki ve kullanÕmÕ ile iliúkili riskler MFO
kullanÕmÕna ba÷lÕ risklerden belirgin olarak farklÕdÕr [7].
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LNG yakÕt ikmali LNG’nin kimyasal yapÕsÕ nedeniyle bir dizi özel emniyet önlemleri
gerektirmektedir. Etrafa yayÕldÕ÷Õnda -163 °C’de çeli÷in yapÕsÕnÕ bozabilecek özellikte olup
hemen sonra buharlaúacaktÕr. Buharlaúmadan kaynaklanan gaz bulutu herhangi bir ateúleme
kayna÷Õna maruz kalÕrsa son derece yÕkÕcÕ patlama meydana gelecektir. Bu nedenle, LNG
ikmali sÕrasÕnda herhangi bir sÕzÕntÕya meydan vermemek veya varsa azaltmak için sadece
teknik önlemler de÷il aynÕ zamanda prosedürler ve görevli kiúilerin e÷itimlerini kapsayan
önlemler ayrÕntÕlÕ bir úekilde ortaya konmalÕdÕr [11]. Temsili operasyonel baúarÕsÕzlÕk
senaryolarÕ, olaylar ve kazalar ile ilgili sonuçlarÕ da dahil olmak üzere mevcut yakÕt ikmal
sistemleri için olasÕ tehlikeler tespit edilmelidir. Gelecekte proaktif güvenlik önlemi
üretmek için iyi bir kaza raporlama sistemi kurulmalÕdÕr [7].
Sonuç olarak fiyata dayalÕ analiz gemi yakÕtÕ olarak LNG’nin di÷er seçenekler göre daha
avantajlÕ bir seçenek oldu÷unu kanÕtlamaktadÕr. Gelecekteki muhtemel çevre vergileri
dikkate alÕndÕ÷Õnda LNG kullanÕmÕnÕn daha da cazip olaca÷Õ tahmin edilmektedir. HÕzla
büyüyen bir ekonomik güç olarak Türkiye bölge için önemli bir ticaret aktör olup çok
stratejik suyollarÕ üzerinde bulunmaktadÕr. LNG’nin gemi yakÕtÕ olarak kullanÕmÕnÕn
artmasÕna paralel olarak Türk limanlarÕ bu geliúmelerden artan oranlarla etkilenmesi
kaçÕnÕlmazdÕr. Türk limanlarÕnÕn rekabet gücünü arttÕrmak, LNG yakÕt ikmali ve gerekli
altyapÕ kurulmasÕ için inisiyatif almak için eleútirel düúünme ve farklÕ parametreler dikkate
alÕnmak suretiyle yol haritasÕ hazÕrlanmalÕdÕr. LNG yakÕt ikmal stratejilerine iliúkin piyasa,
ekonomik, teknik, lojistik, emniyet, çevre ve yasal hususlar tespit edilmelidir.
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GEMø øNùA SEKTÖRÜNDE øù GÜVENLøöø: 2007 SONRASI
ÜZERøNE BøR DEöERLENDøRME
Fatih YILMAZ1, U÷ur Bu÷ra ÇELEBø 2

ÖZET
Türk Gemi ønúa Sektörü, emek yo÷un bir sektör olmasÕ nedeniyle, gündeme tersanelerde
meydana gelen iú kazalarÕyla gelmektedir. Sektörde yaúanan durgunlu÷un etkisiyle ölümlü iú
kazasÕ sayÕsÕ üç yÕldÕr azalmakla birlikte, çalÕúan iúçi baúÕna ölüm oranlarÕnda azalma
görülmemiútir. Sektörde iú güvenli÷i ile ilgili sorunlarÕn çözümü için çalÕúmalar mevcut
olmasÕna ra÷men bu yetersiz kalmaktadÕr. Üretim planlama eksikliklerinden do÷an hatalar, alana
göre fazla iúgücü çalÕútÕrma, e÷itim ve bilinçlendirme eksiklikleri, denetimsiz taúeron
uygulamalarÕ gibi farkÕnda olunmasÕ gereken sorunlar çözüm bekleyen konular arasÕndadÕr.
Tersanelerde iú güvenli÷i organizasyonunda halen giderilemeyen noksanlÕklar, mühendis ve
yöneticilerin yaúanan iú kazalarÕndan dolayÕ ma÷dur duruma düúmelerine yol açmaktadÕr. Genel
olarak, iúveren, yönetici ve çalÕúanlarda iú güvenli÷i kültürü eksiktir. Tersanelerde meydana
gelen iú kazalarÕnÕn ço÷unun önlenebilir nitelikte oldu÷u bilinmeli, mevcut durumun
iyileútirilmesi, kaza sayÕsÕ ve ölüm oranlarÕnÕn modern ülkelerdeki seviyelere indirilmesi
gerekti÷i göz ardÕ edilmemelidir. Tersanelerde iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i koúullarÕnÕn geliútirilmesi
için gösterilen çabalar duraksamadan devam ettirilmeli, ilgili kuruluú ve iúletmeler gereken
özeni göstermelidir.
Anahtar Kelimeler: Tersane, øú Sa÷lÕ÷Õ, øú Güvenli÷i
1.

Giriú:

Türk Gemi ønúa Sektörü, tersanelerde meydana gelen iú kazalarÕyla sÕk sÕk gündeme
gelmektedir. Sektörde yaúanan durgunlu÷un etkisiyle ölümlü iú kazasÕ sayÕsÕ üç yÕldÕr
azalmakla birlikte, çalÕúan iúçi baúÕna ölüm oranlarÕnda azalma görülmemiútir. Sektörde iú
1
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güvenli÷i ile ilgili sorunlar halen devam etmektedir. Yer darlÕ÷Õ, e÷itim noksanlÕ÷Õ, kuraldÕúÕ
taúeron uygulamalarÕ ve kayÕtdÕúÕlÕk varlÕ÷ÕnÕ sürdürmektedir. Tersanelerde iú güvenli÷i
organizasyonunda halen giderilemeyen noksanlÕklar, mühendis ve yöneticilerin yaúanan iú
kazalarÕndan dolayÕ ma÷dur duruma düúmelerine yol açmaktadÕr. Genel olarak, iúveren,
yönetici ve çalÕúanlarda iú güvenli÷i kültürü eksiktir. Tersanelerde iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i
koúullarÕnÕn geliútirilmesi için gösterilen çabalar duraksamadan devam ettirilmeli, ilgili
kuruluú ve iúletmeler gereken özeni göstermelidir.
Gemi ønúa Sektörü bu olumsuz imajÕ hak etmemekle birlikte, yaúanan bu kazalar,
tersanelerde iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i koúullarÕ bakÕmÕndan olumsuz bir görüntü ortaya
koymaktadÕr. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, 2006-2007 yÕllarÕnda artan ölümlü iú kazalarÕnÕn son
birkaç yÕldÕr azalmasÕnÕn arka planÕndaki nedeni ortaya koymak, tersanelerde iú sa÷lÕ÷Õ ve
güvenli÷i konusuna tekrar ilgi çekmektir.
2.

Türkiye’de øú KazalarÕ ve Gemi ønúaatÕ Sektörü’nün Durumu

UluslararasÕ ÇalÕúma Örgütü’ne göre her yÕl yaklaúÕk 1.2 milyon çalÕúan iú kazalarÕ ve
meslek hastalÕklarÕ nedeniyle hayatÕnÕ kaybetmekte, 250 milyon insan iú kazalarÕ, 160
milyon insan ise meslek hastalÕklarÕ sonucu ortaya çÕkan zararlara maruz kalmaktadÕr [1].
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) rakamlarÕna göre Türkiye’de 2010 yÕlÕnda meydana gelen
62.903 iú kazasÕ sonucu 1.444; tespit edilen 533 meslek hastalÕ÷Õ sonucu 10 olmak üzere
toplam 1.454 iúçi hayatÕnÕ kaybetmiútir. øú kazalarÕ sonucu 1.976, meslek hastalÕklarÕ
sonucu 109 kiúi olmak üzere toplam 2.085 kiúi sürekli iú göremez hale gelmiútir [2].
Faaliyet gruplarÕ bazÕnda sÕralama yapÕldÕ÷Õnda ise, 2010 yÕlÕnda en fazla iú kazasÕnÕn 8 bin
150 kaza ile “Kömür ve Linyit ÇÕkartÕlmasÕ” faaliyetinde yaúandÕ÷Õ görülmüútür. Bunu 6
bin 918 kaza ile “Makine ve TeçhizatÕ Hariç Fabrikasyon Metal Ürünleri ømalatÕ”, 4 bin
621 kaza ile “Ana Metal Sanayi” izlemiútir.
SGK iú kazalarÕ istatistiklerinde gemi inúaatÕ sektörü “Di÷er UlaúÕm AraçlarÕ ømali”
sÕnÕfÕna girmekte, bu sÕnÕfa giren kazalarÕn ne kadarÕnÕn sektöre ait oldu÷u bilinmemektedir.
Bütünüyle bu sektör baz alÕnsa bile, gerek genel kaza sayÕsÕ bakÕmÕndan (432 kaza), gerekse
ölümlü iú kazasÕ sayÕsÕ bakÕmÕndan (15 ölüm) birçok sektörün gerisinde kalmaktadÕr.
AyrÕca, Türkiye’de iú kazalarÕ ve meslek hastalÕklarÕyla ilgili verilerin yetersiz ve yanÕltÕcÕ
olabilece÷i göz ardÕ edilmemelidir. Ülkemizde meslek hastalÕklarÕnÕn ço÷u tespit
edilmemekte, her iki kiúiden biri kayÕt dÕúÕ çalÕúmakta, kamu çalÕúanlarÕna ait veriler
kayÕtlara geçmemektedir. Öte yandan, sektörler arasÕ isabetli bir de÷erlendirme yapabilmek
için, her faaliyet grubunda istihdam edilen iúçi sayÕsÕ, iúyeri sayÕsÕ ve iúletme
büyüklükleriyle; meydana gelen iú kazasÕ, iúgünü kaybÕ ve ölüm sayÕlarÕ bilinmeli, bilhassa
çalÕúan iúçi baúÕna kaza ve ölüm oranlarÕ bakÕmÕndan karúÕlaútÕrmalÕ olarak incelenmelidir.
Sektörel düzeyde iú güvenli÷i ile ilgili istatistikler de yeterince tutulamamaktadÕr.
3.

Dünya Gemi ønúa Sektöründe øú KazalarÕ ve Ülkemizdeki Durum

Gemi ønúa Sektörü, son yÕllarda ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sa÷layan büyük bir
sektör haline gelmiútir. Sektörde yaúanan büyümeyle birlikte, istihdam edilen iúçi sayÕsÕ da
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artmÕútÕr. Ancak úekil 1’de görüldü÷ü gibi, 2008 yÕlÕndan sonra sektörde inúa edilen gemi
sayÕsÕ ve elde edilen gelir miktarÕnda önemli ölçüde azalma yaúanmÕútÕr [3].

ùekil 1. Gemi ønúaatÕ Sektöründe øhracat RakamlarÕ
Türkiye’de Gemi ønúa sektörü, sanÕlanÕn aksine, iú kazalarÕ ve meslek hastalÕklarÕ açÕsÕndan
birçok sektörün oldukça gerisinde kalmaktadÕr. Sektördeki kaza ve ölüm oranlarÕ dünyadaki
di÷er ülkelerle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda ise; geliúmiú ülkeler ve geliúmekte olan ülkeler arasÕnda
iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i kültürüne verilen önem farkÕ açÕkça görülmektedir (Bkz Tablo 1).
Tersanelerde meydana gelen iú kazalarÕnÕn ço÷unun önlenebilir nitelikte oldu÷u bilinmeli,
mevcut durumun iyileútirilmesi, kaza sayÕsÕ ve ölüm oranlarÕnÕn modern ülkelerdeki
seviyelere indirilmesi gerekti÷i göz ardÕ edilmemelidir.

4.

Türk Gemi ønúa Sektöründe Ölümlü øú KazalarÕnÕn øncelenmesi
Gemi inúa sektörü, içinde metal iúleme, boya, elektrik iúleri, makine imalatÕ, kaynak vb.
gibi birçok farklÕ operasyonu ve disiplini barÕndÕran a÷Õr bir sanayi kolu oldu÷undan, buna
ba÷lÕ olarak tehlikeler ve risk faktörleri de oldukça fazladÕr. Özellikle 2002 yÕlÕndan sonra
giderek artan talep nedeniyle, tersanelerdeki iú yükü ve meydana gelen kazalar artmÕútÕr.
Sektördeki iú kazalarÕnÕn geliúim seyrini incelemeden önce, iú kazasÕ oranlarÕnÕn genelde
sektörde yÕllÕk çalÕúan iúçi sayÕsÕ üzerinden hesaplandÕ÷ÕnÕ, bunun da sa÷lÕklÕ bir sonuç
vermeyece÷ini belirtmek gerekir. Birçok sektörde oldu÷u gibi, yaúanan iú kazalarÕnÕn bir
kÕsmÕ kayÕtlara geçirilmemektedir. Bu nedenle yapÕlan de÷erlendirmeler genellikle ölümlü
iú kazalarÕ üzerinden yapÕlmaktadÕr. ørili ufaklÕ birçok kazanÕn ortaya koydu÷u maliyet,
bütün sektörlerde oldu÷u gibi gemi inúa sektöründe de büyük ekonomik ve sosyal kayÕplara
neden olmaktadÕr.
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Tablo 1. BazÕ Ülkelerde Gemi ønúaatÕ Sektöründe Ölüm OranlarÕ [4]
Ülke

Ölüm oranÕ 1/10000

øsveç

1

øngiltere

1

Amerika

2

Türkiye

3

Japonya

3

Singapur

3

Tayvan

10

Çin

10

Malezya

12

Di÷er yandan, iú kazalarÕyla ilgili rakamlarÕn, tersanelerde yÕllÕk üretim miktarlarÕndaki
de÷iúimlerle de karúÕlaútÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Bilhassa aynÕ istihdam düzeyindeyken
yaúanan sipariú azalmasÕ ve iú durgunlu÷u, iú kazalarÕnÕn da azalmasÕna neden olmaktadÕr.
ùu halde kaza rakamlarÕndaki düúüú, esasen sektörde iú güvenli÷i ve sa÷lÕ÷Õna iliúkin
koúullarÕn iyileúti÷i anlamÕna gelmeyecektir.
Aúa÷Õda Tablo 2’de; on yÕllÕk bir periyodda sektördeki istihdam, iú kazasÕ sayÕsÕ, kaza
sonucu ölüm ve ölümlü kaza oranlarÕ verilmektedir. 2000’li yÕllardan 2007’ye kadar
sektördeki büyüme açÕkça göze çarparken, 2008’den sonra istihdam sayÕsÕnda neredeyse
yarÕ yarÕya bir azalma söz konusudur. Buna ba÷lÕ olarak genel ve ölümlü iú kazasÕ sayÕsÕnda
da ciddi bir azalma olmuútur.
Ancak, ölüm oranÕnda aynÕ durumun söz konusu olmadÕ÷ÕnÕ, bilakis 2006 ve 2007’de %
35’lerdeyken; 2008’de % 107.8, 2009’da ise % 78.2 gibi oldukça yüksek bir oranda
seyretti÷i görülmektedir. AynÕ karúÕlaútÕrmayÕ, sektörde elde edilen gelir bakÕmÕndan
yaptÕ÷ÕmÕzda da benzer sonuçlar elde etmekteyiz. 2008 yÕlÕndan sonra sektörde azalan
sipariúe ba÷lÕ olarak büyük miktarda ticari kayÕp yaúandÕ÷Õ görülmektedir. Sektörde
istihdam edilen iúçi, inúa edilen gemi ve hasÕla rakamlarÕ azalÕrken, ölümlü iú kazasÕ
oranÕnÕn arttÕ÷Õ görülmektedir.
Bu tablodan úu sonucu çÕkarmak mümkündür; sektörde iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i bakÕmÕndan
de÷iúen fazla bir durum yoktur. Sektörün yapÕsal özellikleri, çalÕúan profili, iúletmecilerin iú
güvenli÷i konusuna yeterli önemi vermemesi, tersane sahalarÕnÕn küçük oluúu, bazÕ
tersanelerde kullanÕlan makine ve donanÕmlarÕn eski oluúu, kuralsÕz taúeron uygulamalarÕ,
e÷itim eksikli÷i gibi önceden beri var olan sorunlar birkaç tersane dÕúÕnda giderilebilmiú
de÷ildir.
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øú kazalarÕnÕn yüksek düzeye çÕktÕ÷Õ 2006-2007 yÕllarÕndaki kötü deneyimlerden sonra,
konuyla ilgili sosyal taraflarÕn çabalarÕnÕn önemini de göz ardÕ etmemek gerekir. Bu süreç;
UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ, ÇalÕúma BakanlÕ÷Õ, øú Teftiú Kurulu, Tersane øúletmecileri, Gemi
Mühendisleri OdasÕ, GøSBøR, Türk Loydu, iúçi sendikalarÕ ve Üniversiteler gibi konuya
taraf olan birçok kurum ve kuruluúu bilgi paylaúÕmÕ ve ortak gayrete yöneltmiútir. Bilhassa
Gemi Mühendisleri OdasÕ ve GøSBøR’in iúçi e÷itimleri, iúe giriú sa÷lÕk muayeneleri, tersane
denetimleri, bilinçlendirmeye yönelik etkinlikleri ve “tersane pasaportu” gibi uygulamalarÕ
tersanelerdeki koúullarÕn iyileútirilmesi bakÕmÕndan büyük önem taúÕmaktadÕr.
Tablo 2: 2000-2010 YÕllarÕ ArasÕnda østihdam Edilen øúçi SayÕsÕ, øú KazasÕ SayÕsÕ, Kaza
Sonucu Ölüm SayÕsÕ ve Ölüm OranÕ [5,6]

YÕllar

5.

østihdam Edilen
øúçi SayÕsÕ

øú KazasÕ
SayÕsÕ

Ölüm
SayÕsÕ

Ölüm OranÕ
(1/100.000)

2000

5250

76

5

95.2

2001

5750

61

1

17.4

2002

13,545

73

7

51.7

2003

14,300

68

6

42.4

2004

14,750

120

6

40.7

2005

24,200

146

13

53.7

2006

28,580

170

10

35.0

2007

33,480

227

12

36.4

2008

26,910

541

29

107.8

2009

19,179

138

15

78.2

2010

21,449

–

11

51.3

Gemi ønúa Sektöründe Ölümlü øú KazalarÕna Yol Açan Nedenler

KazalarÕn temel nedeni olarak görülen yapÕsal sorunlarÕn büyük bir kÕsmÕ çözüm
beklemektedir. Tuzla bölgesinde bulunan tersanelerin yerleúimi oldukça sÕkÕúÕktÕr. Tersane
yerleúiminin iyi yapÕlmamasÕ sonucu güvenli çalÕúma alanlarÕnÕn kÕsÕtlandÕ÷Õ tersanelerde
kaza riski artmaktadÕr. Türkiye’deki ve özellikle Tuzla bölgesindeki tersanelerin fiziksel
úartlarÕ ve çalÕúma prati÷i dünyadaki örneklerinden biraz farklÕ oldu÷undan, bu
parametrelere ba÷lÕ bir takÕm özel problemlerin kaza riski ve dolayÕsÕyla sayÕsÕnÕ arttÕrdÕ÷Õ
bilinmektedir. øúçilerin tecrübesiz ve e÷itimsiz oluúlarÕ büyük bir risk faktörüdür. Buna
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ba÷lÕ olarak, ölümlü iú kazalarÕnÕn % 44.5’ine, 20-29 yaú grubu çalÕúanlarÕn maruz kaldÕ÷Õ
gözlemlenmektedir (Bkz. Tablo 3).
Tersane (iúletme) ölçekleri, iú güvenli÷iyle ilgili çalÕúmalara bütçe ayrÕlmasÕ, organizasyon
oluúturulmasÕ ve desteklenmesi bakÕmÕndan önem taúÕmaktadÕr. Ölümlü kazalarÕn %
80’inden fazlasÕ orta ve küçük ölçekli tersanelerde veya taúeronlarda meydana gelmektedir
(Bkz. Tablo 3). Özellikle teknolojik yatÕrÕmlar da iú kazalarÕnÕn önlenmesi bakÕmÕndan
büyük önem arz etmektedir.
øúlerin büyük bir kÕsmÕnÕn (yaklaúÕk olarak % 80) taúeron firmalar tarafÕndan yapÕlmasÕ,
kaza riskini arttÕran bir baúka faktör olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Tuzla tersaneler
bölgesinde, 01 Ocak 2006 - 09 Haziran 2008 arasÕndaki 1.5 yÕllÕk bir periyodu kapsayan
zaman dilimi süresince, 19700 toplam iúçi sayÕsÕndan 5400’ünün sürekli tersane iúçisi,
14300’ünün ise taúeron firmalarÕn çalÕúanÕ oldu÷u görülmektedir. Yine bu süre zarfÕnda,
kazalar sonucunda, 35 kiúi yaúamÕnÕ yitirmiú olup, ölenlerden 16’sÕ sürekli tersane iúçisi ve
19’u taúeron firma elemanÕdÕr [7].
Alt-iúveren uygulamalarÕ da çalÕúanlar bakÕmÕndan hak kayÕplarÕna neden olmasÕ yanÕnda, iú
güvenli÷i koúullarÕnÕ da olumsuz yönde etkilemektedir. Alt-iúveren uygulamalarÕndaki
hukuka aykÕrÕlÕklar, meydana gelen ölümlü bir iú kazasÕnda asÕl-iúveren mühendis ve
yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumlulu÷u ile sonuçlanmaktadÕr. Bu durum mühendislerin
haksÕz yere suçlanmalarÕ hatta hüküm giymelerine neden olmaktadÕr.
Ölümlü iú kazalarÕnÕn kaza sebeplerine göre da÷ÕlÕmÕ incelendi÷inde ise; düúmeler, elektrik
çarpmalarÕ ve patlamalar tüm ölümlü kazalarÕn % 70’ini oluúturmaktadÕr (Bkz Tablo 4).
Yüksekten düúmelere karúÕ gerekli iskele, platform, kemer ve güvenlik a÷Õ sistemleri
yeterince ve uygun úekilde kullanÕlmamaktadÕr. Patlama riskine karúÕ sistematik ölçümler
yapÕlmamakta, yeterli ölçüm cihazlarÕ bulundurulmamakta, iúçiler ölçüm cihazlarÕnÕ nasÕl
kullanacaklarÕ konusunda yeterli e÷itim almamaktadÕrlar. KapalÕ alanlarda ve parlayÕcÕpatlayÕcÕ maddelerle çalÕúma prosedürleri konusunda bilgi ve uygulama eksiklikleri
bulunmaktadÕr.
Elektrik çarpmalarÕna karúÕ yeterli izolasyon sa÷lanamamakta, el aletlerinin bakÕmlarÕ
yetersiz kalmakta, kablolarda deformasyona karúÕ yeterli koruyucu önlemler
alÕnmamaktadÕr. Elektrik tesisatlarÕ yetersiz ve bakÕmsÕzdÕr. Kaçak akÕm röleleri
kullanÕlmamakta veya kullanÕlsa bile nasÕl takÕlaca÷Õ ve kullanÕlaca÷Õ bilinmedi÷inden
iúlevsiz hale getirilmektedir. øú ortamlarÕ genellikle düzensiz ve da÷ÕnÕktÕr. ÇalÕúma
prosedürleri önceden belirlenmedi÷inden veya iúçilere yeterince anlatÕlmadÕ÷Õndan;
malzeme düúmeleri, çarpmalarÕ veya iú makinalarÕ kaynaklÕ kazalar meydana gelmektedir.
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Tablo 3: Türk Gemi ønúaatÕ Sektöründeki Ölümlü øú KazalarÕnÕn Karakteristik Özellikleri
(2000-2010) [5]
Faktör (Yaú)

Ölüm SayÕsÕ

<20

%

7

7.8

20–24

13

14.5

25–29

27

30.0

30–34

16

17.8

35–39

9

10.0

40–44

11

12.2

45–49

4

4.4

50<

3

3.3

ÇalÕúma AlanÕ

Ölüm SayÕsÕ

%

KaynakçÕ

23

37.1

Raspa ve boyacÕ

14

22.6

Blok imalatÕ

9

14.5

Elektrikçi

5

8.1

VasÕfsÕz øúçi

3

8.1

Mühendis

2

3.2

TesisatçÕ

2

3.2

Kreyn operatörü

1

1.6

Gemi Sahibi

1

1.6

Küçük

42

36.5

Orta

54

47.0

Büyük

19

16.5

Küçük Tersane

12

41.4

Orta Büyüklükte Tersane

12

41.4

5

17.2

Tersane Büyüklü÷ü

Alt-iúveren Ölümleri

Büyük Tersane
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Tablo 4: Ölümlü øú KazalarÕnÕn Kaza Sebeplerine Göre Da÷ÕlÕmÕ [6]
Ölüm Sebebi

6.

Kaza SayÕsÕ

OranÕ (1/100000)

Yüksekten Düúme

46

39.3

Elektrik ÇarpmasÕ

18

15.4

YangÕn ve Patlama

18

15.4

Malzeme ÇarpmasÕ

15

12.8

Cisim SÕkÕútÕrmasÕ

9

7.7

Di÷er Nedenler

11

9.4

Toplam

117

100

Sonuç ve Öneriler

Tersanelerde meydana gelen iú kazalarÕnÕn azalmasÕnÕn arka planÕnda yatan neden sektörde
yaúanan durgunluktur. Kaza sonucu ölüm oranlarÕ bunu do÷rular niteliktedir. Tersanelerde
kazalara neden olan teknik, organizasyonel, teknolojik ve çalÕúan kaynaklÕ birçok sorun
bulunmaktadÕr. BunlarÕn birço÷u, iú güvenli÷i çalÕúmalarÕna yapÕlacak yatÕrÕmlarla, etkin bir
e÷itim ve bilinçlendirmeyle ortadan kaldÕrÕlabilir. SorunlarÕn temelinde yatan bir baúka
neden de tersanelerin alt-yapÕsal eksiklikleridir. YapÕlacak altyapÕ iyileútirmeleri ile çalÕúan
sa÷lÕ÷Õyla birlikte, toplum ve çevre sa÷lÕ÷Õ bakÕmÕndan da önemli bir geliúme sa÷lanmÕú
olacaktÕr.
ÇalÕúanlarÕn iú güvenli÷i e÷itimleri, mevzuata uygun olarak iúe giriúlerde ve iúin devamÕnda
düzenli olarak verilmelidir. Tersane çalÕúmalarÕ çok tehlikeli ve a÷Õr iú sÕnÕfÕna girdi÷inden,
çalÕúanlara meslek e÷itimleri de aldÕrÕlmalÕdÕr. Tersane yöneticileri için seminerler
düzenlenmelidir. Bu konuda e÷itim kurumlarÕndan da yardÕm alÕnmalÕdÕr. Gemi ønúaatÕ
Mühendisi yetiútiren üniversiteler sektörün mühendis ihtiyacÕnÕ karúÕlamakta, ancak ara
eleman yetersizli÷i halen devam etmektedir. Sektöre ara eleman yetiútiren okullarÕn sayÕsÕ
arttÕrÕlmalÕdÕr.
Tersane Pasaportu uygulamasÕ süratle hayata geçirilmelidir. Tersane iúçileri için, her
mesle÷e uygun sa÷lÕk úartlarÕ, fizyolojik ve psikolojik özellikler belirlenmeli, buna uygun
muayene ve testlerden geçmemiú ve belge almamÕú iúçi tersanelerde iúe alÕnmamalÕdÕr.
Taúeron sisteminin belli kurallar çerçevesinde iúleyiúinin sa÷lanmasÕ orta vadeli önlemler
arasÕndadÕr. Tersane içine giren bütün iúçilerin sigorta giriúleri, sa÷lÕk muayeneleri ve
e÷itimleri asÕl-iúverence yapÕlmalÕ, kiúisel koruyucu malzemeleri asÕl-iúverence
verilmelidir.
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Tersanelerde çalÕúan iú güvenli÷i uzmanlarÕna güncel geliúmeler ve mevzuatÕn
uygulanmasÕyla ilgili seminerler verilmeye devam edilmelidir.
øúçilerin çalÕúma saatleri yasal ve kabul edilebilir limitlere indirgenmelidir. østatistikler,
yedinci çalÕúma saatinden sonra iú kazalarÕnÕn çok yüksek düzeyde görüldü÷ünü, yorgunluk
ve yetersiz uykunun çalÕúma performansÕ ve motivasyonu düúürdü÷ünü göstermektedir.
Tersanelerde fiziksel úartlar ve iúçilerin çalÕúma ve yaúam koúullarÕ iyileútirilmelidir.
Tersane iúverenleri iú güvenli÷i ile ilgili çalÕúmalara yeterli deste÷i vermeli, gerekli
teknolojik ve organizasyonel yatÕrÕmlarÕ yapmalÕdÕr.
Tersanelerde iúçi maruz kalmalarÕnÕn ve buna ba÷lÕ hastalÕklarÕn azaltÕlmasÕ için
mühendislik denetimleri, idari denetlemeler, iúe uygun koruyucu ekipman kullanÕmÕ,
çalÕúma koúullarÕnÕn kontrolü ve iyileútirilmesi olmak üzere dört ana baúlÕk önerilebilir. Bu
baúlÕklarÕn her biri kendi baúlarÕna ayrÕ bir araútÕrma konusudur. Bunun yanÕ sÕra iúçilerin
periyodik sa÷lÕk muayenelerinin yapÕlmasÕ ve iúçiler üzerinde yapÕlacak tÕbbi araútÕrmalar
ve koruyucu hekimlik sayesinde bu proseslerin sa÷lÕk tehlikeleri minimuma indirilebilir.
Teknolojinin geliúmesi ile geleneksel üretim yöntemlerine ve kullanÕlan malzemelere
alternatif olarak çevre ve insana daha az zararlÕ malzemeler ve yöntemler geliútirilmektedir.
Çevreyi, çalÕúanlarÕn sa÷lÕklarÕnÕ korumak ve tehlikeleri en aza indirmek için, tehlikeli
atÕklarÕn ve kimyasallarÕn minimum seviyede oldu÷u alternatif üretim yöntemleri
uygulanmalÕdÕr [8]
øúyerlerinde ve tersanelerde güvenlik, “sistem” yaklaúÕmÕ içinde bir bütün olarak ele
alÕnmalÕdÕr. øú güvenli÷i bir kültürdür ve sistemin tüm elemanlarÕ ile oluúabilmesi ve
çalÕúabilmesi için uzun vadeli uygulamalara ihtiyaç vardÕr. øú güvenli÷i sistemleri
dünyadaki geliúmiú ülkelerde yaygÕn olarak uygulanmaktadÕr. Bu tür sistemlerde, herkese
belli görev ve sorumluluklar düúmektedir. Bir baúka deyiúle, iúçiler, tersane sahipleri,
taúeronlar, meslek kuruluúlarÕ ve devlet, sorumluluk ve görevleri paylaúmak suretiyle
sistemin iúlemesini sa÷lamaktadÕr [4].
Tersane bazÕnda bir güvenlik sistemi oluúturmanÕn belli bir maliyeti olacaktÕr. Ancak, bu
maliyetin insan hayatÕ ile kÕyaslanamayaca÷Õ ve maddi olarak bakÕldÕ÷Õnda, kayÕplarÕn
güvenlik için sarf edilen maliyetin 4-5 katÕ oldu÷u unutulmamalÕdÕr. Sonuç olarak,
kazalarÕn önlenmesi, dÕúarÕdan bakÕldÕ÷Õnda oldukça basit gibi görünen, ancak detaylarÕna
inildi÷inde birçok parametreye ba÷lÕ oldukça karmaúÕk ve emek gerektiren bir eylem
planÕdÕr. Bu mücadelede herkese önemli sorumluluk ve görevler düúmektedir. Bu görev ve
sorumluluklar yerine getirildi÷inde, kazalar do÷al olarak azalacaktÕr [4].
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SøMETRøK KATMANLI DøKDÖRTGEN KOMPOZøT PLAKLARIN
SERBEST TøTREùøMø
Erkin ALTUNSARAY1 ve øsmail BAYER2

ÖZET
Bu çalÕúmada simetrik katmanlÕ dikdörtgen kompozit plaklarÕn dört kenarÕnÕn da ankastre
mesnetli olmasÕ halinde serbest titreúimi incelenmiútir. FarklÕ katman dizilimine ve kenar
oranlarÕna sahip simetrik katmanlÕ kompozit plaklarÕn asal do÷al frekanslarÕ Klasik Laminasyon
Teorisi’nin (KLT) yönetici diferansiyel denklemlerine göre A÷ÕrlÕklÕ ArtÕklar Yöntemleri’nden
Galerkin Yöntemi ve En Küçük Kareler Yöntemi’yle parametrik olarak incelenmiútir. Sonuçlar
Sonlu Elemanlar Yöntemi’yle çözümleme yapan ANSYS paket yazÕlÕmÕyla bulunan sonuçlarla
karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Galerkin Yöntemi’yle SEY (ANSYS) ile bulunan sonuçlara yakÕn sonuçlar
çok daha hÕzlÕ biçimde elde edilmiútir. Galerkin Yöntemi'yle gerçekleútirilecek benzer
parametrik analizlerle elde edilecek en uygun plaklarÕn belirlenerek, kompozit teknelerin
yapÕsal ön tasarÕmÕnda üretimdeki malzeme, iúgücü ve test maliyetlerinden kazanç
sa÷lanabilece÷i öngörülmüútür.
Anahtar Kelimeler: Simetrik katmanlÕ kompozit plaklar, serbest titreúim, Galerkin Yöntemi,
En Küçük Kareler Yöntemi, parametrik çalÕúma, kompozit teknelerin ön tasarÕmÕ
1. Giriú
Bileúik katmanlÕ kompozitler yüksek özgül katÕlÕk, yüksek özgül dayanÕm, korozyon direnci ve
katman açÕlarÕnÕn de÷iútirilerek istenilen mekanik özelliklerin elde edilebilmesi gibi üstün
özellikleri nedeniyle gemi yapÕm malzemesi olarak tercih edilmektedir. Denizcilik alanÕnda
kullanÕmlarÕ çeúitli araútÕrmacÕlarÕn çalÕúmalarÕnda gösterilmiútir [1, 2].
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e-posta:erkin.altunsaray@deu.edu.tr
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MakinalarÕ Mühendisli÷i Bölümü, Tel: 0 212 3832853, e-posta: bayer@yildiz.edu.tr
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Gemi makinalarÕ, cihazlar ve gemi teknesi titreúim zorlanmalarÕnÕn etkisinde bulundu÷u için;
tasarÕm, yapÕm ve yerleútirmeler bu gerilmeler göz önünde bulundurularak rezonanstan
kaçÕnÕlarak yapÕlmaktadÕr. Gemi makinalarÕnÕn, yardÕmcÕ makinalarÕn ve pervanelerin iúletme
koúullarÕ için izin verilen titreúim limitleri klas kuruluúlarÕnÕn kural kitaplarÕnda verilmektedir
[3,4].
Gemi yapÕsÕ, kalÕnlÕ÷Õ di÷er boyutlarÕna göre küçük ince levhalar ve onlarÕ destekleyen
elemanlardan oluúmaktadÕr [5]. Destek elemanlarÕnÕn gemi eni veya boyu do÷rultusunda
yerleútirilmelerine ba÷lÕ olarak, yapÕ sistemi de enine veya boyuna olarak adlandÕrÕlmaktadÕr
[6].
Kompozit tekne yapÕmÕnda, katmanlarÕn birlikte kullanÕldÕ÷Õ tek cidarlÕ yapÕ sistemi ince plak
uygulamasÕ olarak de÷erlendirilebilir. Bu durumda kompozit ince plaklar için geliútirilmiú
Klasik Laminasyon Teorisi’ne (KLT) göre inceleme yapmak yeterlidir. Klasik Laminasyon
Teorisi (KLT), Lekhnitskii’nin çalÕúmalarÕnda verilmiútir [7, 8].
Mohan ve Kingsbury, eú eksenli (00, 22.50, 450, 67.50) boron/epoksi ortotropik kare plaklarÕn
do÷al frekans de÷erlerini Galerkin Yöntemi’yle hesaplamÕúlar, do÷al frekans de÷erlerinin
katman açÕsÕ de÷iúiminden belirgin biçimde etkilendi÷ini belirlemiúlerdir [9].Soni ve Iyengar,
ankastre mesnetli, katmanlÕ antisimetrik ve simetrik çapraz katmanlÕ (±450), 00 ve 900
açÕlarÕndan oluúan özel ortotropik dikdörtgen plaklarda, katman açÕsÕ de÷iúimi ve kenar oranÕ
de÷iúiminin (a/b=1, 1.5 ve 2) maksimum çökme ve do÷al frekans de÷erlerine etkisini Galerkin
Yöntemi’yle inceleyerek, hÕzlÕ bir çözümleme yöntemi oldu÷unu belirlemiúlerdir [10].
Hosokawa vd. eú eksenli tek katmanlÕ (300 ) cam/epoksi ve simetrik katmanlÕ üç tabakalÕ (30 0/300/300) grafit/epoksi kompozit plaklarÕn do÷al frekans de÷erlerini Galerkin Yöntemi’yle
hesaplamÕúlardÕr. Uygun yaklaúÕm fonksiyonu seçimiyle analizlerin kiúisel (masaüstü)
bilgisayarlarda hÕzlÕ biçimde elde edilebilece÷ine vurgu yapmÕúlardÕr [11].Reddy [12] farklÕ
açÕdaki katmanlardan oluúan simetrik ve antisimetrik özel ortotropik ve çapraz katmanlÕ
plaklarÕn e÷ilme, burkulma ve serbest titreúim problemlerini Klasik Laminasyon Teorisi (KLT),
Birinci Mertebeden Kayma Deformasyon Teorisi (BMKDT) ve Üçüncü Mertebeden Kayma
Deformasyon Teorisi’ne (ÜMKDT) göre incelemiútir.
Literatürde, bileúik katmanlÕ ince kompozit plaklarÕn serbest titreúim analizleri üzerine yapÕlan
çalÕúmalarÕn a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ, özel ortotropik katmanlÕ plaklarÕn, farklÕ teori ve yöntemlerle
incelenmesinin oluúturdu÷u görülmektedir. [13, 14, 15, 16, 17].
Kompozit yapÕlarda üretimdeki kÕsÕtlamalar nedeniyle genellikle 00, 900, 450 ve -450
açÕlarÕndaki katmanlar kullanÕlÕr. Orta simetri düzleminin her iki tarafÕndaki katmanlarÕn, orta
simetri düzlemine eúit uzaklÕkta ve aynÕ dizilim açÕsÕnda olmasÕ durumunda yapÕ simetrik
katmanlÕ olarak adlandÕrÕlÕr. Simetrik katmanlÕ kompozit plaklarÕn sertleúme iúlemini izleyen
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so÷uma sÕrasÕnda ÕsÕl gerilmelerden dolayÕ bir burkulma göstermedikleri için uygulamada
yapÕnÕn simetrik katmanlÕ olmasÕ tercih edilir [18].
Kompozitlerin gemi yapÕsÕnda uygulamalarÕnda, uygun tabaka dizilim açÕsÕnÕn araútÕrÕlmasÕnÕn
yanÕnda, enine veya boyuna yapÕ sistemini temsil eden destek elemanlarÕnÕn yerleútirilmesine
ba÷lÕ olarak oluúacak farklÕ kenar oranlarÕnÕn (a/b ve b/a) ve sÕnÕr koúullarÕnÕn etkilerini
incelemek, bilgisayar destekli parametrik çalÕúma yapÕlmasÕnÕ gerektirir. Bu çalÕúmada plaklarÕn
dört kenarÕndan ankastre mesnetli oldu÷u sÕnÕr koúulunda, 00,900, 450 ve -450 açÕlarÕndaki
katmanlarÕn farklÕ sÕralamada dizilimiyle oluúturulmuú sekiz farklÕ simetrik katmanlÕ kompozit
plaklarÕn serbest titreúim analizi yapÕlmÕútÕr. KatmanlarÕn dizilim açÕsÕnÕn ve farklÕ kenar
oranlarÕnÕn (a/b ve b/a), asal do÷al frekans de÷erlerinin de÷iúimine etkisi Galerkin Yöntemi ve
En Küçük Kareler Yöntemi kullanÕlarak MATLAB [19] programlama diliyle ve SEY’le
çözümleme yapan ANSYS [20] paket yazÕlÕmÕyla parametrik olarak incelenmiútir.
2. Materyal ve Yöntem
2.1 Plak geometrisi, malzeme özellikleri ve plak tipleri
Dikdörtgen plak geometrisi ùekil.1’de gösterilmiútir. a kenarÕ x ekseni do÷rultusunda, b kenarÕ
ise y ekseni do÷rultusunda bulunmaktadÕr.
z
x
b
a
y
ùekil 1. Plak geometrisi
Bu çalÕúmada dört kenarÕndan ankastre mesnetlenmiú plaklarÕn serbest titreúimi incelenmiútir.
Enine veya boyuna sistemi temsil etmesi için plak kÕsa kenarÕnÕn a kenarÕ ve plak kÕsa kenarÕnÕn
b kenarÕ oldu÷u durumlar araútÕrÕlmÕútÕr. Her durum için plak kÕsa kenarÕ 0,2 m. seçilmiú, 12
farklÕ kenar oranÕ için hesaplamalar parametrik olarak gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúmada incelenen
kenar oranlarÕ Tablo. 1’de gösterilmiútir.
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a/b

1

b/a

1

Tablo 1. Kenar oranlarÕ
1.2
1.4
1.6
1.2

1.4

1.6

1.8

2

1.8

2

Analizlerde T300-934 karbon/epoksi malzeme kullanÕlmÕútÕr. Malzemenin mekanik özellikleri
Tablo. 2’de verilmiútir.
Tablo 2. Malzeme özellikleri [21, 22]
Boyuna Young(Elastisite) modülü (E11)
148 . 109 (N/m2)
Enine Young(Elastisite) modülü (E22)
9,65 . 109 (N/m2)
Boyuna kayma modülü (G12)
4,55 . 109 (N/m2)
0.30
Boyuna Poisson oranÕ (Q12)
Yo÷unluk ( U 0 )

1,5 . 103 (kg/m3)
0.000185 – 0.000213 (m)

Katman kalÕnlÕ÷Õ (t)

Parametrik analizlerde incelenen katmanlarÕnÕn farklÕ diziliminden oluúmuú sekiz farklÕ simetrik
katmanlÕ kompozit plak tipi Tablo. 3’te gösterilmiútir. Her bir katmanÕn kalÕnlÕ÷Õ t=0000,2 m 16
katmandan oluúan plaklarÕn toplam kalÕnlÕ÷Õ h=0,0016 m’dir.
Tablo 3. Simetrik KatmanlÕ Kompozit Plak Tipleri
LT1
[-452/02/452/902]s
LT2
[-452/02/902/452]s
LT3
[02/-452/452/902]s
LT4
[02/-452/902/452]s
LT5
[452/-452/902/02]s
LT6
[452/902/-452/02]s
LT7
[902/-452/02/452]s
LT8
[902/-452/452/02]s
Burada alt indis ‘2’ katmandan kaç adet oldu÷unu, alt indis ‘s’ ise pla÷Õn orta simetri eksenine
göre simetrik katmanlÕ sÕralandÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Örne÷in; LT1 kodlu [-452/02/452/902]s
Plak açÕk olarak [-45/-45/0/0/45/45/90/90/90/90/45/45/0/0/-45/-45] biçiminde gösterilebilir.
2.2 Klasik Laminasyon Teorisi
Klasik Laminasyon Teorisi’nde simetrik katmanlÕ plaklarÕn e÷ilme-uzama birleúme matrisi Bij
sÕfÕrdÕr. En genel haldeki diferansiyel denklemden do÷rusal olmayan terimler, e÷ilme-uzama
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terimleri, e÷ilme-burulma terimleri, lateral ve eksenel yönlerdeki yüklemeler sadeleútirildi÷inde
elde edilen son denklem aúa÷Õdaki gibi gösterilmiútir [12].
( D11

w4w
wx 4

 4D16

w4w
wx 3wy

 2 D12  2D66

w4w
wx 2 wy 2

 4D26

w4w
wxwy 3

 D22

w4w
wy 4

)

.. ·
§ 2 ..
¨ w w w2 w ¸
 I 0 w I 2 ¨ 2  2 ¸ 0
wy ¸
¨ wx
©
¹
..

(1)

Burada “w” çökme fonksiyonunu ifade etmektedir. I 0 ve

I 2 kütlesel atalet momentleri

aúa÷Õdaki gibi hesaplanÕr.
L

I0

¦ U 0(k ) zk 1  zk
k 1

Burada

,

I2

1 L (k ) 3
U 0 z k 1  z k3
¦
3k 1

U 0 plak malzemesinin yo÷unlu÷unu ifade etmektedir. I 2

(2)

de÷eri

I 0 ’Õn yanÕnda ihmal

edilecek kadar küçük oldu÷u için dikkate alÕnmaz [12]. Bu durumda diferansiyel denklem
aúa÷Õda gösterildi÷i gibidir.

(D
11

..
w 4w
w 4w
w 4w
w 4w
w 4w
 4D
 2 D  2D
 4D
D
)I w
16 3
12
66 2 2
26
22 4
0
wx 4
wx wy
wx wy
wxwy3
wy

0

(3)

D11, D12, D16, D22, D26 ve D66 e÷ilme katÕlÕk matrisi elemanlarÕ aúa÷Õda verilen (4) ifadesinde
gösterildi÷i gibi hesaplanÕr [10].
Dij

1
3

N

¦Q

(k )
ij

z k31  z k3

(4)

k 1

YukarÕdaki ifadede yer alan Q ij dönüúüme u÷ramÕú indirgenmiú katÕlÕk matrisinin elemanlarÕ
aúa÷Õdaki (5) ifadesinde gösterildi÷i gibi, her tabakanÕn genel eksenle yaptÕ÷Õ T açÕsÕ ve Qij
indirgenmiú katÕlÕk matrisi elemanlarÕndan faydalanarak her tabaka için ayrÕ ayrÕ hesaplanÕr
[10].
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Q11 Q cos4 (T )  2(Q  2Q ) sin2 (T ) cos2 (T )  Q sin4 (T )
11
12
66
22
Q12 (Q11  Q22  4Q66 ) sin2 (T ) cos2 (T )  Q12 (sin4 (T )  cos4 (T ))
Q 22

Q11 sin4 (T )  2(Q12  2Q66 ) sin2 (T ) cos2 (T )  Q22 cos4 (T )

Q16 (Q11  Q12  2Q66) sin(T ) cos3 (T )  (Q12  Q22  2Q66) sin3 (T ) cos(T )
Q26 (Q11  Q12  2Q66) sin3 (T ) cos(T )  (Q12  Q22  2Q66) sin(T ) cos3 (T )

Q66 (Q11  Q22  2Q12  2Q66) sin2 (T ) cos2 (T )  Q66(sin4 (T )  cos4 (T ))

(5)

YukarÕdaki ifadedeki Qij indirgenmiú katÕlÕk matrisinin elemanlarÕ ortotropik malzemeler için
mühendislik sabitleri cinsinden yazÕmÕ aúa÷Õdaki (6) ifadesinde gösterilmiútir [12].
Q11 E1 /(1 Q12Q 21) , Q12 Q12E2 /(1 Q12Q 21) , Q22 E2 /(1 Q 12Q 21 ) , Q66 G12

(6)

Mühendislik sabitleri (E, G veQ ), tabakalarÕn açÕlarÕ ve her bir tabakanÕn referans düzlemden
uzaklÕ÷Õ, (4) , (5) ve (6) ifadelerinde yerine yazÕlarak (3) ifadesindeki Dij e÷ilme katÕlÕk matrisi
elemanlarÕ belirlenmiú olur.
Plak kenarlarÕndaki ankastre mesnet sÕnÕr koúulu aúa÷Õdaki gibi ifade edilir [12]. Ankastre
mesnet durumunda levha kenarlarÕ boyunca çökme ve e÷im sÕfÕrdÕr.
w 0 ve
w 0 ve

ww
0 x 0, a için
wx
ww
0 y 0, b için
wy

(7)

2.3 A÷ÕrlÕklÕ ArtÕklar Yöntemleri
Diferansiyel denklem formunda verilmiú bir matematiksel modelde, yaklaúÕk çözümü elde
edebilmek için seçilen yaklaúÕm fonksiyonunun diferansiyel denklemde yerine konulmasÕyla
sÕfÕrdan farklÕ bir de÷er elde edilecektir. Bu de÷er kalan ya da artÕk de÷er ( H R ) olarak
tanÕmlanÕr.
Hata fonksiyonu olarak da tanÕmlanabilecek bu artÕk de÷erin belli a÷ÕrlÕk fonksiyonlarÕyla ( M )
çarpÕmÕnÕn bölge üzerinde en aza indirilmesi için yapÕlan iúlemlere a÷ÕrlÕklÕ artÕklar (kalanlar)
yöntemi denir [12].

³H

R M d:

(8)

0

:
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Problemin gerçek çözümü( u ), ana denklemi her noktada ( x, y, z ) sa÷lar. Ana denklemi veya
sÕnÕr koúullarÕnÕ sa÷layan Ii deneme fonksiyonlarÕ (yaklaúÕm veya koordinat fonksiyonlarÕ) ile
daha sonra belirlenecek sabit katsayÕlarÕn ( ci ) çarpÕmÕyla elde edilen problemin yaklaúÕk
çözümü ( u(n) ) aúa÷Õdaki gibi ifade edilebilir.
N

¦c I ; u

u( n )

i i

( n) o u

n ov (limit hali)

(9)

i 1

H R ( x, y, z) z 0

2.3.1

(10)

Galerkin Yöntemi

Galerkin yönteminde hata fonksiyonunu ( H R ) problemin temel diferansiyel denklemindeki
önceden seçilen yaklaúÕm fonksiyonu terimleri Ii ’ler ile çarpÕp bölge üzerinde integrali sÕfÕra
eúitlenerek çözüm yapÕlÕr. A÷ÕrlÕklÕ artÕklar yöntemleri içinde çok güçlü bir yöntem olarak
bilinir [12].

³H

R Ii

d: 0 , i 1,2,..., n

(11)

:

2.3.2

En Küçük Kareler Yöntemi

Hata fonksiyonunun karesini bölge üzerinde integre ettikten sonra katsayÕlara göre minimize
etmeye çalÕúan yönteme en küçük kareler yöntemi denir [12].
w
wci

³ (H

R)

2

d: 0 veya

:

wH R

³ wc
:

H R d: 0

(12)

i

2.3.3 Galerkin Yöntemi’nin UygulanmasÕ
Simetrik katmanlÕ kompozit plaklarÕn serbest titreúiminde (3)’te verilmiú denklem kullanÕlÕr.

w4w

 4 D16

w4w

 2 D12  2 D66

w4w

 4 D26

w4w

 D22

w4w

..

)  I0 w 0
4

(3)
wx 4
wx 3wy
wx 2 wy 2
wxwy 3
wy
Burada e÷ilme katÕlÕk matrisi elemanlarÕ ve kütlesel atalet momenti önceki bölümde gösterildi÷i
biçimde hesaplanÕr.

( D11

Ankastre mesnet sÕnÕr koúullarÕnÕ sa÷layan yaklaúÕm fonksiyonu aúa÷Õda verilmiútir.ùekil
fonksiyonunda ilk üç terim alÕnmÕútÕr.
Ii I j x 2i (a  x) 2i y 2 j (b  y) 2 j (i = 1,...,m ; j = 1,..,n)
(13)
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Diferansiyel denklemdeki yaklaúÕk çökme foksiyonu en genel halde

ci katsayÕlarÕnÕn seçilen

yaklaúÕm fonksiyonu ile çarpÕmÕ olarak yazÕlabilir.
w0 ciIi I j

(14)

Serbest titreúim probleminde basit harmonik hareket kabul edilmektedir [12].
0 iZt
wmn t wmn
e

(15)

Burada

Z

do÷al frekans,

0
titreúim modunun genli÷i, m ve n ise mod úekilleri olarak
wmn

tanÕmlanÕr.
Do÷al frekans de÷erini ( Z ) belirlemek için diferansiyel formdaki bölge denklemi seçilen
yaklaúÕm fonksiyonu ile çarpÕlÕp integrali sÕfÕra eúitlenir.
b a §§
w 4 wmn
w 4 wmn
w 4 wmn
w 4 wmn
³0 ³0 ¨¨ ¨¨ D11 wx 4  4D16 wx 3wy  2 D12  2D66 wx 2wy 2  4D26 wxwy 3
©©

·
·
(16)
)  I 0 wmn ¸Ii I ¸d x d y 0
¸
¸
wy
¹
¹
(16) ifadesinden elde edilen genelleútirilmiú özde÷er probleminde çözümün sÕfÕrdan farklÕ
olmasÕ için katsayÕlar matrisinin determinantÕ sÕfÕra eúitlenir. Bulunan en küçük pozitif kök asal
do÷al frekanstÕr Z0 ( f 0 ).
 D22

w 4 wmn
4

2.3.4 En Küçük Kareler Yöntemi’nin UygulanmasÕ
En Küçük Kareler Yöntemi’nde, Galerkin Yöntemi’nden farklÕ olarak do÷al frekans de÷erini
( Z ) belirlemek için diferansiyel formdaki bölge denkleminin karesi bölge üzerinde integre
edildikten sonra ifadenin sabitlere ( c i ) göre türevleri sÕfÕra eúitlenir.

w
wci

b a§

w 4 wmn
w 4 wmn
w 4 wmn
w 4 wmn
¨
4
2
2
4
D

D
D


D

D
11
16
12
66
26
³0 ³0 ¨
wxwy 3
wx 2 wy 2
wx 3wy
wx 4
©
2

·
(17)
 D22
)  I 0 wmn ¸ d x d y 0
4
¸
wy
¹
Elde edilen genelleútirilmiú özde÷er probleminde çözümün sÕfÕrdan farklÕ olmasÕ için katsayÕlar
matrisinin determinantÕ sÕfÕra eúitlenir. Bulunan en küçük pozitif kök asal do÷al frekanstÕr Z0
( f 0 ).
w 4 wmn
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2.4 Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) çözümleme yapan ANSYS paket yazÕlÕmÕnÕn
kullanÕmÕ
Sonlu Elemanlar Yöntemi’yle (SEY) çözüm yapan ANSYS paket yazÕlÕmÕ, bu çalÕúmada
Galerkin Yöntem ve En Küçük Kareler Yöntemi’yle bulunan sonuçlarla karúÕlaútÕrma yapmak
için kullanÕlmÕútÕr. YazÕlÕmÕn katmanlÕ kompozitler için önerdi÷i, Birinci Mertebeden Kayma
Deformasyon Teorisi’ne (BMKDT) göre yer de÷iútiren, incelenen dikdörtgen geometriye uygun
geometrideki dört dü÷üm noktalÕ SHELL181 [20] kabuk eleman kullanÕlmÕútÕr. YazÕlÕmda
oluúturulan a÷ yapÕsÕ için eleman büyüklü÷ünün plak kÕsa kenarÕna oranÕ 0.01 seçilmiútir.
3. Sonuçlar ve De÷erlendirme
Bu çalÕúmada dört kenarÕndan ankastre mesnetli katmanlarÕ farklÕ açÕlarda dizilmiú sekiz farklÕ
simetrik katmanlÕ dikdörtgen kompozit pla÷Õn serbest titreúimi incelenmiútir. KatmanlarÕn farklÕ
sÕralanmasÕnÕn ve kenar oranlarÕnÕn de÷iúiminin asal do÷al frekans de÷erine etkisi Galerkin
Yöntemi, En Küçük Kareler Yöntemi ve SEY(ANSYS) ile hesaplanmÕútÕr.
Bulunan sonuçlar plak kÕsa kenarÕ b kenarÕ için ùekil. 2 ve Tablo. 4’te, plak kÕsa kenarÕ a kenarÕ
için ise ùekil. 3 ve Tablo. 5’te sunulmuútur. Galerkin Yöntemi’nin, En Küçük Kareler
Yöntemi’ne göre SEY(ANSYS) ile daha yakÕn sonuçlar verdi÷i görülmektedir (ùekil.2,4 Tablo.
4,5).
Plak kÕsa kenarÕ b kenarÕ seçildi÷inde ùekil. 2 ve Tablo. 4’te katmanlarÕ farklÕ sÕralanmÕú plak
tiplerinin asal do÷al frekans de÷erlerinin kenar oranlarÕna da ba÷lÕ olarak de÷iúti÷i
görülmektedir.
ùekil. 2a’da LT7 kodlu plak en yüksek, LT3 en düúük asal do÷al frekans de÷erlerinde olacak
biçimde plaklarÕn sÕralandÕ÷Õ görülmektedir. Plak kÕsa kenarÕ a seçildi÷inde ise ùekil. 3a’da LT3
kodlu plak en yüksek, LT7 kodlu plak en düúük asal do÷al frekans de÷erlerinde sÕralandÕ÷Õ
görülmektedir.
Plak kÕsa kenarÕ b seçildi÷inde ùekil. 2b’de ise LT8 kodlu plak en yüksek, LT4 kodlu plak en
düúük asal do÷al frekans de÷erlerinde olacak biçimde plaklar sÕralanmaktadÕr. Plak kÕsa kenarÕ a
seçildi÷inde ise ùekil. 3b’de LT4 kodlu plak en yüksek, LT8 kodlu plak en düúük asal do÷al
frekans de÷erlerinde sÕralandÕ÷Õ görülmektedir.
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ùekil 2. Asal Do÷al Frekans

Z0

(Hz) grafi÷i, plak kÕsa kenarÕ b;

a) LT1, LT3, LT5, LT7, b) LT2, LT4, LT6, LT8
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Tablo 4. Asal Do÷al Frekans
a/b

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

a/b

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Yöntem
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Yöntem
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)

Z0

LT1
Z 0 (Hz)
849,13
964,03
815,79
691,75
793,70
664,66
602,76
690,65
579,94
548,67
623,59
529,09
513,83
577,76
496,84
490,28
545,32
475,40
LT5

Z 0 (Hz)
844,30
954,70
823,32
729,03
814,36
712,48
663,24
728,10
649,40
622,56
672,32
610,53
595,80
635,04
585,06
577,30
609,49
567,54
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(Hz), plak kÕsa kenarÕ b
Plak Tipleri
LT2
LT3
Z 0 (Hz)
Z 0 (Hz)
851,53
856,32
976,26
895,49
807,37
842,52
705,71
667,12
812,94
703,50
669,19
657,85
625,09
560,51
715,84
593,73
594,55
553,54
577,10
496,48
653,85
526,08
551,33
490,87
546,73
456,03
612,26
482,09
524,76
451,30
526,51
429,32
583,29
452,37
507,54
425,23
Plak Tipleri
LT6
LT7
Z 0 (Hz)
Z 0 (Hz)
849,13
964,03
815,79
755,32
840,55
729,53
703,38
768,11
682,45
672,01
723,28
654,33
651,74
694,38
636,33
637,92
675,06
624,16

858,71
903,56
840,90
786,05
821,73
771,89
748,75
780,03
736,71
727,63
757,03
716,88
714,68
743,42
704,77
706,24
734,87
696,89

LT4

Z 0 (Hz)
858,71
903,56
840,90
681,58
721,97
667,83
584,46
620,91
573,09
527,73
560,50
518,07
492,81
522,40
484,45
470,27
497,33
462,95
LT8

Z 0 (Hz)
856,32
895,49
842,52
793,11
823,49
781,21
759,61
786,24
748,82
740,02
765,45
729,92
727,64
753,05
718,02
719,34
745,19
710,07
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SEY(ANSYS)_LT8
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Kenar OranÕ (b/a)

(b)
ùekil 3. Asal Do÷al Frekans

Z0

(Hz) grafi÷i, plak kÕsa kenarÕ a;

a) LT1, LT3, LT5, LT7, b) LT2, LT4, LT6, LT8
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Tablo 5. Asal Do÷al Frekans
b/a

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

b/a

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Yöntem
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Yöntem
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)
Galerkin
En küçük kareler
FEM (ANSYS)

Z0

LT1
Z 0 (Hz)
849,13
964,03
815,79
755,32
840,55
729,53
703,38
768,11
682,45
672,01
723,28
654,33
651,74
694,38
636,33
637,92
675,06
624,16
LT5

Z 0 (Hz)
844,30
954,70
823,32
707,69
799,06
692,00
629,35
702,48
616,75
580,86
638,85
570,26
548,99
595,31
539,79
527,02
564,75
518,86
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(Hz), plak kÕsa kenarÕ a
Plak Tipleri
LT2
LT3
Z 0 (Hz)
Z 0 (Hz)
851,53
856,32
976,26
895,49
807,37
842,52
747,90
793,11
843,94
823,49
714,16
781,21
691,63
759,61
766,89
786,24
664,93
748,82
658,34
740,01
719,25
765,45
636,44
729,92
637,24
727,64
688,42
753,05
618,68
718,02
623,10
719,34
667,69
745,19
606,95
710,07
Plak Tipleri
LT6
LT7
Z 0 (Hz)
Z 0 (Hz)
849,13
964,03
815,79
691,75
793,70
664,66
602,76
690,65
579,94
548,67
623,59
529,09
513,83
577,76
496,84
490,28
545,32
475,40

858,71
903,56
840,90
681,59
721,97
667,83
584,46
620,91
573,09
527,73
560,50
518,07
492,80
522,40
484,45
470,27
497,33
462,95

LT4

Z 0 (Hz)
858,71
903,56
840,90
786,05
821,73
771,89
748,75
780,03
736,71
727,63
757,03
716,88
714,68
743,42
704,77
706,23
734,87
696,89
LT8

Z 0 (Hz)
856,32
895,49
842,52
667,12
703,50
657,85
560,51
593,73
553,54
496,48
526,08
490,87
456,03
482,09
451,30
429,32
452,37
425,23

4. Sonuç
Bu çalÕúmada dört kenarÕndan ankastre mesnetlenmiú simetrik katmanlÕ kompozit plaklarÕn
serbest titreúim analizi yapÕlmÕútÕr. Katman açÕsÕnÕn ve kenar oranÕ de÷iúiminin asal do÷al
frekans de÷iúimine etkisi, Klasik Laminasyon Teorisi’ne göre Galerkin Yöntemi ve En Küçük
Kareler Yöntemi’yle ve SEY’le çözümleme yapan ANSYS paket yazÕlÕmÕyla parametrik olarak
incelenmiútir. Galerkin Yöntemi’yle ANSYS’le bulunan sonuçlara daha yakÕn sonuçlar çok
daha hÕzlÕ biçimde elde edilmiútir.
Simetrik katmanlÕ kompozit plaklarÕn katmanlarÕndaki ve kenar uzunluklarÕndaki de÷iúimden
asal do÷al frekans de÷erlerinin de÷iúti÷i belirlenmiútir.
Kompozit teknelerin üretiminde enine veya boyuna yapÕ sisteminin kullanÕmÕ, kullanÕlacak
elyaflarÕn dizilimi gibi çok sayÕda parametre söz konusudur. Kompozit teknelerin yapÕsal ön
tasarÕmÕnda Galerkin Yöntemi'yle gerçekleútirilen parametrik analizlerle hazÕrlanan EK'teki
boyutsuz tablolarla en uygun plak tipinin belirlenebilece÷i, üretimdeki malzeme, iú gücü ve test
maliyetlerinden tasarruf edilebilece÷i öngörülmüútür.
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EKLER
Bu bölümde çalÕúmada T300-934 kodlu karbon/epoksi malzeme ve kullanÕlan tipteki 16
katmandan oluúan plaklar için Galerkin Yöntemi’yle boyutsuz asal do÷al frekans de÷erleri, asal
do÷al frekansa, plak kenar uzunlu÷una ve katman kalÕnlÕ÷Õna ba÷lÕ olarak belirlenip, boyutsuz
olarak Tablo EK-A ve Tablo EK-B'de sunulmuútur.

Z0*

Z

Tablo EK-A. Boyutsuz asal do÷al frekans ,

b 2S
t plak kÕsa kenarÕ b

Kenar OranÕ ( a / b )
Plak Tipi
LT1
LT2
LT3
LT4
LT5
LT6
LT7
LT8

1
Ȧ0*
533522
535033
538044
539544
530499
533522
539544
538044

1,2
Ȧ0*
434644
443411
419166
428255
458066
474588
493899
498333

1,4

1,6

Ȧ0*
378722
392766
352188
367233
416733
441944
470466
477288

Tablo EK-B. Boyutsuz asal do÷al frekans ,

Ȧ0*
344744
362600
311955
331599
391177
422244
457188
464977

Z0* Z

1,8
Ȧ0*
322855
343522
286533
309644
374355
409500
449055
457199

2
Ȧ0*
308055
330822
269755
295488
362733
400822
443744
451988

a 2S
t plak kÕsa kenarÕ a

Kenar OranÕ ( b / a )
Plak Tipi
LT1
LT2
LT3
LT4
LT5
LT6
LT7
LT8

1
Ȧ0*
533522
535033
538044
539544
530499
533522
539544
538044

1,2
Ȧ0*
474588
469922
498333
493899
444655
434644
428255
419166

1,4
Ȧ0*
441944
434577
477288
470455
395433
378722
367233
352188

1,6
Ȧ0*
422244
413655
464966
457188
364966
344744
331599
311955
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1,8
Ȧ0*
409500
400399
457199
449055
344944
322855
309644
286533

2
Ȧ0*
400822
391511
451988
443744
331144
308055
295488
269755

GEMø PANELLERøNøN BURKULMA MUKAVEMETø ANALøZø
Murat ÖZDEMøR1 Ahmet ERGøN2

ÖZET
Stifnerli gemi panellerinin burkulma mukavemetinin do÷ru olarak hesaplanmasÕ nihai
mukavemet de÷erinin etkin úekilde belirlenmesi açÕsÕndan oldukça önemlidir. Bu çalÕúmada
minimum potansiyel enerji teoremi kullanÕlarak stifnerli panellerin iki eksenli yükleme altÕnda
elastik lokal burkulma mukavemeti elde edilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Hesaplanan sonuçlar literatürde
yer alan çalÕúmalar ile karúÕlaútÕrÕlmÕú ve sonuçlarÕn uygun oldu÷u görülmüútür. AyrÕca analitik
çözümler, sonlu elemanlar analizi ile elde edilen sonuçlar ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. ÇalÕúmada artÕk
kaynak gerilmelerinin etkisi de incelenmiútir. YapÕlan parametrik çalÕúmalar ile levha kenar
oranÕnÕn ve levha kalÕnlÕ÷ÕnÕn panel burkulma mukavemetine etkisi incelenmiútir.
Anahtar Kelimeler: Stifnerli Panel, Burkulma Gerilmesi, Minimum Potansiyel Enerji Teoremi

1. Giriú
Stifnerli paneller gemi yapÕsÕnÕn en önemli birimidir. Stifnerli paneller çeúitli yükleme
durumlarÕna maruz kalmaktadÕr. Bunlardan en önemlisi tekne kiriúinin boyuna e÷ilmesi
sebebiyle meydana gelen boyuna eksenel basÕnç yüküdür.

1 Arú. Gör., østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve
Gemi Makineleri Mühendisli÷i Bölümü, Tel: 0212 285 6513, e-posta: mozdemir@itu.edu.tr
2 Prof. Dr., østanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve
Gemi Makineleri Mühendisli÷i Bölümü, Tel: 0212 285 6414, e-posta: ergina@itu.edu.tr
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Bu çalÕúmada geminin dip yapÕsÕnÕ oluúturan panellerin boyuna ve enine eksenel yükleme
altÕnda burkulma mukavemeti incelenmiútir. ÇalÕúmada levha-stifner etkileúimi ve artÕk
gerilmeler de göz önünde bulundurulmuútur.
Stifnerli gemi panelleri stifnerin rijitli÷ine ba÷lÕ olarak çeúitli burkulma úekilleri gösterirler.
Gemi panelleri, global burkulmaya veya stifnerin lokal burkulmasÕna maruz kalmadan önce
stifnerler arasÕ levha lokal burkulma yapacak úeklide tasarlanÕr[1].
Gemi panellerinin burkulma davranÕúÕnÕ etkileyen en önemli parametrelerden biri de levha ve
stifnerin kayna÷Õ sÕrasÕnda meydana gelen artÕk kaynak gerilmeleridir.

2. Analitik Çözüm
ÇalÕúmada panel ve stifner gövdesi plak eleman, flenú ise kiriú eleman olarak modellenmiútir.
Stifnerli gemi panellerinin elastik lokal burkulma gerilmesini incelemek amacÕyla minimum
potansiyel enerji teoremi kullanÕlmÕútÕr. Stifnerli panel çift bölmeli ve çift aralÕklÕ olarak
modellenmiútir(bkz. ùekil1).

ùekil 1. Stifnerli panel
Deformasyonlar ve e÷ilme/burulma momentleri göz önünde bulundurularak stifnerler arasÕ
levhanÕn burkulma mod úekli aúa÷Õdaki gibi verilebilir[1].

w W1 sin

Sy W2
mSx
mSx §
2Sy ·

sin
sin
¨1  cos
¸
a
b
a ©
b ¹
2

(1)

Verilen denklemde birinci ifade basit mesnetli bir levhanÕn burkulma modunu temsil
etmektedir. økinci terim ise boyuna kenarlarÕ ankastre mesnetli bir levhanÕn burkulma modunu
temsil etmektedir.
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Stifner gövdesinin yanal burkulma mod úekli ise (2) numaralÕ ifadede verilmiútir[1].

v V1

Sz ·
Sz
z
mSx
mSx §
mSx
 V2 sin
sin
sin
¨1  cos
¸  V3 sin
hw
a
a ©
a
2hw ¹
2hw

(2)

Verilen denklemin ilk terimi panel ile stifner gövdesinin birleúme hattÕ etrafÕndaki rijit
dönmesini temsil etmektedir. økinci terim e÷ilme momentinin panele transferini, üçüncü terim
ise e÷ilme momentinin stifner flenúine transferini temsil etmektedir.

2.1. SÕnÕr KoúullarÕ
Stifnerli sürekli bir gemi paneli için sÕnÕr koúullarÕ aúa÷Õdaki gibi verilebilir.
Panel ve stifnerin birleúme hattÕnda dönmenin süreklili÷i úartÕ:

-

wv
wz

z 0

ww
wy y

(3)
0

Panel ve stifnerin birleúme hattÕnda e÷ilme ve burulma momentlerinin eúitli÷i úartÕ:

-

§ w 2v
§ w2w
w 2v ·
w2w ·
Dw ¨ 2 Q 2 ¸  2 Dp ¨ 2 Q 2 ¸
wx ¹ z 0
wx ¹ y
© wz
© wy
Burada

0

(4)

0

D p ve Dw sÕrasÕyla levhanÕn ve stifner gövdesinin e÷ilme rijitli÷ini temsil etmektedir

ve aúa÷Õdaki úekilde ifade edilir.

Et 3p

Dp

12(1 Q 2 )
-

,

Dw

Etw3
12(1 Q 2 )

Stifner gövdesi ve flenúin birleúme hattÕnda dönmenin süreklili÷i ve e÷ilme/burulma
momentlerinin denge úartÕ:
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GJ f

w 3v
wx 2wz

Burada

z hw

§ w 2v
w 2v ·
 Dw ¨ 2 Q 2 ¸
wx ¹ z
© wz

0

(5)

hw

GJ f flenúin burulma rijitli÷ini ifade etmektedir.

YukarÕda verilen (1) ve (2) numaralÕ eúitlikler (3), (4) ve (5) numaralÕ ifadelerde yerlerine
yazÕlÕrsa úu ifadeler elde edilir.

V1  k1V3  k2W1 0

(6)

V2  k3W2

(7)

0

k4V1  k5V2  k6V3

0

(8)

YukarÕdaki eúitliklerde:

S hw

k1

S
, k2
2

k4

GJ f
§
¨ Dwv 
hw
©

k5

S GJ f
§
¨ Dwv 
2hw
©

k6

ª § mS ·2 § S ·2 º
Dw «v ¨
¸ »
¸ ¨
«¬ © a ¹ © 2hw ¹ »¼

,

b

k3

Dp 16hw2
,
Dw b 2

· § mS ·
¸¨
¸ ,
¹© a ¹
2

· § mS ·
¸¨
¸ ,
¹© a ¹
2

(6), (7) ve (8) numaralÕ eúitlikler kullanÕlÕr ve gerekli düzenlemeler yapÕlÕrsa V1 , V2 ve V3 ,

W1 ve W2 cinsinden aúa÷Õdaki úekilde yazÕlabilir.
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V1 K1W1  K2W2 , V2 K3W2 , V3 K4W1  K5W2

(9)

Burada:

k 2 k6
, K2
k6  k1k4

K1

k1k3k5
, K3
k1k4  k6

k2 k4
ve K5
k1k4  k6

k3 , K4

k3k5
k6  k1k4

2.2. Burkulma formülü
øki eksenli yükleme altÕndaki stifnerlenmiú sürekli gemi panelinin burkulma anÕndaki toplam
potansiyel enerjisi aúa÷Õdaki úekilde ifade edilebilir.

ª§ w 2 w w 2 w · 2
° w 2 w w 2 w § w 2 w · 2 ½°º
«¨

¨
¸  2(1 Q ) ® 2
¸ ¾»dxdy
2  a³/ 2  b³/ 2 «© wx 2 wy 2 ¹
wx wy 2 © wxwy ¹ °»
¯°
¿¼
¬

Dp

3
D
 w
2

a/2 b/2

2
2
2
2
ª§ w 2 v w 2 v · 2
° w v w v § w v · °½º
³ ³ «¨ wx 2  wy 2 ¸¹  2(1 Q ) ® wx 2 wy 2  ¨© wxwy ¸¹ ¾»»dxdz
 a / 2  b / 2 «©
¯°
¿°¼
¬
a/2 b/2

a/2

1
 ³ EI f
2 a / 2

§ w 2v
¨ 2~z
© wx

2

a/2
·
1

dx
GJ f
hw ¸
2  a³/ 2
¹

§ w 2v
~z
¨
© wxwz

2

·
hw ¸ dx
¹
2

a/2 b/2
a/2 b/2
§ ww ·
1
1
§ ww ·
 ³ ³ N px ¨

dxdy
N py ¨
¸ dxdy
¸
³
³
2  a / 2 b / 2
2  a / 2 b / 2
© wx ¹
© wy ¹
2

1
1
§ wv ·
§ wv
 ³ ³ N w ¨ ¸ dxdz  ³ ³ N f ¨ ~z
2 a / 2 0
2  a / 2 bf
© wx ¹
© wx
a / 2 hw

Burada

2

a/2

2

·
hw ¸ dxdy
¹

N px , N py , N w ve N f sisteme etkiyen dÕú yükleri temsil etmektedir.

N px

t p ^V x  V xrp ( y )` ,

N py

t p ^V y  V yrp ( x)` ,

Nw

tw ^V x  V xrw ( z )` ,

Nf

t f ^V x  V xrf ( y )`
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(10)

Vx

ve

Vy

uygulanan dÕú yükler sebebiyle boyuna ve enine do÷rultularda oluúan basÕnç

gerilmeleridir.

V xrp ( y) , V yrp ( x) , V xrw ( z ) ve V xrf ( y) ifadeleri ise kaynak sebebiyle panel, stifner gövdesi ve
flenúte oluúan artÕk gerilmeleri temsil etmektedir.

2.3. ArtÕk Gerilemeler
ArtÕk gerilmelerin hesabÕ kaynak sÕrasÕndaki ÕsÕ giriúi ile ilgilidir. Kaynak sÕrasÕnda sisteme
giren maksimum ÕsÕ miktarÕ aúa÷Õdaki gibi kabul edilmiútir[2].

'Q 78,8xl 2

(11)

Burada l(mm) kaynak adÕm uzunlu÷udur. Aúa÷Õdaki gibi ifade edilir.

l

0, 7* tw (mm) o 0, 7* tw  7(mm) ½
®
¾
¯7(mm) o 0, 7* tw t 7(mm)
¿

(12)

Burada t w stifner gövdesi levha kalÕnlÕ÷ÕdÕr. ArtÕk gerilmelerin oluútu÷u bölgelerin ve artÕk
gerilme büyüklüklerinin hesabÕ için [1] tarafÕndan önerilen yöntem uygulanmÕútÕr.
(1)ve (2) numaralÕ eúitlikler (10) denkleminde yerine yazÕlÕr ve (9) denklemi kullanÕlarak
stifnerli panelin burkulma anÕndaki toplam potansiyel enerjisi W1 ve W2 cinsinden elde
edilebilir.
Minimum potansiyel enerji teoremi aúa÷Õdaki gibi uygulanÕr.

w3
wW1

0,

w3
wW2

0

3. Sonlu Elemanlar Analizi
Burkulma yarÕm dalga sayÕsÕnÕn tek sayÕ oldu÷u durumda simetrik, çift sayÕ ise anti-simetrik
sÕnÕr úartÕ uygulanmÕútÕr. Panel, stifner ve flenú Shell181 kabuk elemanÕ ile modellenmiútir.
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Kayma deformasyon teorisi olarak Mindlin-Reissner plak teorisi kullanÕlmÕútÕr. Panelin
ortasÕndan geçen enine kemere modellenmemiú ancak o do÷rultuda z-yönündeki deplasmanlar
kÕsÕtlanmÕútÕr.

4. Sonuçlar
Dökme yük gemisi (BC) ile VLCC(Very Large Crude Carrier) tankerin dip yapÕsÕnda yer alan
paneller için minimum potansiyel enerji teoremi ve sonlu elemanlar yöntemi kullanÕlarak lineer
burkulma analizleri gerçekleútirilmiútir. Elde edilen sonuçlar ùekil (2-9) da verilmiútir.
0.6

Levha : 2400 x800 x13.5mm

Sonlu Elemanlar
Yöntemi

Stifner : 250 x90 x9 /15mm

Vy
VY

VY

0.4

313.6MPa

Analitik

0.2
0
0

Vx
VY

0.5

1

ùekil 2. BC paneli için analitik ve sonlu elemanlar çözümlerinin karúÕlaútÕrÕlmasÕ.
0.8

Levha : 4200 x840 x19mm
Stifner : 625 x14  200 x30mm

VY

0.6

352.8MPa

Vy
V Y 0.4

Analitik
Sonlu Elemanlar
Yöntemi

0.2
0
0

0.4

0.8 V x 1.2
VY

1.6

ùekil 3. VLCC paneli için analitik ve sonlu elemanlar çözümlerinin karúÕlaútÕrÕlmasÕ.
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0.6

ArtŦk gerilme var
ArtŦk gerilme yok

Levha : 2400 x800 x13.5mm
Stifner : 250 x90 x9 /15mm

VY

V y 0.4
VY

313.6MPa

0.2
0
0

0.4 V x 0.6

0.2

0.8

VY

1

ùekil 4. BC paneli için artÕk gerilmenin etkisi
0.8

Levha : 4200 x840 x19mm

ArtŦk gerilme var
ArtŦk gerilme yok

Stifner : 625 x14  200 x30mm

0.6

VY

358.2MPa

V y 0.4
VY

0.2
0
0

0.2

0.4

0.6 V x 0.8
VY

1

1.2

1.4

ùekil 5. VLCC paneli için artÕk gerilmenin etkisi
0.8

a/b=4
a/b=3.5
a/b=3
a/b=2.5

Stifner : 250 x90 x6 /15mm

VY

0.6

313.6MPa

V y 0.4
VY
0.2

0
0

0.2

0.4

0.6

Vx
0.8
VY

1

1.2

ùekil 6. BC paneli için levha kenar oranÕnÕn etkisi
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0.8

Stifner : 625 x14  200 x30mm
V Y 358.2MPa

0.6
Vy
VY

a/b=6
a/b=5.5
a/b=5
a/b=4.5

0.4
0.2
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8 V x 1
VY

1.2

1.4

1.6

ùekil 7. VLCC paneli için levha kenar oranÕnÕn etkisi
0.8

Levha : 2400 x800 xt p mm

0.6

Stifner : 250 x90 x9 /15mm
V Y 313.6MPa

tp=12 mm
tp=14 mm
tp=16 mm
tp=18 mm
tp=20 mm

Vy
0.4
VY

0.2
0
0

0.6 V x 0.9

0.3

VY

1.2

1.5

ùekil 8. BC paneli için levha kalÕnlÕ÷ÕnÕ etkisi.
0.8

tp=16 mm
tp=18 mm
tp=20 mm
tp=22 mm
tp=24 mm

Levha : 4200 x840 xt p mm
Stifner :625 x14  200 x30mm
V Y 352.8

0.6
Vy
0.4
VY

0.2
0
0

0.3

0.6

0.9 V x 1.2
VY

1.5

ùekil 9. VLCC panel için levha kalÕnlÕ÷ÕnÕn etkisi.

477

1.8

Gerçekleútirilen analizler sonucunda ulaúÕlan bulgular úunlardÕr:
x
x
x
x

Stifnerin kaynatÕlmasÕ sÕrasÕnda meydana gelen artÕk gerilmeler stifnerli panelin
burkulma mukavemetini önemli ölçüde azaltmaktadÕr. Enine do÷rultuda eksenel
yüklemenin baskÕn oldu÷u durumda artÕk gerilmelerin etkisi daha az olmuútur.
Levha kenar oranÕnÕn artmasÕ stifnerli panelin burkulma mukavemetini önemli ölçüde
artÕrmÕútÕr. Enine eksenel yüklemenin baskÕn oldu÷u durumlarda burkulma
mukavemetindeki artÕú daha az olmuútur.
Stifnerli panellerde levha kalÕnlÕ÷Õ ile burkulma mukavemetindeki artÕú arasÕnda lineer
olmayan bir iliúkiden bahsedilebilir.
(1) ve (2) numaralÕ ifadelerde verilen burkulma mod úekil fonksiyonlarÕ tüm paneller
için uygulanamamaktadÕr. Stifnerin yanal deplasman yapmadan panelle birlikte
global burkulmaya maruz kaldÕ÷Õ durumlarda farklÕ fonksiyonlar önerilmelidir. AyrÕca
stifner gövde yüksekli÷in çok büyük ve iki enine kemer arasÕ mesafenin fazla oldu÷u
durumlarda da önerilen fonksiyonlar de÷iútirilmelidir.
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GÜVERTE AÇIKLIöININ KAYMA GERøLMELERøNE ETKøSøNøN,
ÜNøFORM BURULMA TEORøSøNE GÖRE øNCELENMESø
Ercüment U÷ur YÜNCÜOöLU 1 ve Aydo÷an ÖZDAMAR2

ÖZET
Konteyner gemilerinde burulma momentleri, özellikle, gemi boy eksenine e÷ik gelen
dalgalardan ve gemi enine kesiti do÷rultusunda simetrik olmayan yüklemelerden oluúurlar.
Konteyner gemileri gibi büyük güverte açÕklÕklÕ gemilerde, bu burulma momentlerinden
kaynaklanan kayma gerilmeleri, dikkate de÷er büyüklüklere ulaúmaktadÕr. Bu çalÕúmada,
enine kesit do÷rultusunda simetrik olmayan yüklemeden kaynaklÕ sabit burulma momenti
etkisindeki konteyner gemisi enine kesitine sahip bir dubada oluúan kayma gerilmelerine,
güverte açÕklÕ÷ÕnÕn etkisi incelenmiútir. Bu amaç için, gemi ön ve arkasÕnda iskele ve
sancak tarafÕna eúit tekil yük etkitilmiú, ardÕndan da güverte geniúli÷inin gemi geniúli÷ine
oranÕnÕn (a/B) 0 (tam açÕk kesit); 0,219; 0,250; 0,281; 0,313; 0,344; 1(kapalÕ enine kesit)
olmasÕ durumlarÕ için kayma gerilmelerinin enine kesitteki de÷erleri hesaplanmÕútÕr. En
büyük kayma gerilmeleri, açÕk enine kesitlerde gemi güvertesinde, kapalÕ enine kesitte ise
güverteye komúu iç dip levhasÕnda meydana gelmektedir. En açÕk kesitteki en büyük
kayma gerilmesi, kapalÕ kesitteki en büyük kayma gerilmesinin 3780 katÕ olmaktadÕr. Bu
sonuç, açÕk kesitli konteyner gemilerindeki burulma zorlamasÕnÕn ne kadar tehlikeli
oldu÷unu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: gemi mukavemeti, gemi elemanlarÕ, konteyner gemileri, burulma
zorlanmasÕ
1. Giriú
Gemilerin mukavemetinin incelenmesinde; geminin kiriú olarak kabul edildi÷i boyuna
mukavemet, dip-posta-kemere çerçevesinin yükler altÕnda incelendi÷i enine mukavemet,
gemideki levhalarÕn incelendi÷i levha mukavemeti ve özellikle enine kesitlerinde geniú
1
YTÜ Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fak, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri Mühendisli÷i Bölümü, 34349 Beúiktaú
østanbul, Tel: 05447887880, ercumentyuncuoglu@gmail.com
2
YTÜ Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fak, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri Mühendisli÷i Bölümü, 34349 Beúiktaú
østanbul, Tel: 05327889699, aozdamar@yildiz.edu.tr
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açÕklÕklar bulunan gemilerde burulma mukavemeti en önemli konularÕdÕr.
Deniz taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn önem kazanmasÕ ile, büyük güverte açÕklÕ konteyner gemilerinin
inúaatÕ da artmaktadÕr [1]. Büyük güverte açÕklÕklÕ gemilerin en büyük mukavemet
problemi, kayma gerilmelerinin kritik de÷erlere ulaúabilmesidir. Kayma gerilmelerinin
gemi mukavemeti alanÕndaki ilk uygulamalarÕna 1924 yÕlÕnda rastlanÕlmakta olup [2] [3],
bu alandaki çalÕúmalar son yÕllarda analitik, deneysel ve nümerik yöntemleri içerecek
úekilde kompozit malzemelerin incelenmesine kadar geniúlemiútir [4].
Bu çalÕúmada, güverte açÕklÕ÷ÕnÕn artmasÕnÕn, kayma gerilmelerine etkisinin ne kadar
önemli oldu÷unun açÕklanmasÕ hedeflenmiútir. Bu amaç için, üniform burulma teorisi
kÕsaca açÕklandÕktan sonra, gemi ön ve arkasÕnda iskele ve sancak tarafÕna eúit tekil yük
etkitilmiú, ardÕndan da güverte geniúli÷inin gemi geniúli÷ine oranÕnÕn (a/B) 0 (tam açÕk);
0,219; 0,250; 0,281; 0,313; 0,344; 1 (kapalÕ enine kesit) olmasÕ durumlarÕ için kayma
gerilmelerinin enine kesitteki de÷erleri hesaplanmÕútÕr.
2. Üniform Burulma Teorisi
Üniform burulmada (St. Venant BurulmasÕ), enine kesit ile burulma momenti yükü sabittir
ve uç enine kesitlerin boy ekseninde serbestçe uzayabilmeleri ön úarttÕr (ùekil 1).

ùekil 1. ønce cÕdarlÕ açÕk enine kesitlerde burulma
Burulma problemi,

w 2F w 2F

wx 2 wy 2

2 (tüm enine kesitte ve sÕnÕrda) ve F=0 (sÕnÕrda)

diferansiyel denklemi ile ifade edilir [5]. Burada F= (x,y) burulma fonksiyonu olup,
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Mb

2* G *X

Mz

³³ F( x, y)dxdy

G *X I b

(1)

$

denklemi ile burulma momenti verilir ve burulma atalet momenti de

2³³ F( x, y)dxdy

Ib

(2)

$

ile ifade edilir. Burada, u birim dönme açÕsÕdÕr ve sabit olup

Mb
G * Ib

X

(3)

ile verilir. YukarÕda verilen burulma sÕnÕr de÷er probleminin, çok az basit enine kesitler için
tam analitik çözümü vardÕr. Burulma atalet momenti, enine kesitin açÕk veya kapalÕ olmasÕna
göre de÷iúik úekilde hesaplanÕr.
2.1 ønce CÕdarlÕ AçÕk Profillerin Ib HesabÕ

ùekil 2. ønce cÕdarlÕ açÕk profil
ùekil 2’de verilen ince cÕdarlÕ dikdörtgen profil için burulma fonksiyonu analitik yöntemle

F( x)

t2
x 
4
2

(4)

olarak bulunmaktadÕr. Buradan hareketle, burulma atalet momenti de

I baçÕN

2³³ F( x)dxdy

t 2

2

$

t 2

t2
4* L * ³ (  x  )dx
4
0
2

³

L2

(  x2 

t 2

t2
)dx * ³ dy
4
L 2
t 2

x * t 2 x3
4* L(
 )³
4
3 0

1
3

= * L *t3

(5)
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olmaktadÕr.
2.2 Çok Hücreli ønce CÕdarlÕ KapalÕ Enine Kesitlerde Ib HesabÕ
ùekil 3’deki enine kesitte, her bir hücre için <i, i=1,2,3,4,5 indirgenmiú kayma akÕmlarÕ,

<i

Ti

G *X A











(6)

ba÷ÕntÕsÕ ile verilmektedir [6]. Burada

Ti

W i * ti , G kayma modülü (7,6923.1010 N/m2) ve Ai

toplam en kesit alanÕdÕr. Her bir

hücre için,
ninkomúXKFUHOHUL
múúXK
ds i ' ninkom
ds
<i * ³

(< i * ³
)
¦
t ( s)
t ( s)
t(
n
i

denklem sistemi yazÕlÕr ve

fi

fi ͕i=1,2,3,4,5

(7)

<1 , < 2 , <3 , < 4 , <5 bulunur. Burada,

Ai
,
A

(8)

indirgenmiú hücre alanlarÕ olup,

Ai her bir hücrenin profil orta hattÕ içinde kalan alanÕdÕr.

ùekil.3 Çok hücreli ince cÕdarlÕ kapalÕ enine kesitlerde kayma akÕmlarÕ
Hücrenin kayma akÕmlarÕ,
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W i * ti

Ti

G *X A * <i

(9)

ba÷ÕntÕsÕ ile verilir. Hücreler arasÕndaki ara elemanlarÕn kayma akÕmlarÕ ise,

G *X A *(<i  < k )

Tik

(10)

ba÷ÕntÕsÕ ile bulunabilir. KapalÕ ince cidarlÕ enine kesitler için burulma atalet momenti ise
n

2* A2 * ¦ (< i * fi )

I bkapalÕ

(11)

i 1

ile bulunur.
2.3. Çok Hücreli ønce CÕdarlÕ KapalÕ ve AçÕk Enine Kesitlerde Burulma
açÕN

Gemi enine kesitindeki açÕk profillerin burulma atalet momentleri ( I b
toplam

hücrelerin burulma atalet momentleri ( I b
(I

toplam
)
b

Ibtoplam

) ile kapalÕ

) toplanarak, toplam burulma atalet momenti

bulunur:

IbaçÕN  IbNDSDOÕ .

(12)

Daha sonra, kapalÕ enine kesitler için,

X

Mb
,
G * I btoplam

Ti

G *X A * <i ,
Ti
ti

Wi

(13)
(14)
(15)

denklemleri yardÕmÕyla kayma gerilmeleri hesaplanÕr. AçÕk kesitler için ise,

W ik

Mb
* tik
I baçÕN

(16)

ba÷ÕntÕsÕ ile kayma gerilmeleri hesaplanÕr.
3. øncelenen Duba ve Parametreler
Bu çalÕúmada, enine kesit do÷rultusunda simetrik olmayan yükleme kaynaklÕ sabit
burulma momenti etkisindeki konteyner gemisi enine kesitine sahip bir dubada oluúan
kayma gerilmelerine, güverte geniúli÷inin (a) etkisi incelenmiútir. øncelenen dubanÕn sabit
enine kesiti cÕdar kalÕnlÕklarÕ ile birlikte ùekil 4’de ve yükleme durumu da ùekil 5’de
verilmiútir. DubanÕn boyu, L=230 m’dir. Duba enine kesitinde, yan iç omurga ile orta iç
483

omurga arasÕndaki mesafe 6 m ve yan iç omurga ile borda arasÕndaki mesafe de 10 m’dir.

ùekil 4. øncelenen dubanÕn sabit enine kesiti ve cÕdar kalÕnlÕklarÕ

ùekil 5. øncelenen konteyner gemisi enine kesitli duba ve yükü
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4. Sonuçlar
Bu çalÕúmada, ilk olarak aynÕ ana boyutlara sahip, fakat güverte geniúlikleri farklÕ olan 7
adet konteyner gemisi enine kesitine sahip duba için hesaplamalar yapÕlmÕútÕr. De÷iúken
güverte geniúli÷i diye tanÕmlanan ‘a’ uzunlu÷unun de÷erleri sÕrasÕyla, 0 (tam açÕk kesit),
3500, 4000, 4500, 5000, 5500 ve 16000 mm (kapalÕ kesit) olarak alÕnmÕútÕr. AlÕnan her bir
‘a’ de÷eri için ayrÕ ayrÕ hesaplar yapÕlmÕú ve hesaplar sonucu elde edilen de÷erler, Tablo
1’de gösterilmiútir.
Tablo 1. Güverte geniúli÷ine ba÷lÕ sonuçlar

5. De÷erlendirme
Bu çalÕúmada, enine kesit do÷rultusunda simetrik olmayan yükleme kaynaklÕ sabit burulma
momenti etkisindeki konteyner gemisi enine kesitine sahip bir dubada oluúan kayma
gerilmelerine, güverte geniúli÷inin (a) etkisi incelenmiútir. Bu amaç için, gemi ön ve
arkasÕnda iskele ve sancak tarafÕna eúit tekil yük etkitilmiú, ardÕndan da güverte geniúli÷inin
gemi geniúli÷ine oranÕnÕn 0 (tam açÕk kesit); 0,219; 0,250; 0,281; 0,313; 0,344; 1(kapalÕ
enine kesit) olmasÕ durumlarÕ için kayma gerilmelerinin enine kesitteki de÷erleri
hesaplanmÕútÕr. En büyük kayma gerilmeleri, açÕk enine kesitlerde gemi güvertesinde,
kapalÕ enine kesitte ise güverteye komúu iç dip levhasÕnda meydana gelmektedir. En açÕk
kesitteki en büyük kayma gerilmesi, kapalÕ kesitteki en büyük kayma gerilmesinin 3780
katÕ olmaktadÕr. Bu sonuç, açÕk kesitli konteyner gemilerindeki burulma zorlamasÕnÕn ne
kadar tehlikeli oldu÷unu göstermektedir.
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ORGANøK RANKøNE ÇEVRøMø TEKNOLOJøSø VE GEMøLERDE
UYGULANMA POTANSøYELø
Ümit GÜNEù1,

ÖZET
Enerji ekonomisinin ve temiz enerji üretimin giderek daha fazla önem kazandÕ÷Õ
günümüzde atÕk ÕsÕ geri kazanÕmÕ giderek daha fazla önem arz etmektedir. AtÕk enerjinin
geri kazanÕm yöntemlerinden biri olan Organik Rankine Çevriminin (ORÇ) kullanÕm
popülerli÷i giderek artmaktadÕr. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, düúük kalitedeki ÕsÕ
enerjisi kaynaklarÕnÕ de÷erlendirme olana÷Õ tanÕmasÕdÕr. Bu çalÕúmada ORÇ’nin genel
çalÕúma prensipleri irdelenip kullanÕlan akÕúkanlar hakkÕnda kÕsa bir de÷erlendirme
yapÕlacaktÕr. AyrÕca seçilen akÕúkana göre gemilerde uygulanma potansiyeli
de÷erlendirilecektir.
Anahtar Kelimler: Organik Rankine Çevirimi (ORÇ), enerji ekonomisi, atÕk ÕsÕ geri
kazanÕmÕ, so÷utucu akÕúkanlar

1.

Giriú

Organik Rankine Çevrimi günümüzde giderek ya÷Õn olarak kullanÕlan bir sistemdir. Bu
sistem buhar türbinin boyut olarak daha küçük hali olarak düúünülebilir. Sistemde su buharÕ
yerine kaynaka noktasÕ süúük olana akÕúkanlar kullanÕlmaktadÕr. Böylece düúük sÕcaklÕktaki
atÕk ÕsÕ ORÇ yardÕmÕ ile geri kazanÕmÕ yüksektir. ORÇ ile ilgili birçok çalÕúma yapÕlmÕútÕr.
Bunlardan P. J. Mago vd.’nin yaptÕ÷Õ çalÕúmada, kaynama noktasÕ -43 ve 48oC arasÕnda
de÷iúen R134a, R113, R245ca, R245fa, R123, izobütan ve propan akÕúkanlarÕnÕn ORÇ
performansÕna olan etkisi incelenmiútir. Bu çalÕúmaya göre 430K’den büyük olan
sÕcaklÕklarda R113, 430 ile 380 K arasÕndaki sÕcaklÕlarda R245fa ve 380K’de düúük
sÕcaklÕklarda ise izobütan, ORÇ’de en iyi performansÕ göstermektedir[1]. A. Schuster
vd.’nin yaptÕ÷Õ çalÕúmada ise 70-150oC arasÕndaki çalÕúma koúullarÕnda R245fa ve
izobütanÕn, %10-15 verim ile en iyi performansÕ gösterdi÷ini bulmuútur[2]. Z. Q. Wang
vd.’nin yapmÕú oldu÷u çalÕúmada ise, 100-180oC arasÕnda de÷iúen kaynak sÕcaklÕ÷Õnda
çalÕúan ORÇ’de kullanÕlacak en iyi akÕúkanÕn R123 oldu÷u, sÕcaklÕ÷Õn 180oC’den büyük
oldu÷u durumlarda bu akÕúkanÕn R141b oldu÷unu, sÕcak kaynak sÕcaklÕ÷ÕnÕn
100oC’dendüúük oldu÷u durumlarda ise ORÇ sistemlerinin ekonomik olmadÕ÷Õ
gösterilmiútir[3].
U.Drescher
vd.’nin
yaptÕ÷Õ
çalÕúmasÕnda
ise
OMTS
1 Arú. Gör., YÕldÕz Teknik üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri Mühendisli÷i
Bölümü, e-posta: ugunes@yildiz.edu.tr
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(Oktametiltrisiloksan)’nin 260 K’de %22,5 verime sahip oldu÷u, Toluen’in 536 K’de 23,2
verime sahip oldu÷u, etilbenzenin 570 K’de 24,3 verime sahip oldu÷u, propilbenzenin
573K’de 24,9 verime sahip oldu÷u, bütilbenzen’in ise 570K’de 25,3 verime sahip
oldu÷ugösterilmiútir [4]. H. Tian vd., yaptÕ÷Õ çalÕúmada içten yanmalÕ motorlarÕn egzoz
gazÕnÕ ORÇ de kullanmak amacÕyla kaynama sÕcaklÕ÷Õ -51.60 - 32.05oC arasÕnda de÷iúen 20
farklÕ ORÇ akÕúkanÕ üzerinde çalÕúma yapmÕútÕr. ÇalÕúmalarÕnÕn sonucunda ise R141b,
R123 ve R245fa akÕúkanlarÕ kullanÕldÕ÷Õnda ORÇ’nin veriminin 16.60% ile13.30% arasÕnda
de÷iúti÷i göstermiútir[5]. J. P. Roy vd.’nin çalÕúmasÕnda 160 - 240oC derece arasÕnda R-12,
R-123 ve R-134a akÕúkanlarÕnÕ üzerinde 4MPa’ya kadar türbin basÕncÕnÕ de÷iútirerek
çalÕúmÕútÕr. ÇalÕúmasÕnda 140oC sÕcaklÕkta duman gazÕ bulunan sistemde optimum türbin
basÕncÕnÕn 2,7 MPa oldu÷unu göstermiútir. [6]. J. P. Roy vd.)’nin çalÕúmasÕnda ise tüm
basÕnçlarda en verimli olan akÕúkanÕn R-123 oldu÷unu ve 3,5 MPa’da R-123’ün %30’lara
kadar verimli oldu÷unu göstermiútir[7].

2.

Termodinamik Model

ùekil 1. – Organik Rankine Çevrimin Basit ÇalÕúma Prensibi
ORÇ’nin temel prensibi düúük sÕcaklÕklardaki ÕsÕdan yararlanarak elektrik üreten bir
sisteme sahip olmasÕdÕr. Organik Rankine çevrimi buhar türbini çevrimi ile hemen hemen
aynÕ özelliklere sahiptir. Sistemde (ùekil 1), evaporatör (buharlaútÕrÕcÕ) içerisindeki organik
çalÕúma sÕvÕsÕn buharlaútÕrmak için sÕcak kaynaktaki ÕsÕyÕ kullanÕr (1-2 prosesi). Bu sÕcak
kaynak bazen atÕk ÕsÕlar olabilece÷i gibi Sarayköy Jeotermal santralinde da kullanÕldÕ÷Õ gibi
bir jeotermal kaynak olabilir [8]. Seçilen akÕúkanlar genellikle so÷utucu sÕvÕlar ya da
hidrokarbonlar olabilir. Bunun nedeni ise düúük sÕcaklÕkta buharlaúmalarÕdÕr. BasÕnçlÕ bu
akÕúkanlar türbine gönderilir ve türbinde geniúleme sÕrasÕnda elektrik üretilir (2-3 prosesi).
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Türbine enerjisini veren bu sÕvÕ kondender (yo÷uúturucu) içinde tekrar sÕvÕ hale
yo÷uúturulur (3-4 prosesi). Yo÷uúturulan ORÇ akÕúkanÕn pompaya gönderilerek basÕncÕ
yükseltilir (4-1 prosesi). Böylelikle kapalÕ çevrim tamamlanmÕú olur ve sistem bu úekilde
çalÕúmaya devam eder. Bu sistemin en önemli avantajÕ gerek jeotermal kaynaklardaki sÕcak
suyun kullanÕlmasÕ olsun gerekse de egzoz kazÕnÕn kullanÕlmasÕyla yakÕt maliyeti sÕfÕr
oldu÷u için çok ekonomiktir. Yanma gerçekleúmedi÷i için çevreye emisyon salÕnÕmÕ
sÕfÕrdÕr. SÕvÕ haldeki atÕk ÕsÕ kaynaklarÕ genellikle ORÇ sistemiyle do÷rudan birleútirilir.
Gaz haldeki ÕsÕ kaynaklarÕ ise dolaylÕ yoldan birleútirilir.[8]

2.1.

Pompa prosesi (4-1)

Pompada yapÕlan net iú, pompada yapÕlan iúin pompa verimine bölünmesiyle elde edilir.
ሶ୮ǡ୧ୢୣୟ୪ ሶሺଵୱ െ ଶ ሻ
ൌ
ሺͳሻ
ሶ୮ ൌ
Ʉ୮
Ʉ୮

2.2.

Evaporatör prosesi (1-2)

Evaporatöre gelen akÕúkan türbin giriú úartlarÕna kadar ÕsÕtÕlÕr. Bu úartlarda akÕúkan doymuú
ya da aúÕrÕ doymuú olabilir. Evaporatör sÕvÕya aktarÕlan ÕsÕ:
ሶ ୣ ൌ ሶሺଶ െ ଵ ሻሺʹሻ
ifadesiyle elde edilir.

2.3.

Türbin prosesi (2-3)

Türbinde yapÕlan iú ise türbinde ideal olarak yapÕlmasÕ gereken iú ile türbin verimin çarpÕmÕ
ile elde edilir:
ሶ୲ ൌ ሶ୲ǡ୧ୢୣୟ୪ Ʉ୲ ൌ ሶሺଶ െ ଷୱ ሻɄ୲ ሺ͵ሻ
(3) numaralÕ denklemden h4 çekilirse:
ሶ୲
ଷ ൌ ଶ െ ሺͶሻ
ሶ
olarak bulunur.
2.4.

Kondenser prosesi (3-4)

Enerjisini kaybetmiú akÕúkanÕn tekrar çevrime girebilmesi için kondenserde yo÷uúmaya tabi
tutulur. Konderserden atÕlan ÕsÕ:
ሶ ୡ ൌ ሶሺଷ െ ସ ሻሺͷሻ
ifadesiyle gösterilir.
Tüm bu iúlemlerden sonra çevrimin toplam verimi:

489

Ʉ ൌ

3.

ሶ୮  ሶ୲
ሺሻ
ሶ ୣ

ORÇ’nin AvantajlarÕ ve DezavantajlarÕ

Türbin kanatlarÕnÕn zarar görmesi sonucunda oluúacak bakÕm giderleri düúünüldü÷ünde
bakÕm giderleri buhar türbinlerine nispetle çok daha azdÕr. Bundan dolayÕ buhar
türbinlerinde oldu÷u gibi türbin kanatlarÕnÕn sÕk sÕk de÷iúme durumu söz konusu de÷ildir.
Ve türbin kanatlarÕ ortalama 20 yÕl boyunca sorunsuz olarak çalÕúabilir. Bunun yanÕ sÕra
ORÇ sistemlerinde bir operatöre ihtiyaç duyulmaz. Bunu yerine uzaktan kontrol ile
sistemin çalÕúmasÕ kontrol edilebilir. Bu da iúletim giderlerinin düúmesine neden olan bir
faktördür. ORÇ sistemi buhar türbinlerinde oldu÷u gibi çevreye zarar vermedi÷i için eke bir
sisteme ihtiyaç duyulmamaktadÕr. Bu da maliyetleri oldukça düúürmektedir. AyrÕca sistemi
devreye alma ve durdurmasÕ kolay olmasÕ ORÇ’nin di÷er avantajÕdÕr.
ORÇ sistemi daha düúük sÕcaklÕk ve basÕnçta çalÕúmasÕndan dolayÕ malzemede meydana
gelecek gerilimler buhar türbinine nazaran daha düúüktür. SÕcaklÕk ve basÕnç arttÕkça
kanatlarda mekanik ve termik gerilimler artmaktadÕr. Bu da malzemenin ömrünü azaltan bir
faktördür. AyrÕca bu sistemlerdeki türbin, buhar türbinine nazaran daha yavaú döner bu da
mekanik olarak meydana gelecek çeúitli sorunlarÕ azaltÕr. AynÕ zamanda düúük hÕzla
döndü÷ü için devir düúürücü ek donanÕmlara ihtiyaç duyulmaz. Bu sistemlerde türbin
verimlili÷i %85 kadar çÕkabilir. [9]
ORÇ’nin avantajlarÕnÕn yanÕnda bazÕ dezavantajlarÕ da bulunmaktadÕr. Bunlardan en
önemlisi ORÇ sistemleri buhar türbinlerine nazaran daha az güç üretilir. ORÇ’de çok
büyük güç elde etmek mümkün de÷ildir. Bunun yanÕ sÕra ORÇ’de kullanÕlan akÕúkanlar
pahalÕ oldu÷u için ilk yatÕrÕm maliyeti aynÕ büyüklükteki buhar türbinlerine göre daha
fazladÕr.

4.

ORÇ’de KullanÕlan AkÕúkanlar ve Gemilerde KullanÕm Önerileri

ORÇ’de kondenser sÕcaklÕ÷Õ düútükçe toplam verim de artmaktadÕr. Kuru organik Rankine
akÕúkanlarÕ (R113, R123, R245ca, R245fa, ve izobütan) Õslak akÕúkanlara(R134a ve propan)
nazaran iyi performans sa÷lar. Bunun nedeni ise kuru akÕúkanlar türbinden çÕktÕktan sonra
Õslak akÕúkanlarÕn aksine yeterince yo÷uúmamasÕdÕr[1]. AyrÕca sistemdeki termik verimin
artÕúÕ kullanÕlan akÕúkanÕn kaynama noktasÕ ile do÷ru orantÕlÕdÕr. Kaynama noktasÕ yüksek
olan akÕúkanlarÕn sistemdeki termik verimi kaynama noktasÕ düúük olan akÕúkanlara göre
daha yüksektir. Bundan dolayÕ da yüksek kaynama noktasÕna sahip akÕúkanlarÕn ORÇ’deki
verimi daha yüksektir[3]. ORÇ prosesinin çalÕúma aralÕ÷Õna göre akÕúkan seçimi çok
önemlidir. Do÷ru akÕúkanÕn seçimi direkt olarak tesisin verim yönünden performansÕnÕn
iyileútirilmesi anlamÕna gelmektedir. Gemi egzoz gazÕnÕn sÕcaklÕ÷ÕnÕn 150-200oC arasÕnda
oldu÷u düúünüldü÷ünde ùekil 2’de görülece÷i gibi, R113 ve R123 akÕúkanlarÕ sistem için
kullanÕlabilir niteliktedir.
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ùekil 2. Organik Rankine Çevriminde kullanÕlan akÕúkanlar1

5.

Sonuç

Gemilerde uygulanabilecek yaygÕn enerji ekonomisi yöntemlerinin yanÕ sÕra bu çalÕúmada
gemilerde ORÇ sistemlerinin uygun akÕúkan seçimi olursa uygulanabilece÷i önerilmiútir.
Gemi egzoz gazÕndan çÕkan atÕk ÕsÕnÕn sÕcaklÕ÷Õ 150-200oC arasÕnda oldu÷u
düúünüldü÷ünde ORÇ ile geri kazanÕmÕnda R123 ve R113 akÕúkanlarÕ kullanÕlmasÕ
durumunda %15 ila %20 arasÕnda bir verim ile ÕsÕ geri kazanÕmÕ gemi makinelerinde elde
edilebilecektir.
KÕsaltmalar
ORÇ
Q
m
h
T
cp
ȡ
Ȟ
ǻT
P

Organik Rankine Çevrimi
IsÕ AkÕú OranÕ, kW
Debi, kg s-1
Enthalpi, kJ kg-1
SÕcaklÕk, oC
Sabir BasÕnç Özgül ÕsÕsÕ kJ kg-1 K-1
Yo÷unluk, kg m-3
HÕz, m s-1
SÕcaklÕk FarkÕ, oC
Güç, kW
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k
x
W
Ș
P

IsÕ øletim KatsayÕsÕ, W m-1 K-1
Kuruluk OranÕ
Güç, kW
Verim, %
BasÕnç, MPa

Alt Simge
bp
f
g
t
p
c
e
m
w
i
o

Kaynama NoktasÕ
ÇalÕúma akÕúkanÕ
Egzoz GazÕ
Türbin
Pompa
Kondenser
Evaporatör
Maksimum
Su
øç
DÕú
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KOMPOZøT PANELLERøN STATøK ve DøNAMøK ANALøZø
U÷ur MUTLU1 , Ahmet ERGøN2

ÖZET
Kompozit malzemeler denizcilik sektöründe farklÕ kullanÕm alanlalrÕ olan ve bu farklÕ alanlarda
farklÕ uygulamalar için kullanÕlan malzeme çeúididir. Bu çalÕúmada, kompozit malzemeden imal
edilmiú tabakalÕ kompozit plaklarÕn statik e÷ilme ve do÷al frekans davranÕúlarÕ incelenmiútir.
Karbon epoksiden imal edilmiú tüm paneller dikdörtgen ve düzgün da÷ÕlmÕú yanal yüke maruz
bÕrakÕlmÕúlardÕr. Tüm kenarlarÕn ankastre oldu÷u ve tüm kenarlarÕn basit mesnet oldu÷u iki
farklÕ sÕnÕr koúuluna göre bir çalÕúma yapÕlmÕú tÕr. Bu çalÕúmada, a÷ÕrlÕklÕ artÕklar yöntemi
kullanÕlarak; farklÕ sÕnÕr koúullarÕnÕn etkisi, farklÕ oryantasyon açÕlarÕ ile farklÕ kenar oranlarÕnÕn
etkisi incelenmiútir. Bu tabakalÕ kompozit plaklarÕn statik ve dinamik analizi yapÕlÕrken klasik
plak teorisinin tabakalÕ kompozitlere geniúletilmesiyle elde edilen klasik kompozit tabakalÕ plak
teorisi kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen sonuçlar, sonlu elemanlar metodu ile çözümleme yapan
Abaqus CAE programÕndan elde edilen sonuçlar ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: kompozit malzeme, statik, dinamik, analiz
1. Giriú
Kompozit malzemeler, günümüzde havacÕlÕk sanayinden, denizcilik sanayine, savunma
sektöründen enerji sektörüne kadar birçok farklÕ sektörde kullanÕlmaktadÕr. Kompozit
malzemelerin var olan bu kullanÕm alanlarÕ her geçen gün artmaktadÕr. Bu malzemeler bu
farklÕ kullanÕm alanlarÕnda farklÕ tip statik ve dinamik yüklere maruz kalmaktadÕr. Bu
yüzden, bu malzemelerle imal edilecek yapÕlar dizayn edilmeden ve üretimine baúlanmadan
önce, bu tip malzemelerin nasÕl davranacaklarÕnÕn bilinmesi gerekir. Lineer statik analiz
yardÕmÕyla, plak gerilmeleri ve deformasyonlarÕ hakkÕnda bilgi sahibi oluruz. Titreúim
analizi, yapÕlar için bir di÷er önemli konudur. Her deniz taúÕtÕ titreúir ve mühendisler bu
titreúimin do÷al frekanslarÕnÕ, titreúim modlarÕnÕ bilmelidirler. Kompozit malzemelerin
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davranÕúÕnda meydana gelecek olan bu de÷iúiklikleri üretimlerden önce biliyor olmak,
mühendislere maliyet ve zaman açÕsÕndan avantajlar sa÷layacaktÕr.
Buna ba÷lÕ olarak bu konu üzerine yapÕlan çalÕúmalarÕn sayÕsÕnda da son dönemde önemli
bir artÕú olmuútur. Kompozit malzemeler denizcilik sektöründe farklÕ uygulamalrda
kullanÕlmaktadÕr. Selvaraju ve Ilaiyavel [1] denizcilik sektöründeki bu kullanÕm
alanlarÕndan bahsetmiúlerdir. Shenoi [2] kompozit malzemelerin gelece÷i hakkÕnda
çalÕúmalar yapmÕú ve kompozit malzemelerin denizcilik sektöründe kullanÕmÕnÕn daha da
artaca÷ÕnÕ belirtmiútir. Scott [3], kompozit teknelerin dizaynÕ üzerinde çalÕúmÕú ve bir
teknenin gövde, güverte ve makine yata÷Õ gibi farklÕ noktalarÕndaki çökme limitlerini
belirtmiútir. Deniz araçlarÕnda en çok kullanÕlan yapÕsal eleman plakalardÕr. Bu yüzden,
kompozit plakalar hakkÕnda literatürde çok fazla çalÕúma bulunmaktadÕr. Mahmood[4],
sonlu elemanlar yöntemiyle plaklar için çözüm yöntemleri geliútirmiútir. Saraço÷lu ve
di÷erleri [5], sonlu farklar yöntemini kullanarak kompozit plakalarÕn statik analizini
yapmÕúlardÕr. Leissa [6], çalÕúmasÕnda dikdörtgen plakalarÕn do÷al titreúim analizini
yapmÕútÕr. Lin ve King [7] ise simetrik olmayan plakalar üzerinde çalÕúma yapmÕúlardÕr.
Tüm bu çalÕúmalara ufak bir katkÕ olmasÕ amacÕyla deniz araçlarÕnda çokça kullanÕm
alanÕna sahip olan tabakalÕ kompozit plaklarÕn e÷ilme ve do÷al titreúim analizi yapÕlmÕútÕr.
2. Formülasyon
Bir laminant farklÕ sayÕdaki laminalarÕn(katmanlarÕn) bir araya gelmesiyle oluúur.
Laminalar genel olarak kalÕnlÕ÷Õ 0.125 mm. CivarÕndadÕr [8]. Bu laminantlar deniz
araçlarÕnÕn farklÕ bölgelerinde farklÕ tip statik ve dinamik yüklere maruz kalmaktadÕr. Bu
yüzden deniz araçlarÕnÕ dizayn ve yapÕsal olarak analiz etmek için, laminantlardaki
gerilmeler ve úekil de÷iútirmeler hakkÕnda bildi sahibi olmalÕyÕz. Bir laminantÕn analizi de
tek bir katmanÕn analizine ba÷lÕdÕr. Bir katmanÕn makro mekanik analizi de bu katmanÕn
ortalama özelliklerine ve katmanÕn homojen olarak düúünülmesiyle yapÕlÕr. Ufak
deformasyonlar için lineer formadaki úekil de÷iútirme-deplasman iliúkisi úu úekildedir:

Hx

wu
H
wx y

wv
Hz
wy

ww
J
wz yz

ww wv
J zx

wy wz

wu ww

J
wz wx xy

wv wu

wx wy (1)

Bu denklemlere ek olarak gerilme ve ƔekildeŒiƔtirme iliƔkilerine de ihitiyacŦmŦz
bulunmaktadŦr. Malzememiz anizotropik malzemedir ve mekanik özellikleri
yönlere göre deŒiƔmektedir. 3-boyutlu, anizotropik malzeme için gerilme Ɣekil
deŒiƔtirme iliƔkisi Ɣu Ɣekildedir:

V CH
(2)
Bu denklemde C matrisi rijitlik matrisini ifade etmektedir ve simetriden dolayÕ 21 adet
ba÷ÕmsÕz sabit bulunmaktadÕr. Malzeme rijitlik matrisinin simetrisinin varlÕ÷Õ, Boresi
(1987) nin çalÕúmasÕndaki gibi úekil de÷iútirme enerjisinin yo÷unlu÷u ile gösterilebilir.
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V x ½
°V °
° y°
°°V z °°
® ¾
°W yz °
°W °
° zx °
°¯W xy °¿

ª C11
«C
« 12
«C13
«
«C14
«C15
«
«¬C16

C12 C13
C22 C23
C23 C33
C24 C34
C25 C35
C26 C36

C14
C24
C34
C44
C45
C46

C15 C16 º H x ½
° °
C25 C26 »» °H y °
C35 C36 » °°H z °°
»® ¾
C45 C46 » °J yz °
C55 C56 » °J zx °
»° °
C56 C66 »¼ °J xy °
¯ ¿

(3)

Bu çalÕúmada katmanlarÕmÕz ortotropiktir. Birbirine dik üz düzleme göre malzeme simetrisi
bulunmaktadÕr. Elyaf takviyeli tabakalarda, malzeme özelliklerinin asal eksenlerini
tanÕmlayan birbirine dik iki simetri düzlemi bulunmaktadÕr. Bu asal eksenler fiber
do÷rultusunu ve buna dik olan do÷rultuyu ( 1ve 2) ifade etmektedir. Bizim ortotropik
malzememizde, asal do÷rultulara göre gerilme – úekil de÷iútirme iliúkisi úu úekildedir:
0
0 º H1 ½
V 1 ½ ª C11 C12 C13 0
°V ° «
° °
C
C
C
0
0
0 »» °H 2 °
22
23
° 2 ° « 12
0
0 » °°H 3 °°
°°V 3 °° «C13 C23 C33 0
»® ¾
® ¾ «
0
0
0
C
0
0
W
44
» °J 23 °
° 23 ° «
°W 31 ° « 0
0
0
0 C55 0 » °J 31 °
»° °
° ° «
0
0
0
0 C66 ¼» ¯°J 12 ¿°
¯°W 12 ¿° ¬« 0
(4)
Çok ince katmanlarda düzlemsel olmayan yönde kuvvet bulunmamaktadÕr. BU yüzden
plakalarÕn düzlemsel gerilmeye maruz kaldÕ÷ÕnÕ düúünebiliriz.

V3 0

W 23

0

W 31 0

(5)

Böylece bünye denklemi úu úekilde olur:

V 1 ½
° °
®V 2 ¾
°W °
¯ 12 ¿

ªQ11
«Q
« 12
«¬ 0

Q12
Q22
0

0 º H1 ½
° °
0 »» ®H 2 ¾
°
Q66 »¼ °
¯J 12 ¿

(6)
Burada Q ile ifade edilen indirgenmiú rijitliklerdir. Katmanlar referans koordinat sistemiyle
(x-y) bir açÕ yapmaktadÕrlar. Ama gerilme-úekil de÷iútirme denklemi asal
do÷rultulardadÕr(1-2).
V x ½
H x ½ H x 0 ½ N x ½
V 1 ½
°
°
° ° °° 0 °° ° °
° °
®V 2 ¾ T ®V y ¾
®H y ¾ ®H y ¾  z ®N y ¾
° ° ° 0° ° °
°W °
° °
¯ 12 ¿
¯J xy ¿ ¯°H xy ¿° ¯N xy ¿
¯W xy ¿
(7)
T

ª m2
n2
2mn º
« 2
»
2
m
2mn »
« n
« mn mn m 2  n 2 »
¬
¼

m cosT

n sin T
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(8)

R

ª1 0 0 º
«0 1 0 »
«
»
«¬0 0 2 »¼

(9)

Bu úekilde gerilme úekil de÷iútirme iliúkisini eksenler arasÕnda dönüútürebiliriz.

V x ½
H x ½
° °
°
1
1 °
®V y ¾ T QRTR ®H y ¾
° °
° °
¯W xy ¿
¯J xy ¿
V x ½
° °
®V y ¾
° °
¯W xy ¿( k )

ª Q11
«
«Q12
«
¬«Q13

Q12
Q22
Q26

(10)

N x ½ ·
Q16 º § H x 0 ½
°
» ¨°
° °¸
°
°
Q26 » ¨ ®H y 0 ¾  z ®N y ¾ ¸
» ¨° 0°
° ° ¸¸
Q66 ¼» ¨ ¯
H
°
°
xy
¯N xy ¿ ¹
¿
(k ) ©

(11)

Bu çalÕúmada klasik plak teorisinden çÕkarÕlan klasik laminasyon teorisine baúvurulmuútur.
Bu teoride Kirchhoff hipotezinin kabulleri esas alÕnmÕútÕr[10]. Bu kabul ve kÕsÕtlamalara
göre úekil de÷iútirme da÷ÕlÕmÕ úu úekilde olmaktadÕr:

H x 0 ½ N ½
°° 0 °° ° x °
®H y ¾  z ®N y ¾
° 0° ° °
N
¯°H xy ¿° ¯ xy ¿

H x ½
° °
®H y ¾
° °
¯J xy ¿

(12)
Buradan k’nÕncÕ tabakadaki gerilmeleri indirgenmiú rijitliklerle úu úekilde ifade edebiliriz:

V x ½
° °
®V y ¾
° °
¯W xy ¿( k )

ª Q11 Q12
«
«Q12 Q22
«
«¬Q13 Q26

Q16 º § H x 0 ½ N x ½ ·
» ¨ °°
°° ° ° ¸
Q26 » ¨ ®H y 0 ¾  z ®N y ¾ ¸
» ¨°
° ° °¸
Q66 »¼ ¨ °¯H xy 0 °¿ ¯N xy ¿ ¸
¹
(k ) ©

(13)

12 ve 13 numaralÕ denklemleri kullanarak aúa÷Õdaki temel ba÷ÕntÕlarÕ elde edebiliriz.
Nx ½
° °
®N y ¾
° °
¯ N xy ¿

ª A11
«A
« 12
¬« A16

A12
A22
A26

0
A16 º H x ½ ª B11
°
°
°°
A26 »» ®H y 0 ¾  «« B12
A66 ¼» °J 0 ° ¬« B16
¯° xy ¿°

B12
B22
B26

B16 º N x ½
° °
B26 »» ®N y ¾
B66 ¼» °N xy °
¯ ¿

(14)

M x ½
°
°
®M y ¾
°
°
¯ M xy ¿

ª B11
«B
« 12
«¬ B16

B12
B22
B26

0
B16 º H x ½ ª D11
° 0°
°
°
»
B26 » ®H y ¾  «« D12
B66 »¼ °J 0 ° «¬ D16
° xy ¿
°
¯

D12
D22
D26

D16 º N x ½
° °
D26 »» ®N y ¾
D66 »¼ °N xy °
¯ ¿

(15)
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Bileúim rijitli÷i, tabakanÕn orta düzleme göre simetrik olmasÕndan dolayÕ sÕfÕrdÕr. Bu
durrum bünye denklemlerimizi daha da kolaylaútÕrÕr. Böylece sadece e÷ilme denklemleri
kullanÕlacaktÕr [10].

( D11

w4w
w4w
w4w
w4w
w4w





4
D
2(
D
2
D
)
4
D
D
)  q( x, y )
16
12
66
26
22
wx 4
wx3wy
wx 2wy 2
wxwy 3
wy 4

0 (16)

2. 1. Simetrik KatmanlÕ Panellerin E÷ilmesi
SÕnÕr koúullarÕ:
Dört kenarÕ mesnetlenmiú panel: Tüm kenarlarda e÷ilme ve çökme sÕfÕrdÕr.

w 0

ww
wx

0 x 0

for a

w 0

ww
wy

0

y 0

for b

(17)

(18)

Bu sÕnÕr koúulu için úekil fonksiyonu úu úekildedir [11]:

IiI j

x2i (a  x)2i y 2 j (b  y)2 j

(19)

DörtkenarÕ basit mesnetli panel: Çökme ve e÷ilme momenti sÕfÕrdÕr.

w( x,0) 0

w( x, b) 0

M xx (0, y) 0 M xx (a, y )

w(0, y) 0

w(a, y) 0

(20)

0 M yy ( x, 0) 0 M yy ( x, b) 0

(21)

Bu sÕnÕr koúulu için úekil fonksiyonu úu úekildedir [11]:

IiI j

iS x ½ 
jS y ½

) ¾ ®sin
®sin(
¾
a ¿¯
b ¿
¯

(22)

2. 2. Simetrik KatmanlÕ Panellerin Do÷al Titreúimi
( D11

§ w2w w2w ·
w4w
w4w
w4w
w4w
w4w
 4 D16 3  2( D12  2 D66 ) 2 2  4 D26
 D22 4 )  I 0 w  I 2 ¨ 2  2 ¸ 0
4
3
wx
wx wy
wx wy
wxwy
wy
wy ¹
© wx

Burada

(23)

I 2 nin deŒeri I 0 ’a oranla çok küçük olduŒu için ihmal edilebilir [10].

Panellerin eŒilmesi için kullanŦlan sŦnŦr ƔartlarŦnŦn aynŦsŦ burada da kullanŦlmŦƔtŦr.

wmn (t )

0
wmn
eiwt [10].

3. Analiz
ùimdi farklÕ parametrelere ba÷lÕ olarak tabakalÕ kompozit panellerin statik ve dinamik
analizlerini Galerkin yöntemi ve sonlu elemanlar yöntemini kullanan Abaqus CAE
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yazÕlÕmÕyla yapÕlacaktÕr.Paneller karbon-epoksi malzemeden imal edilmiútir. Malzemenin
özellikleri Tablo.1’ de listelenmiútir.
Tablo.1 Malzeme özellikleri
Özellik
Yo÷unluk

De÷er

1500(kg / m3 )

Boyuna Elastisite
modülü( E1 ) (Gpa)

148.109 ( N / m2 )

Enine Elastisite modülü
( E2 ) (Gpa)

9,65.109 ( N / m2 )

E3

E2

Düzlem içi Kayma
Modülü ( G12 )(Gpa)

4,55.109 ( N / m2 )

Kayma Modülü
( G13 ) (Gpa)

G12

Düzlem dÕúÕ Kayma
Modülü( G23 )(Gpa)

3,7.109 ( N / m2 )

Poisson OranÕ (Q 12 )

0,3

Katman KalÕnlÕ÷Õ (m)

0, 0006

Tüm kompozit plakalar 12 katmandan oluúmaktadÕr. Her bir katmanÕn kalÕnlÕ÷Õ 0,0006 m.
dir, böylece her bir laminantÕn kalÕnlÕ÷Õ 0,0072m. dir. Statik analizi yapÕlan tüm plaklar
2

düzgün da÷ÕlmÕú 20.000 ( N / m ) yüke maruz kalmÕútÕr. Bu çalÕúmada iki farklÕ sÕnÕr
koúuluna göre (tüm kenarlar ankastre mesnet ve tüm kenarlar basit mesnet), farklÕ
oryantasyon açÕlarÕna göre ve 1’de 6’ya kadar de÷iúen farklÕ kenar oranlarÕna göre analiz
yapÕlmÕútÕr. Aúa÷Õda tablo 2’de panellerin kenar uzunluklarÕ ve kenar oranlarÕ gösterilmiútir.
Tablo 2 Panellerin Kenar OranlarÕ
Panel no.
Kenar
a(metre)
OranÕ
Panel#1
1
0,5

b(metre)
0,5

Panel#2

2

0,5

1

Panel#3

3

0,5

1,5

Panel#4

4

0,5

2

Panel#5

5

0,5

2,5

Panel#6

6

0,5

3

500

Analizi yapÕlan oryantasyon açÕlarÕ aúa÷Õda Tablo 3. ‘te gösterilmiútir. Tüm plakalar orta

00 , 450 ,900 açÕlarÕ ile analiz

düzleme göre simetriktir. Ve yaygÕn olarak kullanÕlan
yapÕlmÕútÕr.
Tablo 3 LaminantlarÕn Konfigürasyon Tipi
Konfigürasyon
Konfigürasyon
numarasÕ
Tipi
LC#1
>0 / 45 / 90 @
2

2

2 s

>02 / 902 / 452 @s
> 452 / 902 / 02 @s
> 452 / 02 / 902 @s
>902 / 452 / 02 @s
>902 / 02 / 452 @s

LC#2
LC#3
LC#4
LC#5
LC#6
4. Sonuçlar
4.1 Statik Analiz

Max. Çökme(mm)

Panel#1
3,4
3
2,6
2,2
1,8
1,4
1
0,6

Panel#2
Abaqus(FullC
lamped)
Abaqus(Simp
leSupport)
Galerkin(Full
yClamped)
Galerkin(Sim
pleSupport)

1

2

3

4

5

15
abaqus(FullCl
amp)
Abaqus(Simpl
e)
Galerkin(Full
Clamp)
Galerkin(Sim
ple)

10
5
0

6

1

Laminant Konfigürasyonu

2

3

4

5

6

Laminant Konfigürasyonu

ùek. 1 Panel#1 Konfigürasyon Etkisi

ùek. 2 Panel#2 Konfigürasyon Etkisi
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30
20
10
0
1

2 3 4 5 6
Laminant Konfigürasyonu

Abaqus(Fu
llClamp)
Abaqus(si
mple)
Galerkin(F
ullClamp)
Galerkin(Si
mple)

Maks. Çökme(mm)

Maks. Çökme (mm.)

Panel#4

Panel#3

25
20
15
10
5
0
1

2

5

Abaqus(Full
Clamp)
Abaqus(Sim
ple)
Galerkin(Ful
lClamp)
Galerkin(Si
mple)

25

Maks. Çkme(mm)

Maks. Çökme(mm)

25
20
15
10
5
0
4

6

Panel#6
Abaqus(FullC
lamp)
Abaqus(Sim
ple)
Galerkin(Full
Clamp)
Galerkin(Sim
ple)

3

5

ùek. 4 Panel#4 Konfigürasyon Etkisi

Panel#5

2

4

Laminant Konfigürasyonu

ùek. 3 Panel#3 Konfigürasyon Etkisi

1

3

Abaqus(Full
Clamp)
Abaqus(Sim
ple)
Galerkin(Full
Clamp)
Galerkin(sim
ple)

20
15
10
5
0
1

6

2

3

4

5

6

Laminant Konfigürasyonu

Laminant Konfigürasyonu

ùek. 5 Panel#5 Konfigürasyon Etkisi

ùek. 6 Panel#6 Konfigürasyon Etkisi

Aúa÷Õdaki grafiklerde her iki sÕnÕr koúulu için kenar oranlarÕna göre maksimum çökme
oranlarÕ gösterilmiútir.

Ankastre

Maks. Çökme(mm)

5
4

LC_1
LC_2
LC_3
LC_4
LC_5
LC_6

3
2
1
0
1

2

3

4

Kenar OranlarŦ

5

ùek. 7. Ankastre Mesnetli Durumda Herbir Laminant
Konfigürasyonu için Kenar OranlarÕnÕn Etkisi
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6

Basit Mesnet

Maks. Çökme(mm)

25
20
15

LC_1
LC_2
LC_3
LC_4
LC_5
LC_6

10
5
0
1

2

3

4

5

Aspect Ratios

6

ùek. 8. Basit Mesnetli Durumda Herbir Laminant
Konfigürasyonu için Kenar OranlarÕnÕn Etkisi
4.2 Dinamik Analiz
Panellerin do÷al frekanslarÕ iki farklÕ mesnetleme durumuna göre, farklÕ
oryantasyon açÕlarÕ ve kenar oranlarÕna göre incelenmiútir.
Panel#2_Basit Mesnet
Frekans(Hz.)

140
120
100

Abaqus
Galerkin

80
60
1

3
5
Laminant Konfigürasyonu

ùek.9. Basit Mesnetli Durumda Laminant
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ùek.10. Ankastre Mesnetli Durumda Laminant
Konfigürasyonunun Etkisi
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ùek.11. Ankastre Mesnetli Durumda Kenar oranÕnÕn Etkisi
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ùek.12. Basit Mesnetli Durumda Kenar OranÕnÕn Etkisi
5. Sonuçlar
Statik analiz sonuçlarÕndan, tüm kenarlarÕn ankastre mesnetli oldu÷u sÕnÕr koúulu ile
tüm kenarlarÕn basit mesnet oldu÷u sÕnÕr koúulunun benzer úekilde tepki verdi÷i
görülmektedir. Statik ve dinamik analizlerde a÷ÕrlÕklÕ artÕklar yöntemiyle elde edilen
sonuçlar ile sonlu elemanlar yöntemiyle çözüm yapan Abaqus CAE yazÕlÕmÕndan
elde edilen sonuçlar birbirine yakÕndÕr. Analizi yapÕlan farklÕ oryantasyon açÕlarÕ ve
laminasyon dizilimleri için farklÕ sonuçlar alÕnmÕútÕr. Hem tüm kenarlarÕn ankastre
oldu÷u hem de basit mesnet oldu÷u her iki durum için de, beú numaralÕ

>902 / 452 / 02 @s

dizilimi en düúük statik çökme veren dizilim olmuútur. E÷er

sadece bu dizilimleri kullanarak bir laminasyon yapÕlacak ise, beú numaralÕ dizilimi
seçmek en uygun seçim olacaktÕr. Kenar oranlarÕ, iki farklÕ sÕnÕr koúulunda da aynÕ
úekilde etki etmektedir. Plakalardaki kenar oranÕ arttÕkça, maksimum çökme
oranlarÕ azalmaktadÕr. Kenar oranlarÕnÕn etkisi, oryantasyon açÕlarÕnÕn
farklÕlaúmasÕyla de÷iúmemektedir. Do÷al frekanslar da aynÕ varyasyonlar üzerinden
incelenmiútir. Tüm kenarlarÕn ankaster oldu÷u sÕnÕr koúulunda daha yüksek frekans
de÷erleri gözlenmiútir. Kenar oranlarÕ arttÕkça, asal do÷al frekanslarÕn de÷eri
azalmaktadÕr.
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1) Selvaraju, S., Ilaiyavel, S., Applications of Composites in Marine Industry,
Journal of Engineering Research and Studies, Vol.2, Issue.2, 2011, pp. 89-91
2) Shenoi, R.A., Duliei-Barton, J.M., Quinn, S., Blake, J.I.R. and Boyd, S.W.,
Composite Materials for Marine Applications: Key Challenges for the Future,2011,
pp. 69-89
3) Scott, R.J., Fiberglass Boat Design and Construction, Second Edition, The
Society of Naval Architects and Marine Engineers, 1996, New Jersey
4) Mahmood, R., “Static and Dynamic Finite Element Stress Analysis of Layered
Composite Plates”, 1989
5) Saracoglu, M.H., Ozcelikors, Y., Static Analyysis of Laminated Composite
Plates by Finite Difference Method, Pamukkale Unv. Muhendislik Bilimleri
Dergisi, Vol.17, Issue 1, 2011, pp. 51-62
6)Leissa, A.W., “The Free Vibration of Rectangular Plates”, Journal of Sound and
Vibration, Vol. 31, 1973, pp. 257-293
7) Lin, C.C., King, W.W., “Free transverse vibration of rectangular un-symmetrical
laminated plates”, Journal of Sound and Vibration, Vol.36, 1974, pp.91-103
8)Kaw, A.K., “Mechanics of Composite Materials”, CRC Press, Boca Raton, 2006.
9) Boresi, A.P. and Chong, K.P. “Elasticity in Engineering Mechanics”, Elsevier
Publishing Company, New York, 1987
10) Reddy, J.N., “Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells-Theory and
Analysis”, CRC Press, Boca Raton, 2004
11) Altunsaray, E., Bayer ø.,“ Simetrik KatmanlÕ Dikdörtgen Kompozit PlaklarÕn
FarklÕ SÕnÕr KoúullarÕnda Statik Analizi”, 2011
12) Hibbitt, Karlsson & Sorensen, Inc. “Abaqus/CAE User’s Manual”, 2000

504

GÜVERTE AÇIKLIöININ KAYMA ve ùøùME NORMAL
GERøLMELERøNE ETKøSøNøN, ÜNøFORM OLMAYAN BURULMA
TEORøSøNE GÖRE øNCELENMESø
Ercüment U÷ur YÜNCÜOöLU 1 ve Aydo÷an ÖZDAMAR2
ÖZET
Gemi boy eksenine e÷ik gelen dalgalarÕn oluúturdu÷u burulma momenti, gemi boyunca
de÷iúmektedir. AyrÕca, gemi ambarlarÕnÕn baúladÕ÷Õ enine kesit oldukça rijit oldu÷u için,
gemi boy eksenindeki úiúmeler engellenmektedir. Bu nedenlerle, üniform burulma
teorisinin sabit burulma momenti ve enine kesitlerin boy ekseninde serbest úiúebilmesi ön
úartlarÕ gerçekleúmemekte, gemi enine kesitinde kayma gerilmelerinin yanÕnda, gemi boyu
ekseninde úiúme normal gerilmeleri oluúmaktadÕr. Bu çalÕúmada, gemi boy eksenine e÷ik
gelen dalgalarÕn ve simetrik olmayan yüklerin oluúturdu÷u burulma momenti etkisindeki
konteyner gemisi enine kesitine sahip bir dubada oluúan kayma gerilmelerine ve boyuna
úiúme normal gerilmelerine, güverte geniúli÷inin (a) etkisi incelenmiútir. Bu amaç için,
duba, statik burulma momenti, dalgalardan kaynaklanan burulma momenti ve simetrik
olmayan yüklerin oluúturdu÷u burulma momenti etkisinde bÕrakÕlmÕútÕr. ArdÕndan da,
güverte geniúli÷inin gemi geniúli÷ine oranÕnÕn (a/B) 0 (tam açÕk kesit); 0,219; 0,250;
0,281; 0,313; 0,344; 0,999 (yaklaúÕk kapalÕ enine kesit) olmasÕ durumlarÕ için kayma
gerilmelerinin ve normal gerilmelerin enine kesitteki de÷erleri hesaplanmÕútÕr. En büyük
kayma gerilmeleri, açÕk ve kapalÕ kesitlerde, bordada oluúmakta olup, yeri, güverte
açÕklÕ÷Õna ba÷lÕ olmaktadÕr. En büyük úiúme normal gerilmeleri ise, açÕk ve kapalÕ
kesitlerde, güverte açÕklÕ÷Õnda oluúmaktadÕr. AçÕk kesitteki en büyük kayma gerilmesi,
kapalÕ kesitteki en büyük kayma gerilmesinin 1,83 katÕ olmaktadÕr. En büyük boyuna
úiúme normal gerilmesinin en büyük kayma gerilmesi de÷erine oranÕ 16,37 olup, bu
durumda, úiúme normal gerilmelerinin ihmal edilemeyecek oranda oldu÷u ortaya
çÕkmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler: gemi mukavemeti, gemi elemanlarÕ, konteyner gemileri, burulma
zorlanmasÕ
YTÜ Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fak, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri Mühendisli÷i Bölümü, 34349 Beúiktaú
østanbul, Tel: 05447887880, ercumentyuncuoglu@gmail.com
2
YTÜ Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fak, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri Mühendisli÷i Bölümü, 34349 Beúiktaú
østanbul, Tel: 05327889699, aozdamar@yildiz.edu.tr
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1. Giriú
Deniz taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn önem kazanmasÕyla büyük güverte açÕklÕ konteyner gemilerinin
inúaatÕ da artmaktadÕr [1]. Büyük güverte açÕklÕklÕ gemilerin en büyük mukavemet
problemi, kayma gerilmelerinin kritik de÷erlere ulaúabilmesi olup, gemi boyunca
herhangi bir enine kesitte, örne÷in gemi ambarlarÕnÕn baúlangÕç enine kesitinde, boyuna
úiúme engellenirse, önemli ölçüde normal gerilmeler de oluúmaktadÕr. Kayma
gerilmelerinin gemi mukavemeti alanÕndaki ilk uygulamalarÕna 1924 yÕlÕnda
rastlanÕlmakta olup [2] [3], bu alandaki çalÕúmalar son yÕllarda analitik, deneysel ve
nümerik yöntemleri içerecek úekilde kompozit malzemelerin incelenmesine kadar
geniúlemiútir [4]. Üniform burulmada, sabit burulma momenti, enine kesitlerin boyuna
do÷rultuda úiúmesinin engellenmemesi ve sabit enine kesit varsayÕmlarÕ söz konusu
oldu÷u için [5], sadece kayma gerilmeleri oluúur. Bu úartlarÕn gerçekleúmemesi
durumunda ise, kayma gerilmelerinin yanÕnda, normal gerilmeler de oluúmaktadÕr [6]. Bu
durum da, üniform olmayan burulma teorisi adÕ altÕnda incelenmektedir.
Bu çalÕúmada, güverte geniúli÷inin artmasÕnÕn, kayma gerilmelerine ve boyuna úiúme
normal gerilmelerine etkisinin ve boyuna úiúme normal gerilmelerinin konteyner
gemilerinde ne kadar önemli oldu÷unun bir örnek üzerinde açÕklanmasÕ hedeflenmiútir. Bu
amaç için, duba, statik burulma momenti, dalgalardan kaynaklanan burulma momenti ve
simetrik olmayan yüklerin oluúturdu÷u burulma momenti etkisinde bÕrakÕlmÕútÕr. ArdÕndan
da, güverte geniúli÷inin gemi geniúli÷ine oranÕnÕn (a/B) 0 (tam açÕk kesit); 0,219; 0,250;
0,281; 0,313; 0,344; 0,999 (yaklaúÕk kapalÕ enine kesit) olmasÕ durumlarÕ için kayma
gerilmelerinin ve normal úiúme gerilmelerinin enine kesitteki de÷erleri hesaplanmÕútÕr.
2. Üniform Olmayan Burulma Teorisi
Üniform olmayan burulmanÕn diferansiyel denklemi

X '' ( z )  D 2X ( z ) 

M b toplam
,
E * Cú*

(1)

olup [6],
burada u birim dönme açÕsÕnÕ, Mbtoplam toplam burulma momentini, E (206 000 MPa)
elastisite modülünü simgelemekte, boyuna úiúme rijitli÷i ise

Cú *

³Z

*2

(2)

dA

( A)

olarak ifade edilmektedir.

Z ( s) Z0  A

<
d]  ³ p(] )d]
t ³0
0
s

s

(3)

denklemi ile tanÕmlanan boyuna úiúme fonksiyonunun, kayma merkezi M noktasÕna
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aktarÕlmasÕ ile Z oluúmaktadÕr (ùekil 1) ve burada da
olup, incelenen duba için hesaplanmÕútÕr [7].
*

<( s) , indirgenmiú kayma akÕmlarÕ

ùekil 1. Boyuna úiúme fonksiyonu gösterimi
Gemi enine kesitli dubada, ambarlarÕn baúladÕ÷Õ enine kesit ankastre ve duba ön ucu serbest
mesnet olarak idealleútirildi÷inde, (1) nolu diferansiyel denklemin çözümü

X ( z)

M btoplam
(1  eD z )
G * Ib

(4)

olmakta, buradan da boyuna úiúme normal gerilmeleri

V ( z)

M b toplam
EZ *D e D z
G * Ib

(5)

olarak elde edilmektedir. Kayma gerilmeleri ise, Tk kayma akÕmÕ ve twik sac kalÕnlÕ÷Õ olmak
üzere,

Wk

Tk
twik

(6)

ba÷ÕntÕsÕ ile ve kayma akÕmÕ da

Tk

(7)

K ( z )Swk

ile verilmektedir. Burada,
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M b toplam D z
e
Cú *

K ( z)

(8)

olarak verilmekte ve

SZk

1 k
¦ Aik (Zk *  Zi* )
2 0

(9)

boyuna úiúme statik momenti (sektörel statik moment) olarak tanÕmlanmÕútÕr.
Bu çalÕúmada, yukarÕda belirtilen ifadeler nümerik olarak hesaplanmÕútÕr. Bu hesaplarda,
aúa÷Õdaki ifadeler kullanÕlmÕútÕr:

( xk  xi )2  ( yk  yi )2 ,

lik

(10)

'Ry ,ik (0)

1
Aik ª¬ 2 xi  xk Zi  ( xi  2 xk )Zk º¼ ,
6

(11)

'I y ,ik (0)

1
Aik ª¬ xi 2  xi xk  xk 2 º¼ ,
3

(12)

Zk * Zk (0)  yM xk  xM yk ,
'Cú*

3.

(13)

1
Aik ªZk 2  ZkZi  Zi 2 º¼ .
3 ¬

(14)

øncelenen Duba ve Parametreler

Bu çalÕúmada, gemi boy eksenine e÷ik gelen dalgalarÕn ve simetrik olmayan yüklerin
oluúturdu÷u burulma momenti etkisindeki konteyner gemisi enine kesitine sahip bir
dubada oluúan kayma gerilmelerine ve boyuna úiúme normal gerilmelerine, güverte
geniúli÷inin etkisi incelenmiútir. Bu amaç için kullanÕlan duba enine kesiti, ùekil 2’de
verilmiútir. DubanÕn ambar bölümü uzunlu÷u L yük=230 m olup, ambarlarÕn baúladÕ÷Õ enine
kesit, ankastre kabul edilmiútir (ùekil 3). Güverte eni a= 0 (tam açÕk kesit), 3500, 4000,
4500, 5000, 5500 ve 15999 mm (yaklaúÕk kapalÕ kesit) de÷erleri için hesaplar yapÕlmÕútÕr.
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ùekil 2. øncelenen dubanÕn sabit enine kesiti ve cÕdar kalÕnlÕklarÕ

ùekil 3. øncelenen konteyner gemisi enine kesitli duba (L=250 m)
4. Sonuçlar
Bu çalÕúmada, ilk olarak aynÕ ana boyutlara sahip, fakat güverte geniúlikleri farklÕ olan 7
adet konteyner gemisi enine kesitine sahip duba için hesaplamalar yapÕlmÕútÕr. De÷iúken
güverte geniúli÷i diye tanÕmlanan ‘a’ uzunlu÷unun de÷erleri sÕrasÕyla, 0 (tam açÕk kesit),
3500, 4000, 4500, 5000, 5500 ve 15999 mm (yaklaúÕk kapalÕ kesit) olarak alÕnmÕútÕr.
509

AlÕnan her bir ‘a’ de÷eri için ayrÕ ayrÕ hesaplar yapÕlmÕú ve hesaplar sonucu elde edilen
de÷erler, Tablo 1-10’da gösterilmiútir.
Tablo 1. a=3500 mm için boyuna úiúme fonksiyonu hesap sonuçlarÕ

Tablo 2. a=3500 mm için kayma merkezi ve boyuna úiúme rijitli÷inin hesaplanmasÕ
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Tablo 2. a=3500 mm için kayma merkezi ve boyuna úiúme rijitli÷inin hesaplanmasÕ
(devamÕ)

Tablo 3. a=3500 mm için kayma gerilmelerinin hesaplanmasÕ

Tablo 4. a=0 mm için kayma gerilmelerinin hesaplanmasÕ
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Tablo 5. a=4000 mm için kayma gerilmelerinin hesaplanmasÕ

Tablo 6. a=4500 mm için kayma gerilmelerinin hesaplanmasÕ

Tablo 7. a=5000 mm için kayma gerilmelerinin hesaplanmasÕ
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Tablo 8. a=5500 mm için kayma gerilmelerinin hesaplanmasÕ

Tablo 9. a=15999 mm için kayma gerilmelerinin hesaplanmasÕ
sonuç

Tablo 10. Genel sonuçlar
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5. De÷erlendirme
Bu çalÕúmada, gemi boy eksenine e÷ik gelen dalgalarÕn ve simetrik olmayan yüklerin
oluúturdu÷u burulma momenti etkisindeki konteyner gemisi enine kesitine sahip bir dubada
oluúan kayma gerilmelerine ve boyuna úiúme normal gerilmelerine, güverte geniúli÷inin
etkisi incelenmiútir. Bu amaç için, duba, statik burulma momenti, dalgalardan kaynaklanan
burulma momenti ve simetrik olmayan yüklerin oluúturdu÷u burulma momenti etkisinde
bÕrakÕlmÕútÕr. ArdÕndan da, güverte geniúli÷inin gemi geniúli÷ine oranÕnÕn (a/B) 0 (tam açÕk
kesit); 0,219; 0,250; 0,281; 0,313; 0,344; 0,999 (yaklaúÕk kapalÕ enine kesit) olmasÕ
durumlarÕ için kayma gerilmelerinin ve normal gerilmelerin enine kesitteki de÷erleri
hesaplanmÕútÕr. En büyük kayma gerilmeleri, açÕk ve kapalÕ kesitlerde, bordada oluúmakta
olup, yeri, güverte açÕklÕ÷Õna ba÷lÕ olmaktadÕr. Bu yer, kayma gerilmesi hesabÕ tablolarÕnda
8. Sütunda 6-3’ satÕrÕnda verilen Lik de÷eridir. En büyük úiúme normal gerilmeleri ise, açÕk
ve kapalÕ kesitlerde, güverte açÕklÕ÷Õnda oluúmaktadÕr (7 nolu noktada, ùekil 1). Tablo
10’un incelenmesinden, kayma gerilmeleri ve úiúme normal gerilmelerinin güverte geniúli÷i
arttÕkça (kapalÕ kesite yaklaútÕkça) azaldÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr. AçÕk kesitteki en büyük kayma
gerilmesi, kapalÕ kesitteki en büyük kayma gerilmesinin 1,83 katÕ olmaktadÕr. AçÕk enine
kesitte, boyuna úiúme normal gerilmesinin kayma gerilmesi de÷erine oranÕ 15,15-16,37
de÷erleri arasÕnda olup, bu de÷er kapalÕ enine kesitte 0,999 de÷erine düúmektedir. Bu
durumda özellikle açÕk enine kesitlerde úiúme normal gerilmelerinin ihmal edilemeyecek
de÷erde oldu÷u ortaya çÕkmaktadÕr.
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DOöU KARADENøZ TøPø BALIKÇI GEMøLERøNDEKø
YAPISAL DEöøùøKLøKLER VE ETKøLERøNøN øNCELENMESø
Erhan AKSU1, Ercan KÖSE2, Hasan ÖLMEZ3

ÖZET
Zamanla geliúen ve büyüyen balÕkçÕlÕk sektörü ve balÕkçÕlÕk pazarÕndaki rekabet ortamÕ, bu
gemilerin artÕk Türkiye sularÕ ile sÕnÕrlÕ kalmayÕp, açÕk denizlerde de avlanmaya çÕkmalarÕnÕ
zorunlu kÕlmÕútÕr. Bu durum, gemilerin daha fazla sürelerde denizde kalmalarÕ, daha úiddetli
deniz úartlarÕ ve zorlamalar ile karúÕ karúÕya kalmalarÕ anlamlarÕna gelmektedir. Bu
anlamda, söz konusu gemilerin tasarÕm de÷iúiklikleri ve denizcilik özellikleri yanÕ sÕra
yapÕsal dayanÕm ve yapÕsal kararlÕlÕklarÕ da önemli hale gelmiútir. Bu çalÕúmada, söz
konusu balÕkçÕ gemisi alt modelleri arasÕndan, seyir sÕrasÕnda en fazla ve farklÕ türde
zorlanmalara maruz kalan örnek yeni nesil bir gÕrgÕr balÕk avcÕ gemisi seçilerek
gerçekleútirilen yapÕsal ve denizcilik analizlerinin sonuçlarÕ sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler: BalÕkçÕ Gemisi, YapÕsal Analiz, Denizcilik Analizi, FEM
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1. Giriú
Gemi inúa sanayinin ülkemizdeki altÕn ça÷Õnda, ustalÕk ve iúçilik anlamÕnda di÷er bölgeleri
besleyen, bunun yanÕnda tüm Türkiye sularÕnda ve Akdeniz açÕklarÕnda balÕk avcÕlÕ÷Õnda ve
nakliyesinde kullanÕlan “BalÕk AvcÕ ve BalÕk Nakliye Gemileri” üretiminde uzmanlaúmÕú
olan, Do÷u Karadeniz Bölgesi tersaneleri bu süreçte, teknik ve teknolojik olarak kendilerini
yenileyememiú ve hem teknolojik altyapÕ hem de üretim yöntemi olarak dünya
standartlarÕnÕn gerisinde kalmÕú ve bu süreçteki fÕrsatÕ kaçÕrmÕúlardÕr. Geride kalan sürecin
iyi de÷erlendirilememiú olmasÕ, belirli bir uzmanlÕk seviyesine gelinmiú balÕkçÕ gemileri
dalÕnda çalÕúmalarÕ bÕrakaca÷Õz anlamÕna gelmemelidir. Bu alandaki araútÕrmalarda ve
geliútirmelerde en önemli görev tabiî ki üniversitelere düúmektedir. Do÷u Karadeniz Teknik
Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri Mühendisli÷i
bölümü söz konusu sektör için önemli bir avantajdÕr. Söz konusu gemiler ve uzmanlÕk
alanÕndaki segmentin daralmasÕ halinde yeni ve güncel e÷ilimlere yönlenilmesi için
araútÕrmalar gerek üniversite bünyesinde, gerekse sanayi-üniversite iúbirli÷inde
gerçekleútirilmektedir.

2. Yeni Nesil Do÷u Karadeniz Tipi BalÕkçÕ Gemilerinin Temel Özellikleri
Yeni nesil gÕrgÕr balÕk avcÕ gemileri operasyon akÕúÕnÕ kesintisiz ve verimlili÷i yüksek bir
úekilde gerçekleútirebilmesi için balÕk sürüsünün tespit edilmesi, a÷Õn denize atÕmÕ için
yapÕlan ön hazÕrlÕk devresi a÷Õn denize atÕlmasÕ, balÕk sürüsünün etrafÕnÕn a÷ ile çevrilmesi,
a÷Õn altÕnÕn istinga halatÕnÕn basÕlmasÕ ile büzülerek kapatÕlmasÕ, bocili÷e kadar a÷Õn açÕk a÷
(tor) kÕsmÕnÕn toplanmasÕ, bocili÷in alt kÕsmÕnÕn güverteye alÕnarak a÷Õn tava yapÕlmasÕ,
tava edilmiú a÷daki balÕ÷Õn güverteye veya di÷er taúÕyÕcÕ gemiye aktarÕlmasÕ, bocili÷in
tamamen güverteye alÕnmasÕ, di÷er av operasyonu için a÷Õn istif edilerek hazÕr hale
getirmelidir. Bu ba÷lamda, özellikle açÕk deniz úartlarÕndaki operasyonlar esnasÕnda,
geliúen avlanma teknikleri ve olanaklarÕnÕ rahatlÕkla kullanabilmek ve sorunsuz avlanma
operasyonu tamamlayabilmek için Do÷u Karadeniz bölgesinde üretilen bu gemilerin
boyutlarÕ artmÕútÕr [1]. ùekil 1'de inúaatÕ gerçekleúmiú gemilerin geometrik karakteristikleri
B-L, L/B-L, T-B arasÕndaki iliúkileri gösteren grafikler verilmiútir.
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ùekil 1. Do÷u Karadeniz tipi gÕrgÕr balÕk avlama gemilerinin boyutsal karakteristikleri
Bu çalÕúmada, klasik form korunarak ve formunun ana boyutlarÕnÕ belirleyen ilgili boyut
oranÕ de÷erleri LWL/BWL oranÕ 3.0 ve B/T oranÕ 5.9 tutularak, 45 m boyunda (gemi
üreticileri ideal açÕk deniz balÕk avcÕ gemisinin 35 m boyundan fazla olmasÕ gerekti÷ini
belirtmiúlerdir.) ve söz konusu bölgedeki tersanelerde inúa edilmiú, gÕrgÕr tipi, balÕk avcÕ
gemisi incelenmek üzere seçilmiútir. ùekil 2.de seçilen geminin resmi ve hazÕrlanan 3D
modeli, Tablo 1'de ana boyutlarÕ verilmiútir.

ùekil 2. Habib Reis-4 gemisi gerçek ve 3D model resimleri
Tablo 1. Habib Reis-4 gemisi ana boyutlarÕ
Tam Boy Loa (m)
45,1
Balp
Geniúlik Bwl (m)
14
Seyir HÕzÕ (Knot)
Draft T (m)
2,35
Lwl/B
Deplasman (t)
667
B/T
Blok KatsayÕsÕ (CB)
0,46
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Var
14
3
5,9

3. YapÕlan ÇalÕúmalar
Av yöntemi ve kullanÕlan makineler ile ekipmanlar dikkate alÕndÕ÷Õnda, avlanma
sÕrasÕndaki ani yalpa hareketleri geminin özellikle borda kÕsmÕ olmak üzere yapÕ elemanlarÕ
üzerinde zorlanmalara sebep olaca÷Õ, ayrÕca operasyonun baúladÕ÷Õ ve bitti÷i yer olan
güverte yapÕsÕnÕn di÷er bölgelerden daha fazla zorlanaca÷Õ ve yapÕsal olarak daha fazla
dikkat edilecek bölge olmasÕ gerekti÷i anlaúÕlmaktadÕr. Bunlarla beraber, gemi boyunun
kritik 90 m üzerinde olmamasÕndan ve bunun yanÕnda geniúli÷inin boyuna oranla fazla
olmasÕndan dolayÕ global boyuna mukavemet (boyuna e÷ilme momenti) açÕsÕndan problem
do÷mayaca÷Õ ve global enine mukavemet ve özellikle güverte yapÕsÕ olmak üzere yerel
mukavemet kontrolleri, bunlarÕn yanÕnda yapÕsal tasarÕmÕ etkilemesi bakÕmÕndan denizcilik
analizleri gerçekleútirilmiútir.
ÇalÕúmanÕn ilk aúamasÕnda, söz konusu Do÷u Karadeniz Tipi GÕrgÕr BalÕk AvcÕ gemilerinin
genel özellikleri, teknik özellikleri Trabzon-Çamburnu yöresi tersanelerinde yapÕlan saha
çalÕúmalarÕ kapsamÕnda incelenmesi, gözlemlenmesi ve gerekli verilerin toplanmasÕ
gerçekleútirilmiútir. Saha çalÕúmalarÕ kapsamÕnda, aynÕ zamanda gemi inúa ustasÕ da olan
tersane sahipleri ve balÕkçÕ gemisi sahipleri reisler ile görüúülmesi ve gemilerin genel
özelliklerinin yanÕnda avcÕlÕk seyirleri ve avlanma sÕrasÕnda karúÕlaútÕklarÕ, gemilerin maruz
kaldÕ÷Õ zorlanmalar ile özellikle en fazla aktivitenin gerçekleúti÷i avlanma sürecinde
güverte üstündeki iúlemler hakkÕnda tecrübelerinin dinlenmesi ve görüúlerinin alÕnmasÕ
planlanmÕútÕr.. ArdÕndan, bilgisayar ortamÕnda yapÕsal ve denizcilik analizlerinin yapÕlmasÕ
amacÕyla Habib Reis-4 gemisinin 3 boyutlu modeli oluúturulmuútur.
ÇalÕúmanÕn ikinci aúamasÕnda, Do÷u Karadeniz için uygun dalga spekturumu seçimi
yapÕlarak, Ansys AQWA ile operasyon hÕzÕ olan 0 knot için denizcilik analizleri
gerçekleútirilmiútir. AyrÕca yapÕsal elemanlarÕn kontrolü ve gemi boyutlarÕnÕn artmasÕyla
inúa edilen yeni nesil gÕrgÕr balÕk avcÕ gemilerinde, bu yapÕsal de÷iúimlerin etkileri, benzer
úekilde 3 farklÕ boydaki gemilerin de analizleri ve kontrolleri yapÕlarak irdelenmiútir.

3.1. Denizcilik analizi (Ansys-Aqwa)
BalÕkçÕ gemisinin denizcilik performansÕnÕ belirleyebilmek için geminin operasyon
esnasÕndaki hÕzÕ olan 0 knot hÕzÕndaki analizler gerçekleútirilmiútir. Dalga yönü olarak ise
aynÕ úekilde 00 (kÕç), 450 (kÕç omuzluk), 450 (borda), 1350 (baú omuzluk), 1800 (baú) açÕlarÕ
seçilmiútir [2]. Geminin operasyon hÕzÕ olan 0 knot hÕzÕndaki dalÕp çÕkma, baú kÕç vurma ve
yalpa hareketlerine karúÕlÕk gelen transfer fonksiyonlarÕ elde edilmiútir. Do÷u Karadeniz
gibi kÕsÕtlÕ denizlerde her bir deniz durumu için dalga spektrumu genel formda ITTC iki
parametreli dalga spektrumu ile temsil edilebilir [3].
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ùekil 3. Gemi hÕzÕ 0 knot, dalga yönü 450 için yalpa transfer fonksiyonu

3.2. YapÕsal elemanlarÕn mukavemet kontrolü
øncelenmek üzere seçilen geminin orta kesit mukavemet kontrolü için geminin ortasÕndaki
enine kesitinde enine çerçeveyi oluúturan döúek, posta ve kemerelerin Türk Loyduna göre
boyutlandÕrÕlmalarÕ yapÕlmÕú, geminin orijinal orta kesit elemanlarÕ ile karúÕlaútÕrÕlarak
çerçeve yapÕ oluúturulmuú ve gemi gövdesinin maruz kalaca÷Õ yükler hesaplanmÕútÕr.
Etkiyen bu yüklerin meydana getirdi÷i e÷ilme momenti de÷erleri Cross Yöntemi ile
belirlenmiútir. Moment da÷ÕlÕmlarÕ üzerinde maksimum de÷erler bulunarak kesit kontrolü
yapÕlmÕútÕr. Gemi enine orta kesit formu, hesaplamalarda kolaylÕk sa÷lamak ve aynÕ
zamanda emniyeti sahada kalabilmek için 4 düz kiriúten oluúan bir matematiksel modele
dönüútürülmüútür [4]. Posta iki elemana ayrÕlmÕútÕr. AyrÕlma noktasÕ olarak sintine dönüm
kÕsmÕ seçilmiú ve bu kÕsma boyuna bir görder konularak bu noktanÕn serbest mesnet olarak
kabulü de yapÕlmÕútÕr[4]. Yük olarak, baúlangÕç yükü ana dÕú dinamik yükün yanÕ sÕra,
gemiye güvertesinden etkiyen açÕk güverte yükü, bordasÕna yüklü su hattÕ altÕndan ve
üstünden etkiyen borda yükleri, dip kÕsÕmdan etkiyen dip yükü ve iç dip yükü
modellenmiútir. Orta kesit elemanlarÕndan kemereler, bordadan bordaya devamlÕ kiriúlerdir.
Kemerelerin tülanilerle birleúti÷i noktalar basit mesnet kabul edilebilirken, postalarÕn
rijitliklerinin kemerelere göre daha düúük olmasÕndan dolayÕ bu birleúim noktalarÕ yarÕ
ankastre mesnet olarak ele alÕnmÕútÕr. Borda postalarÕnda ise döúeklerin rijitlik katsayÕsÕnÕn
postalarÕn rijitliklerine göre büyük olmasÕndan dolayÕ bu birleúim noktalarÕ ankastre olarak
ele alÕnmÕútÕr. PostanÕn kemere ile birleúti÷i nokta ise kemerelerin rijitli÷inin postalara göre
küçük olmasÕndan dolayÕ bu birleúim noktasÕ serbest mesnetli olarak ele alÕnmÕútÕr.
Döúeklerin uç kÕsÕmlarÕ da, döúek levhalarÕna geçme veya bindirme olarak montajlandÕ÷Õ
için ankastre mesnet olarak ele alÕnmÕútÕr. Yük ve moment da÷ÕlÕmÕ, bu matematik model
formu ve boyutlarÕna göre hesaplanmÕú, konstrüksiyon malzemesi olarak, saç kaplamalar
için yüksek mukavemetli gemi inúa çeli÷i (akma-240N/mm2), kiriúler için de eúde÷er
teknik özelliklere sahip L ve lama profiller Türk Loydu kurallarÕ çerçevesinde seçilerek
kullanÕlmÕútÕr. Gerçekleútirilen hesaplamalar benzer úekilde seçilen di÷er üç gÕrgÕr balÕk
avcÕ gemisine de uygulanmÕú ve sonuçlar grafiklerde özetlenmiútir [1].
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ùekil 4. Kemere kesit modulü ve oluúan maksimum moment de÷erlerinin
gemi geniúli÷ine göre de÷iúimi
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ùekil 5. Posta kesit modülü ve dip kÕsmÕnda oluúan maksimum moment
de÷erlerinin gemi geniúli÷ine göre de÷iúimi

* Gemi boyu büyüdükçe kemere emniyet yüzdesinin yaklaúÕk sabit kalmÕú olmasÕ yani
gereksiz yere daha büyük kesitli elemanlar kullanÕlmamÕú olmasÕ, posta emniyet yüzdesinin
azalmasÕnÕn yani daha küçük kesitli elemanlar kullanÕlmÕú olmasÕ, döúek emniyet
yüzdesinin de kabul edilebilir düzeyde artÕúlar göstermesine ra÷men postalarÕn döúeklerden
daha büyük boyutlu elemanlar olduklarÕ düúünüldü÷ünde, halihazÕrda gere÷inden a÷Õr olan
bu tip balÕk avcÕ gemilerinin, boy artÕúÕyla beraber do÷ru orantÕlÕ olarak daha da
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a÷ÕrlaútÕrÕlmadÕ÷ÕnÕ ve kullanÕlan malzeme a÷ÕrlÕ÷Õ açÕsÕndan daha optimum seviyede
oldu÷unu göstermektedir.
* YapÕlan yapÕsal eleman analizinde, gemilerin güvertelerinde kemerelerin yarÕ geniúlikte
tek tülani ile desteklenmeleri halinde yeterli mukavemeti sa÷layacaklarÕ belirlenmesine
ra÷men, orijinal üretimlerinde daha emniyetli olaca÷Õ düúünülerek çift tülani kullanÕlmÕú
olmasÕ üretim maliyetini ve gemi a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ artÕran negatif etkili bir önlem olarak
belirlenmiútir.
* Gemi geniúli÷ine göre kemere ve posta kesit modüllerinin de÷iúimini gösteren grafikler
incelendi÷inde, gemi geniúli÷indeki ortalama her bir metre artÕú, kemere kesit modülünün
ortalama %35, posta kesit modülünün de ortalama %30 artÕú gözlemlenmiútir. Yine geniúlik
artÕúÕnÕn büyüklü÷üne göre bu yüzde artÕúÕ da büyümektedir.

4. Sonuçlar ve Öneriler
1- Yeni nesil Do÷u Karadeniz tipi balÕkçÕ gemilerinin 35 m ile 55 m boy aralÕ÷Õnda, 11 m
ile 15.6 m geniúlik aralÕ÷Õnda ana boyutlara sahip oldu÷u ve geniúliklerinin aynÕ sÕnÕf di÷er
ülke gemilerinden daha fazla oldu÷u belirlenmiútir.
2- Bununla beraber (L/B) oranlarÕnÕn 2.8-3 de÷erlerine kadar düútü÷ü belirlenmiútir.
Avrupa ve dünyadaki di÷er bazÕ ülke balÕkçÕ gemilerinde ise bu oran 4 ile 4.6 arasÕnda
de÷iúmektedir. Düúen bu oranla beraber istenilen pozitif sonuçlar edilmiú ve ayrÕca stabilite
kabiliyetleri de artmÕútÕr. Fakat, her türlü direnç bileúeni (dalga direnci, viskoz direnç)
açÕsÕndan de÷erler negatif etkilendi÷i için daha fazla güç gereksiniminin do÷aca÷Õ ve yakÕt
sarfiyatÕnÕn artaca÷Õ açÕktÕr.
3- AyrÕca, Do÷u Karadeniz tipi balÕkçÕ gemilerinde yüksekliklerin (derinlik) geniúliklere
göre genelde daha küçük ve dolayÕsÕyla geniúlik-derinlik (B/D) oranlarÕnÕn büyük oldu÷u
belirlenmiútir. Avrupa ve dünyadaki di÷er bazÕ ülke balÕkçÕ gemilerinde bu oran 2.2
civarÕnda iken Do÷u Karadeniz tipi balÕkçÕ gemilerinde geniúlik-derinlik oranÕnÕn 3.5
civarÕnda olmaktadÕr. Geminin yüksekli÷inin düúük de÷erlerde tutulmasÕnÕn en önemli
sebebi a÷larÕn denize atÕlÕp av sonrasÕ toplanmasÕnÕn daha rahat gerçekleútirilmek
istenmesidir.
4- Form özelliklerini inceleyecek olursak, Do÷u Karadeniz tipi balÕkçÕ gemilerini
di÷erlerinden ayÕran en belirgin özelli÷in profilden bakÕldÕ÷Õnda úiyer hattÕndaki 100-200
mm arasÕnda de÷iúen sehim bulunur. Bu sehim de÷eri di÷er balÕkçÕ ülkelerin gemilerine
oranla çok kuvvetli ve belirgindir. Bu sehimden kaynaklanan úiyer kalkÕntÕsÕ baú tarafta kÕç
taraftakine göre daha fazladÕr. ùiyer hattÕnÕn minimum de÷eri gemi ortasÕndan kÕça
do÷rudur. Bu durum úiddetli deniz úartlarÕnda pozitif etkiden çok, baú bodoslamanÕn
güverteye yakÕn içe do÷ru kÕvrÕlan bir hat çizmesi ile birlikte negatif etki do÷urur ki, baú
tarafÕn dalga içine girmesi ile güvertenin su dolmasÕ ve baú tarafÕn kalkÕntÕsÕnÕn iç bükeyli÷i
sebebiyle baútan gelen dalgayÕ alttan alarak çok havalanmasÕ ile úiddetli dövünme
hareketlerinin yaúanmasÕ, geminin global yapÕsÕnÕ ve baú taraf yerel elemanlarÕnÕ tehdit
etmektedir.
5- Baú kÕç vurma ve yalpa hareketleri hidrostatik geri getirme etkisi nedeniyle uygun
olmayan koúullarda kolayca rezonansa girebilmekte ve gemi gemisi için olumsuz etkiler
yaratabilmektedir. Bu nedenle balÕkçÕ gemisinin operasyon hÕzÕ (0 knot) irdelendi÷inde
deniz durumu 1-2-3-4 için baú kÕç vurma hareketi sorun teúkil etmemektedir. Fakat deniz
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durumu 5-6 için kÕç, kÕç omuzluk, baú ve baú omuzluk yönlerindeki dalgalarda baú kÕç
vurma hareketi kritik de÷er olan 2.00 RMS de÷erini geçmektedir. Yalpa hareketi
irdelendi÷inde geminin operasyon hÕzÕnda dalgayÕ bordadan, baú ve kÕç omuzluktan
almamasÕ gerekti÷i anlaúÕlmaktadÕr. Çünkü deniz durumu 2-3-4-5-6 da yalpa hareketi kritik
de÷er 6.00 RMS de÷erini geçmektedir. DalgalarÕn ortaya çÕkardÕ÷Õ gemi hareketleri ve
ivmelenmeler insanlar üzerinde olumsuz etki yapacaktÕr. Bu etki konforu bozacak ileri
düzeyde deniz tutmalarÕna neden olacaktÕr. Bu ba÷lamda geminin düúey ivme de÷erinin
belirlenmesi gerekmektedir. BalÕkçÕ gemisinin 0 knot hÕzÕnda deniz durumu-6 için
bordadan gelen dalgalarda düúey ivme kritik de÷erini geçmektedir. BalÕkçÕ gemisinin 4, 8
ve 12 knot hÕzlarÕnda deniz durumu-6 için bordadan gelen dalgalarda düúey ivme kritik
de÷erini geçmektedir. BalÕkçÕ gemisinin 14 knot hÕzÕnda deniz durumu-6 için kÕçtan ve
bordadan gelen dalgalarda düúey ivme kritik de÷erini geçmektedir.
6- BunlarÕn yanÕnda, Do÷u Karadeniz tipi balÕkçÕ gemilerini di÷er gemilerden ayÕran temel
özelliklerden birisi olan, gemide balast tanklarÕnÕn olmamasÕ özelli÷i sebebiyle yüksüz
durumdayken balbÕn (yumru baúÕn) su üstüne çÕkarak baútan gelen dalgayla gemiyi havaya
kaldÕrmasÕ sonucu yine úiddetli dövünmeler oluúur.
7- Av yöntemi ve kullanÕlan makineler ile ekipmanlar dikkate alÕndÕ÷Õnda, avlanma
sÕrasÕndaki ani yalpa hareketleri geminin özellikle borda kÕsmÕ olmak üzere yapÕ elemanlarÕ
üzerinde zorlanmalara sebep olaca÷Õ, ayrÕca operasyonun baúladÕ÷Õ ve bitti÷i yer olan
güverte yapÕsÕnÕn di÷er bölgelerden daha fazla zorlanaca÷Õ ve yapÕsal olarak daha fazla
dikkat edilecek bölge olmasÕ gerekti÷i anlaúÕlmÕútÕr.
8- Türk Loydu kurallarÕna göre yapÕlan boyutlandÕrma ile geminin inúasÕnda tercih edilen
boyutlar kÕyaslanmÕútÕr. Enine çerçeveler arasÕ mesafe kurallara göre 0.56 m yeterli iken
emniyet katsayÕsÕnÕ da hesaba kattÕ÷ÕmÕz halde uygulamada 0.42 m’ye kadar düúürülerek
kullanÕldÕ÷Õ belirlenmiútir. AyrÕca, Loyd kurallarÕnda hesaplanan sac kalÕnlÕklarÕnÕn yine
uygulamada 1 mm artÕrÕldÕ÷Õ belirlenmiútir. AçÕk denizlerde dövünmelerden dolayÕ kaynak
ba÷lantÕlarÕnÕ esnemeden daha fazla koruyabilmek, mukavemeti artÕrmak amacÕyla tercih
edildi÷i belirlenen bu farklar geminin çelik gemisinin a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn artmasÕna sebep
olmaktadÕr. Fazladan 50 enine borda postasÕ, 25 enine kemere ve 25 döúek kullanÕldÕ÷Õ
düúünüldü÷ünde, çelik gemi a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn artaca÷Õ ve direnç, gerekli sevk gücü ve yakÕt
tüketimi de÷erlerinin de yükselece÷i görülmektedir.
9- Gemiyi kutu kiriú olarak ele alÕp mukavemet analizini en kritik yükleme durumuna göre
yapÕlabilmek için balÕk avcÕ gemisinin limandan ayrÕlÕú durumu göz önüne alÕnmÕútÕr.
Limandan ayrÕlÕú anÕnda geminin uç noktalarÕndaki yakÕt ve su tanklarÕnÕn tam dolu oldu÷u
ve tanklarÕn aksine gemi ortasÕndaki ambarlarÕn boú oldu÷u durum, boyuna mukavemet
açÕsÕndan maksimum e÷ilme momentinin oluúaca÷Õ durumdur.
10- Özellikle, boyuna mukavemete katÕlan elemanlar dikkate alÕnarak bakÕldÕ÷Õnda
uygulamada hesap sonuçlarÕ çÕkanlara göre daha mukavim elemanlar seçildi÷i
belirlenmiútir. Sonuç olarak yapÕ elemanlarÕnÕn yukarÕda da vurgulandÕ÷Õ gibi, uygulamada,
emniyet katsayÕsÕ hesaba katÕldÕ÷Õ da düúünülürse gerekli olmadÕ÷Õ halde boyutlarÕnda
artÕma gidildi÷i, enine çerçevelerin de daha sÕk aralÕkla yerleútirildi÷i ve gereksiz çelik gemi
a÷ÕrlÕ÷Õ artÕúÕ oldu÷u görülmüútür.
11- Türk Loydu kurallarÕna dayalÕ olarak yapÕlan hesaplamalarda, gemilerin orta kesitlerini
oluúturan enine çerçeve elemanlarÕnÕn, boyuna kullanÕlan görder, tülani ve stringerlerin
destekleri ile birlikte yeterli mukavemette oldu÷u, hatta belirlenen emniyet yüzdelerine
bakÕldÕ÷Õnda fazlasÕyla mukavim olduklarÕ ve yine kural tabanlÕ tasarÕm yönteminin asgari
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dayanÕmÕn üzerinde de÷erlerle boyutlandÕrma ortaya çÕkardÕ÷Õ düúünüldü÷ünde, bu
durumun gemilerin gere÷inde fazla a÷ÕrlaúmasÕna, gemi su içerisine daha fazla girece÷i için
dalga yapma enerjilerinin yani dalga dirençlerinin artmasÕna, seyir hÕzlarÕnÕn azalmasÕna,
hÕzÕ arttÕrmak için daha yüksek güçte ve a÷ÕrlÕkta makinelere ihtiyaç duyulmasÕna ve yakÕt
tüketimlerinin artmasÕna sebep olmaktadÕr. Bundan sonraki üretimlerde, kullanÕlacak
yapÕsal eleman boyutlandÕrmalarÕnÕn bu analizler dikkate alÕnarak ve bir sonraki aúamada
gerçekleútirilecek bilgisayar programÕ analizlerinin sonuçlarÕ ile kontrol edilerek
yapÕlmalarÕ, yüzer fabrika olarak nitelendirilebilecek balÕk avcÕ gemilerinin, orta ve uzun
vadede, dayanÕm açÕsÕndan hatasÕz ve güvenilir, üretim ve iúletme maliyetleri (a÷ÕrlÕk ve
yakÕt tüketimi) açÕsÕndan tasarruflu hale gelmelerine imkan sa÷layacaktÕr.
12- BunlarÕn yanÕnda, çeúitli testlerin sonucunda oluúturulmuú ve sadeleútirilmiú birtakÕm
amprik formüllerden oluúan kurallara dayalÕ yapÕlan tasarÕmlarÕn gereksiz a÷ÕrlÕk
oluúturmalarÕnÕn ve uzun vadede maliyetlerini arttÕrmanÕn yanÕnda baúka handikaplarÕ da
ortaya çÕkmaktadÕr. Bunlardan en belirgin olanÕ da, di÷er yapÕlarÕn maruz kaldÕ÷Õ geleneksel
yüklere ek olarak su içerisinde dalga yükleri, kargo yükleri ve benzeri farklÕ, birbirleriyle
etkileúimli karmaúÕk yüklere maruz kalan yapÕlarÕn optimum boyutlandÕrma limitlerinin tam
olarak belirlenmesinde yetersiz kalaca÷ÕdÕr. Daha etkin ve gerçekçi bir tasarÕm için
bilgisayar programÕ analizlerinden yararlanmak, bir baúka deyiúle, kural tabanlÕ tasarÕm
yöntemleri yerine nihai mukavemet de÷erlerinin belirlenebildi÷i limit durumu tabanlÕ
analizler yardÕmÕyla oluúturulan tasarÕm yöntemlerine geçiú yapÕlmalÕ daha sonra da ilgili
klas kuruluúlarÕnÕn oluúturdu÷u bu kurallar ile karúÕlaútÕrma ve kontroller yapÕlmalÕdÕr.
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GEMø YAùAM DÖNGÜSÜ ANALøZøNDE ATIK YÖNETøMø
MODELø
Levent BøLGøLø1 ve U÷ur Bu÷ra ÇELEBø1

ÖZET
Gemiler, dünyadaki ulaúÕm ve ticarette vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. Artmakta olan
dünya nüfusu ve buna ba÷lÕ olarak geliúen ekonomilerin yeni talepleri nedeniyle deniz
taúÕmacÕlÕ÷Õna olan ihtiyaç da hÕzla artmaktadÕr. Gemi yaúam döngüsü, inúa tersanelerinde
üretim ile baúlayÕp, söküm tersanelerinde geminin geri dönüúümü ile biten ve gemi ömrü
boyunca bakÕm onarÕm ile gemi iúletme operasyonlarÕnÕn yürütüldü÷ü bir süreçtir. Bu
süreçte atÕk yönetimi felsefesi açÕsÕndan incelendi÷inde gemi imalatÕndan baúlayan süreçleri
de içine alacak úekilde çevreye ve insan sa÷lÕ÷Õna zarar verebilecek operasyonlarÕn oldu÷u
gözlemlenmiútir. Son yÕllarda uluslararasÕ kurallarÕn geliútirilmeye baúlanmasÕyla, bu atÕk
ve emisyonlarÕn azaltÕlmasÕ son derece önemli hale gelmiútir. AtÕk ve emisyonlarÕn
azaltÕlmasÕnda kullanÕlan yeni yaklaúÕmlardan en önemlisi Yaúam Döngüsü Analizi (Life
Cycle Assessment-LCA)’dir. Yaúam Döngüsü Analizi, üretim ve kullanÕm süreçleri
içerisindeki tüketimi azaltarak zararlÕ etkileri azaltmayÕ amaçlayan yeni bir yaklaúÕmdÕr.
LCA, bir gemi için atÕk yönetimi açÕsÕndan incelendi÷inde, hammadde aúamasÕndan söküm
aúamasÕna kadar, geminin tüm yaúamÕ boyunca geçirdi÷i aúamalarÕ irdeler ve tüm üretim
süreçlerinde harcanan enerjiyi, kullanÕlan malzeme miktarÕnÕ azaltmak ve operasyonlar
sÕrasÕnda oluúan emisyonlarÕminimize edebilmek için kullanÕlÕr. Bu çalÕúmada LCA
yöntemi ve aúamalarÕ incelenmiú ve yöntemin atÕk yönetim performansÕ oluúturacak bir
modeli sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler: Yaúam Döngüsü Analizi, gemi emisyonu, gemi geri dönüúümü, gemi
operasyonu, atÕk yönetimi
1.Giriú
Gemi inúasÕ, bilinen en eski üretim yöntemlerinden biridir. Deniz taúÕtlarÕ, gerek ticari
gerekse askeri alanlarda geniú çaplÕ olarak kullanÕlagelmiú ve dünya ticaretinin belkemi÷ini
oluúturmuútur.

1
YÕldÕz Teknik Üniversitesi, Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fakültesi, Gemi ønúaatÕ ve Gemi Makineleri Mühendisli÷i
Bölümü, Tel: 0212 383 28 48, e-posta: lbilgili@yildiz.edu.tr; ucelebi@yildiz.edu.tr
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Dünya ekonomisi, deniz taúÕmacÕlÕ÷Õ ve buna ba÷lÕ gemi imalatÕ sektörü ile çok yakÕn
iliúkilidir. Birleúmiú Milletler Ticaret ve KalkÕnma KonferansÕ’nÕn (UNCTAD) tahminine
göre dünya deniz ticareti, 2010’da 1970’teki durumuna kÕyasla % 300’den fazla artÕú
göstererek 8.408 milyar tona ulaúacaktÕr. Ticaret hacminin 2011’de ise 8.879 milyar tona
ulaúmasÕ beklenmektedir [1].
Her yÕl 3,5 milyar tonluk yük Avrupa limanlarÕnda yüklenmekte ve boúaltÕlmakta ve
birli÷in dÕú ticaretinin yaklaúÕk % 90’Õ birlik limanlarÕndan geçmektedir. Dünya toplam
tonajÕnÕn % 25’i Avrupa bayraklÕ olup gemicilik, liman faaliyetleri ve gemi inúa
sektörlerinin birlik toplam gayrisafi yurtiçi hasÕlasÕnÕn % 2’sinden fazlasÕnÕ
oluúturmaktadÕr. Avrupa Birli÷i (AB) ülkelerine ba÷lÕ denizcilik úirketleri dünya toplam
ticaret filosunun % 40’ÕnÕ oluúturmakta ve Avrupa limanlarÕ tarafÕndan kontrol edilen yük
miktarÕ da gittikçe artmaktadÕr: Limanlarda gerçekleúen konteyner trafi÷inin hacmi
geçti÷imiz yÕllarda ikiye katlanmÕútÕr [2].
Gemi inúaatÕ emek yo÷un ve pek çok endüstriyel kolun ortak çalÕúmasÕnÕ gerektiren,
hammadde tüketimi fazla olan bir sektördür. Buna ek olarak, iúletme süreçleri boyunca
yolcu ve yük taúÕdÕklarÕndan dolayÕ gemiler yÕllÕk olarak büyükmiktarlarda katÕ, sÕvÕ, gaz
formlarÕnda atÕk üretirler.
YapÕlan bir çalÕúmada 2000-3000 yolcu kapasiteli bir yolcu gemisinin günlük 1000 ton
civarÕnda atÕk bÕraktÕ÷Õ bulunmuútur. Bu atÕklar içinde 550-800 ton gri su, 100-115ton siyah
su, 13-26 ton sintine suyu, 7-10ton katÕ atÕk ve 60-100 ton zehirli atÕk bulunur. Bu da
dünyadaki yolcu gemileri yÕllÕk toplam 182.000 ton civarÕnda atÕk bÕraktÕ÷Õ anlamÕna
gelir.Bu gemiler plastik kutular, karton, paket atÕklarÕ, sintine suyu, atÕk sular ve pil, zehirli
sÕvÕlar, boya atÕklarÕ, kullanÕlmayan ya da süresi geçmiú ilaçlar gibi çevreye zararlÕ atÕklar
gibi çeúitli tipte atÕklarÕ sürekli olarak denize boúaltmaktadÕr. Plastikler, kâ÷Õtlar, karton ve
yemek atÕklarÕ gibi yanÕcÕ maddeler yakÕlÕp külleri denize bÕrakÕlabilir [2]. Operasyon
aúamasÕnÕn yanÕ sÕra geri dönüúüm ve üretim aúamalarÕ da di÷er atÕk üreten aúamalardÕr.Bir
ürünün Yaúam Döngüsü Analizi (LCA), ürünün tüm yaúam süresi göz önünde
bulundurulmak üzere;ürünü tanÕmlamak, de÷erlendirmek, üretim aúamasÕnda harcanan
enerjiyi ve çevreye olan zararlarÕ minimuma indirmekiçin kullanÕlÕr. LCA yöntemi ürünün
ham madde aúamasÕndan lojistik, üretim, iúletme ve söküm aúamalarÕnÕ içeren, yaúamÕ
boyunca çevreye yaptÕ÷Õ etkileri inceleyen sistematik bir yöntemdir. LCA temelde üç temel
amaca hizmet eder: (1) enerji tüketimini minimize etme, (2) çevreye olan etkileri minimize
etme, (3) kullanÕlan malzemelerietkinli÷inin de÷erlendirilmesi. LCA yöntemi özellikle atÕk
yönetimi sektöründe hÕzla artan bir kullanÕm alanÕna sahiptir. Bu yöntem ayrÕca kentsel
alanlarda kullanÕlan atÕk yönetimi sistemlerinin çevreye olan potansiyel etkilerini
incelemekte de baúarÕyla kullanÕlmÕútÕr [3].
LCA, çevreye daha duyarlÕ dizayn ile baúlayan üretim süreçlerinin iyileútirilmesi,çevreci
ürünler üretilmesi ve kullanÕlmasÕ, mevcut kaynaklarÕn daha etkin kullanÕlmasÕ sonucu daha
iyi atÕk yönetim sistemlerinin geliútirilmesi konularÕnda kullanÕlmaktadÕr.
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2. Gemiler øçin Yaúam Döngüsü Analizi’nin øncelenmesi
A÷Õr sanayi olarak kabul edilen gemi imalatÕ sektörü gerek hammadde gerekse üretim
prosesleri açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde, uygulanan üretim proseslerinin tümüne yakÕnÕ
kirletici olarak çevre ve insan sa÷lÕ÷Õna etki etmektedir. Tersanelerde, gemi üretimi ve
onarÕmÕnda kullanÕlan süreçler pek çok tipte katÕ, sÕvÕ ve gaz kirletici atÕk maddeler
üretmektedir.Üretim aúamasÕnda büyük miktarda ve çeúitli tiplerde malzeme
kullanÕldÕ÷Õndan ve bir geminin kullanÕm ömrünün görece uzun olmasÕndan dolayÕ gemi
inúa sektöründe atÕk yönetimi açÕsÕndan iyi bir LCA süreci uygulanmalÕdÕr. LCA süreci
aúa÷Õdaki gibi dört kÕsma ayrÕlabilir:
(1)
(2)
(3)
(4)

Dizayn ve Üretim
Operasyon
BakÕm-OnarÕm
Geri Dönüúüm

2.1 Dizayn ve Üretim
Bütünsel bir gemi dizaynÕ yaklaúÕmÕ, aúa÷Õdaki temel konularÕ kapsamalÕdÕr [3].
-

UluslararasÕ Denizcilik Organizasyonu (IMO) ve di÷er uluslararasÕ sözleúmeler
Yasal gereklilikler
Klaslama kuruluúlarÕnÕn koúullarÕ
Ulusal ve uluslararasÕ güvenlik kurallarÕ
Performans
Malzemelerin akÕlcÕ kullanÕmÕ
Enerji tüketiminin minimizasyonu
Daha temiz üretim süreci
Çevresel etkilerin azaltÕlmasÕ
KatÕ atÕklarÕn azaltÕlmasÕ
Söküm sürecinde oluúan zararlarÕn azaltÕlmasÕ

Gemi üretim süreci, genel olarak emisyon úeklinde adlandÕrÕlabilecek katÕ, sÕvÕ ve gaz
atÕklarÕn çÕkmasÕna neden olur. Bu emisyonlar, çevreye ve insan sa÷lÕ÷Õna verdikleri
zarardan dolayÕ tehlikeli atÕklar olarak adlandÕrÕlÕr. Gemi inúa projesinin baúlangÕcÕnda, ön
dizayn ve detay dizayn aúamalarÕnda bu tip atÕklarÕn önlenmesine yönelik çalÕúmalar
yapÕlmasÕ en iyi çözüm olabilir. Alternatif çözümler olarak, kullanÕlan malzeme miktarÕnÕn
azaltÕlmasÕ,emisyon azaltÕcÕ alternatif üretim yöntemlerinin benimsenmesi, mühendislik ve
yönetim süreçlerinin iyileútirilmesi, bazÕ malzemelerin yeniden kullanÕmÕ, zehirli
kimyasallarÕn yerine aynÕ iúleve sahip baúka maddelerin kullanÕlmasÕ örnek gösterilebilir.
Kaynak, boya ve raspa süreçleri, iúlem sonucunda oluúan uçucu organik bileúikler gibi
iúlemin yapÕldÕ÷Õ ortamda kalÕcÕ olabilen maddeler nedeniyle iúçi sa÷lÕ÷Õ üzerinde do÷rudan
etkiye sahiptir.
Yaúam Döngüsü Analizi’nin gemi üretimi ve gemi onarÕmÕ basamaklarÕnda etkin bir atÕk
yönetimi modeli için raspa atÕklarÕnÕn minimize edilmesi gerekmektedir. YapÕlan son
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çalÕúmalarda atÕklarÕn çevre ve insan sa÷lÕ÷Õ üzerine olan etkileri yüzey hazÕrlamada daha
sa÷lÕklÕ alternatif yöntemler aramaya itmiútir.
Kaynak iúlemlerinin çevre ve insana verdi÷i zararlarÕn azaltÕlmasÕnÕ sa÷lanmasÕ ve üretimin
kalitesinin artmasÕ için kaynak teknolojilerinde yeni teknolojilerin kullanÕlmasÕ
sa÷lanmalÕdÕr.Boyama proseslerinin atölyelerde uygulanmasÕ sÕrasÕnda küçük parçalar için
sprey kabinleri, büyük parçalar ve bloklar için havalandÕrÕlmasÕ sa÷lanmÕú boyama holleri
kullanÕlmalÕdÕr. VOC salÕnÕmÕnÕ düúürebilmek için transfer etkisi yüksek boyalar
kullanÕlmalÕ ya da üretilmelidir. Teknolojinin geliúmesine ba÷lÕ olarak geleneksel sprey
donanÕmlarÕndan teknolojik sprey sistemlerine geçiú sa÷lanmalÕdÕr. Gemi onarÕmÕnda
boyalarÕn sökülmesinden sonra yapÕlan yÕkama iúlemlerinden çÕkan atÕk sularÕn arÕtÕlmasÕ
için arÕtÕm sistemleri kullanÕlmalÕdÕr.
Tersanelerde zararlÕ ve kirletici atÕklarÕn oluúmasÕyla sonuçlanan çeúitli üretim süreçleri
mevcuttur. Tersaneler genellikle gemi inúa ve gemi onarÕm olmak üzere iki alt kÕsma
ayrÕlÕrlar [4]. Gemi inúa ve onarÕm endüstrisi yüzey hazÕrlama, boyama ve kaplama, metal
iúleme operasyonlarÕ, yüzey temizleme, kaynak ve kesme operasyonlarÕ gibi çeúitli
iúlemlerin birleúiminden meydana gelir. Bu süreçler, çeúitli ürünler ve hammaddelerle
baúlar ve de÷iúik türdeki atÕklarÕn ve kirleticilerin (katÕ, sÕvÕ, gaz) üretimiyle sonuçlanÕr [5].
2.2 Operasyon/BakÕm ve OnarÕm
Operasyon aúamasÕ bir geminin yaúam döngüsünde en çok emisyon açÕ÷a çÕkardÕ÷Õ ve en
çok enerji harcadÕ÷Õ aúama oldu÷undan LCA özellikle bu aúamaya yo÷unlaúmalÕdÕr.Gemi
emisyonlarÕ iki ana bölüme ayrÕlÕr: Havaya olan emisyonlar ve suya olan emisyonlar.
Havaya olan emisyonlar karbon dioksit (CO2), karbon monoksit (CO), azot oksitler (NOx),
kükürt oksitler (SOx), parçacÕklÕ madde (PM) ve siyah karbon (BC); suya olan emisyonlar
ise çöp, katÕ atÕklar, sintine suyu, gri ve siyah su ile balast suyunu içerir.
Havaya olan bu emisyonlar küresel ÕsÕnmanÕn baúlÕca nedenidir. Gemilerin, dünyadaki
toplam CO2 üretiminin % 2-4’üne denk gelen [6] 943,5 milyon ton CO2ürettikleri tahmin
edilmektedir [7]. Geçmiú çalÕúmalar göstermektedir ki uluslararasÕ denizcilik sektörü, 6,87
Tg civarÕnda NOx üretiminden sorumludur [8]. Bu da toplam NOx üretiminin % 10-15
kadarÕnÕn gemi kaynaklÕ oldu÷unu göstermektedir [9;10]. SOx emisyonlarÕ yakÕt içindeki
kükürt miktarÕna ba÷lÕ olarak de÷iúir. UluslararasÕ deniz ticaret filolarÕ, toplam dünya
üretiminin % 5-8’ine denk gelen 6,49 Tg civarÕnda SOx üretiminden sorumludur [8].
Küresel denizcilik faaliyetleri BC emisyonlarÕnÕn % 1,7’sindensorumludur [10] ve gemi
kökenli PM emisyonlarÕnÕn 0,9-1,7 milyon ton arasÕnda oldu÷u tahmin edilmektedir [11].
SayÕlan bu emisyonlarÕn tamamÕ operasyon sÕrasÕnda meydana gelmektedir. LCA yaklaúÕmÕ
ile çevreye zararlÕ etkileri olan bu emisyonlarÕn azaltÕlmasÕ sa÷lanabilmektedir.
2.3 Geri Dönüúüm
Gemi geri dönüúümü bir geminin yaúam döngüsünün son aúamasÕdÕr; fakat baúka
malzemelerin yaúam döngülerinin de ilk aúamasÕnÕ oluúturur. Gemi sökümü ve geri
dönüúümü, azÕmsanmayacak boyutlarda ekonomik kazanç getirirken çevresel performans
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üzerinde de önemli pozitif etkilere sahiptir. Özellikle atÕk yönetimi konusunda uygulanacak
LCA yöntemi, elde edilen kazanÕmlarÕ daha verimli hale getirecektir.
Bir geminin pek çok parçasÕ geri dönüútürülebilir oldu÷undan bu süreç geminin yaúam
döngüsü içinde önemli bir yere sahiptir. Geri dönüúüm sÕrasÕnda açÕ÷a çÕkanraspa atÕklarÕ,
sökülen maddeler ve di÷er metaller, boya ve çözücü ekipmanlarÕ, aúÕndÕrÕcÕlar, so÷utucu
ya÷lar gibi malzemeler yüzünden hava, su ve toprak kirlili÷i meydana gelir. Özellikle yaúlÕ
gemiler asbest gibi çok zararlÕ maddeler ihtiva edebilir [12].
IMO gemi geri dönüúümü konusunda Mart 2000’de toplanan 44. Deniz Çevresini Koruma
Komitesi (MEPC) oturumunda çalÕúmaya baúlamÕútÕr. IMO tarafÕndan alÕnan Karar A.980
(24) gemi inúa úirketleri, bayrak, liman ve geri dönüúüm hizmetleri sunan devletleri,
uluslararasÕ organizasyonlarÕ ve gemi sahipleri, gemi inúa, onarÕm ve geri dönüúüm
tersaneleri gibi sektörün içinde bulunan birimlere tavsiye sunmak amacÕyla hazÕrlanmÕútÕr
[13].
Hong Kong Sözleúmesi, söküm aúamasÕndaki asbest, a÷Õr metaller, hidrokarbonlar ve ozon
tabakasÕ için zararlÕ olan maddeler içeren gemileri de kapsayacak úekilde geri
dönüútürülmek üzere tersanelere gelen tüm gemileri ilgilendirmektedir. Sözleúmeye göre
tersaneler, sökülecek olan gemilerin envanter ve tipik özelliklerine ba÷lÕ olmak üzere,
‘Gemi Geri Dönüúüm PlanÕ’nÕ sa÷lamak durumundadÕrlar [14].
Hong Kong Sözleúmesi, gemi geri dönüúüm sektörüne çevreci bir yaklaúÕmla oluúturulan
kapsamlÕ bir giriú olma niteli÷i taúÕr. Sözleúme, geri dönüúüm sürecinde oluúabilecek
atÕklarÕ önleme, azaltma ve mümkünse sÕfÕrlama amacÕnÕ taúÕr. Sözleúme aynÕ zamanda
gemilerin operasyon ve geri dönüúüm aúamalarÕ için sörvey, inceleme ve sertifikalandÕrma
süreçlerini de düzenlemektedir. Bu yeni ve kapsamlÕ düzenlemelere karúÕn, Hong Kong
Sözleúmesi, yalnÕzca 500 gros ton ve üzeri gemileri kapsadÕ÷Õndan dolayÕ dünya
denizlerinde hizmet vermekte olan gemilerin yaklaúÕk yarÕsÕnÕ kapsamamakta ve bu yüzden
daha kapsamlÕ bir úekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir [15].
3. Gemi Yaúam Döngüsü Analizi AtÕk Yönetim Modeli
LCA kapsamÕnda atÕk yönetimi kitabÕ oluúturulmalÕ ve çalÕúan tüm sistemlerin her bir
parçasÕnÕn, atÕk envanteri çÕkarÕlmalÕdÕr. AtÕk envanterinde, parçanÕn hangi sÕklÕkla
de÷iúece÷i, de÷iúen parçanÕn fiziksel ve kimyasal özellikleri, bertaraf edilme, yeniden
kullanÕm veya geri kazanÕm durumlarÕ belirlenmelidir. BakÕm onarÕma gelen gemilerde
ömrü dolan ya da arÕzalanan tüm parçalar için atÕk yönetimi prosedürleri uygulanmalÕdÕr.
LCA yaklaúÕmÕ, gemi inúa sektöründe geminin tüm yaúam döngüsü boyunca tasarruf
sa÷layabilmek için kullanÕlÕr. Bu durum, aúa÷Õdaki úekilde gösterilmiútir:
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ùekil 1. LCA Döngüsü
LCA’da dizayn ve üretim aúamasÕnda, etkin bir atÕk yönetim modeli kurulmasÕ
gerekmektedir. ømalat süreçlerine bakÕldÕ÷Õnda en çok atÕk çÕkaran süreçler arasÕnda,
kaynak, raspa ve boyama süreçleri gelmektedir. Bu süreçlerin atÕklarÕnÕn minimize
edilmesi, yeniden kullanÕm ve geri kazanÕm opsiyonlarÕnÕn de÷erlendirilmesi LCA
açÕsÕndan oldukça önemlidir.
Geleneksel raspa yöntemlerine alternatif olacak yöntemlerin baúÕnda kuru buz raspasÕ
gelmektedir. Kuru buzun aúÕndÕrÕcÕ olarak kullanÕlmasÕ çevresel gereksinimler ve geri
dönüúüm ile atÕklarÕn ayrÕútÕrÕlmasÕ konusunda sa÷ladÕ÷Õ avantajlarÕ nedeniyle önem
kazanmaktadÕr Teknolojideki geliúmelerle geri dönüúümlü cam aúÕndÕrÕcÕlarÕn raspa
iúlemlerinde kullanÕlan cüruf ya da mineral aúÕndÕrÕcÕlara alternatif olmaya baúlandÕ÷Õ bir
gerçektir. KapalÕ çevrim raspa sistemleri otomasyon sistemleri sayesinde etkin bir atÕk
yönetimi sa÷lamaktadÕr.
øúçilerin dumana maruz kalmalarÕnÕn azaltÕlmasÕ için kurallara uygun olarak kiúisel
koruyucu donamÕmlar eksiksiz olarak kullanÕlmalÕdÕr.AvantajlarÕ yüksek hÕz, güvenilirlik,
düúük ÕsÕl etki olan lazer kaynak teknolojisindeki geliúmeler takip edilerek tersanelere
uygulama alanlarÕ yaratÕlmalÕdÕr.
Gemi üretiminde en çok kullanÕlan yüzey hazÕrlama yöntemi aúÕndÕrÕcÕ raspadÕr. Raspa
iúlemi sonrasÕnda katÕ, sÕvÕ ve gaz formunda çevre ve insan sa÷lÕ÷Õna etkileri olan
kirleticiler açÕ÷a çÕkmaktadÕr. Boya ve raspa yapÕlacak yüzeyin gemideki konumuna,
kirleticilerin ve malzemelerin tipine göre de÷iúik tipte yüzey hazÕrlama teknikleri
uygulanmaktadÕr [16]. Tersanelerde üretilen tehlikeli atÕklarÕn en büyük bölümünü boya
atÕklarÕnÕn oluúturdu÷u tahmin edilmektedir. Herhangi bir tersanede oluúan atÕklarÕn yarÕdan
fazlasÕnÕ boya atÕklarÕ oluúturabilir. Deniz boyalarÕnda boyayÕ inceltmek ve temizlemek için
kullanÕlan organik çözücüler de toluen, etil benzen, ksilen, metil etil keton, etilen glikol, n-
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hekzan ve aseton içerebilir [17]. Organik çözücüler, ya÷lama ya÷Õ, petrol, cila, boya ve
kauçuk gibi maddelerin çözülmesi ve yayÕlmasÕnda yaygÕn olarak kullanÕlÕr. Paslanmaz
çelik kaynak sürecinde oluúan kaynak dumanÕ, % 20 oranÕnda krom ve % 10 oranÕnda nikel
bileúenleri içerir. Karbon monoksit, ozon ve azot oksit gibi tahriú edici gazlar da kaynak
iúlemi sonucu oluúan di÷er gazlardÕr [18].
YÕkayÕcÕ (scrubber) kullanÕmÕ özellikle SO2 ve PM emisyonlarÕnda önemli azalmalar
sa÷lamaktadÕr. Egzoz gazÕ yÕkayÕcÕlarÕ gaz içeri÷inde bulunan SOx emisyonlarÕnÕn büyük
kÕsmÕnÕ temizlerken PM emisyonlarÕnda azÕmsanmayacak azalÕmlar sa÷lar. GemilerdeSOx
emisyonlarÕnÕ nötralize etmek için deniz suyu, tatlÕ su ya da kimyasallarÕn kullanÕldÕ÷Õ
çeúitli yöntemler uygulanmaktadÕr [19]. YÕkayÕcÕlar deniz suyunun yardÕmÕyla ya da
kimyasal katkÕlarÕyla oluúturulan kapalÕ çevrim sistemi içinde çalÕúabilir. YÕkayÕcÕlar
sayesinde SO2 emisyonlarÕnÕn % 85 oranÕnda azaldÕ÷Õ gözlenmiútir [20].
Gemi onarÕmÕnda gemi havuza geldi÷i zaman balast, sintine ve yakÕt tanklarÕ tamamen
boúaltÕlarak tersane portatif tanklarÕna alÕnmalÕdÕr. Tersanede atÕk yönetim prosedürlerine
uygun olarak bertaraf iúlemleri uygulanmalÕdÕr.
3. Sonuç
LCA atÕk yönetimi modeli ile mevcut süreçlerin alternatif malzemeler ve alternatif üretim
yöntemleri ile de÷iútirilerek çevreye ve insana karúÕ etkilerin azaltÕlmasÕ sa÷lanmaktadÕr.
Bununla birlikte atÕk kayna÷Õnda azaltÕlarak, üretim, bakÕm, onarÕm, iúletme maliyetleri de
düúüreceksüreç performanslarÕnÕn oluúturulmasÕ sa÷lanacaktÕr.
Yaúam Döngüsü Analizi (LCA) herhangi bir ürün için sarf edilen malzeme miktarlarÕnÕ ve
dolayÕsÕyla olasÕ zararlÕ etkileri kesin olarak belirlemek için geliútirilen ve kullanÕlan bir
yaklaúÕmdÕr. LCA yöntemi, bir ürünün hammadde aúamasÕndan elden çÕkarma aúamasÕna
kadar olan tüm aúamalarÕnÕ içerir ve úirketler tarafÕndan daha çevreci ürünler üretmek ve
üretim esnasÕnda tasarruf sa÷lamak amacÕyla kullanÕlÕr.
Yaúam Döngüsü Analizi, gemi inúa ve onarÕm úirketleri tarafÕndan enerji tüketimini ve
üretim sürecinde oluúabilecek zararlÕ çevresel etkileri azaltmak için kullanÕlabilir. Bu
sayede kaynaklardan daha çok verim elde edilebilir. Çevresel etkilerin azalmasÕnÕn yanÕnda
rasyonel kaynak kullanÕmÕ sayesinde ekonomik yarar da sa÷lanÕr.LCA sayesinde gemi
güvenli÷i, ekonomi, enerji verimlili÷i, çevresel performans ve gemi sökümü bir bütün
olarak ele alÕnÕp iúlenebilir ve böylece birbirinden zaman olarak çok uzakta olan bu
aúamalar, henüz dizayn aúamasÕnda tek bir zaman dilimindeymiú gibi irdelenebilir. Bu
sayede olasÕ tehlikeli durumlar önceden fark edilip önlem alÕnabilir.
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RODQ GR÷UXOWPD HQHUMLVLQLQ GHQJHVLQL WHPHO DOPDNWDGÕU 'DOJD YH U]JDU HWNLOHUL LoHULVLQGH
JHPLQLQ *=I H÷LULVLQLQ ]DPDQD ED÷OÕ GH÷LúLPLQLQ PRGHOOHQGL÷L HQHUML GHQJHVL \DNODúÕPÕ
VWDELOLWH KHVDSODPDODUÕQD JYHQLOLUOLN VD÷ODPDNWDGÕU (QHUML GHQJHVL LONHVLQH J|UH .XR YH
DUNDGDúODUÕ >@ WDUDIÕQGDQ JHOLúWLULOPLú VWDELOLWH \DNODúÕPÕ HOH DOÕQDUDN EX \DNODúÕPÕQ NoN
WHNQHOHUH X\JXODPDVÕQGDQ HOGH HGLOHQ VRQXoODU ]HULQGH GXUXODFDNWÕU +DOHQ ,02 WDUDIÕQGDQ
HQHUML GHQJHVL LONHVLQLQ WHPHO DOÕQGÕ÷Õ JYHQOL VWDELOLWHQLQ EHOLUOHQPHVL NRQXVXQGD \R÷XQ
oDOÕúPDODU \DSÕOGÕ÷Õ ELOLQPHNWHGLU %XQXQOD ELUOLNWH GH÷LúLN JHPL WLSOHUL LúOHWPH YH oHYUH
úDUWODUÕQÕQ ROXúWXUGX÷X JHQLú oHUoHYHGH NULWHUVWDQGDUW JHOLúWLUHELOPH DoÕVÕQGDQ ]RUOXNODU
EXOXQPDNWDGÕU


(QHUML'HQJHVL<DNODúÕPÕ

.XR YH GL÷ >@ WDUDIÕQGDQ JHOLúWLULOHQ HQHUML GHQJHVL \DNODúÕPÕ ]DPDQD ED÷OÕ \DOSD KDUHNHWLQL
NDUúÕOD\ÕFÕ PRPHQWLQ JHPL VX VW IRUPXQXQ L]GúPQH HWNL\HQ U]JDU EDú NÕo YH
RPX]OXNODUDQ DOÕQDQ GDOJD GXUXPODUÕ YH \NOHPH úDUWODUÕQD ED÷OÕ RODUDN LQFHOHQPHVL WHPHOLQH
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\DSWÕ÷Õ ELU \DOSD DoÕVÕ DUDVÕQGD ROXúWX÷X NDEXO HGLOPLúWLU 0DNVLPXP \DUÕP \DOSD VUHFLQGH
PLPLPXP GR÷UXOWXFX PRPHQW H÷ULVL WULPVL] GXUXPGD JHPL\H J|UH KHU ELU GDOJD NRQXPX
GLNNDWH DOÕQDUDN LOJLOL PH\LO DoÕODUÕ LoLQ KHVDSODQPDNWDGÕU 6WDELOLWH NDUDNWHULVWL÷LQL J|VWHUHQ
*= IW  H÷ULVL VLQV IRQNVL\RQXQD X\DQ GDOJDODUGD ]DPDQD ED÷OÕ \DOSD GR÷UXOWXFX PRPHQW
NROXQX WHPVLO HWPHNWHGLU %XQX L]OH\HQ DúDPDGD HQHUML GHQJHVL KHVDEÕ V|QP YH U]JDU
HWNLOHULQLQ GHKHVDED NDWÕOPDVÕ\OD 0RVHOH\ LQ øú(QHUML 'HQJHVL \|QWHPL \DUGÕPÕ\OD \DSÕOÕU YH
GR÷UXOWXFX PRPHQW LOH ]RUOD\ÕFÕ PRPHQWOHU DUDVÕQGDNL IDUN RODUDN WDQÕPODQDQ QHW DODQ  HOGH
HGLOPHNWHGLU =DPDQÕQ IRQNVL\RQX RODUDN SR]LWLI \]GH QHW DODQ H÷ULVL oL]LOGL÷LQGH EX H÷UL
JHPLQLQGHYULOPH\HNDUúÕHPQL\HWOLOL÷LQLQELU|OoVROPDNWDGÕU
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PRPHQWLQL 0H 9 W  9 JHPL LOHUOHPH KÕ]ÕQGD  VHUEHVWOLN GHUHFHOL ELUOHúLN JHPL KDUHNHWLQLQ
IRQNVL\RQX RODQ ]RUOD\ÕFÕ GDOJD PRPHQWLQL : I  U]JDU PH\LO PRPHQWLQL 0/ W  SHUYDQH YH
GPHQ NXYYHWOHUL YH JYHUWH\H JLUHQ VX YH EHQ]HUL NXYYHWOHULQ ROXúWXUGX÷X ELU PRPHQWL YH
05% W  ULMLW JHPL J|YGHVLQGHNL ELUOHúLN KDUHNHWOHULQ GLQDPLN HWNLOHULQL J|VWHUHQ ]RUOD\ÕFÕ ELU
PRPHQWWLU
'HQNOHP   VWDELOLWH\L HWNLOH\HQ NÕo YH EDú RPX]OXN GDOJDODUÕQÕQ HQ WHKOLNHOL KDOOHUL
ROXúWXUGX÷X NDEXO LOH NoN NDUúÕODúPD IUHNDQVODUÕQGD GLQDPLN NXYYHWOHULQ KLGURVWDWLN
NXYYHWOHUHQD]DUDQLKPDOHGLOPHVLYHD\UÕFDWHNVHUEHVWOLNGHUHFHOLRODUDNG]HQOHQHUHNEDVLWELU
\DOSDGHQNOHPLKDOLQHJHWLULOGL÷LQGH
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HOGH HGLOLU>@ %XUDGD &H HúGH÷HU GR÷UXVDO V|QP NDWVD\ÕVÕQÕ J \HUoHNLPL LYPHVLQL YH '
JHPLQLQ GHSODVPDQ NXYYHWLQL J|VWHUPHNWHGLU 'HQNOHP   GDOÕSoÕNPD YH EDúNÕo YXUPD
KDUHNHWOHULLOHGDOJD]RUODPDVÕQÕQNRQXPDED÷OÕELOHúNHKDOLQLLoHUPHNWHGLU*YHUWH\LEDVDQVX
GPHQ YH SHUYDQH NXYYHWOHUL JLEL GL÷HU GÕú PRPHQWOHU DoÕN KDOGH |]HO NULWHUOHUH J|UH
KHVDSODQDELOGL÷LJLEL]RUOD\ÕFÕEXNXYYHWOHULQ|OoHNOHQGLULOHELOHFH÷L|QHULOPLúWLU>@


'DOJDYH5]JDUHWNLVLQGHøú(QHUMLGHQJHVL

%XUDGD LQFHOHQHQ \DNODúÕPGD VWDELOLWH G]H\LQLQLQ |OoOHELOLU ELU KDOGH WUHWLOHELOPHVL LoLQ
0RVHOH\ >@ WDUDIÕQGDQ |QHULOHQ GLQDPLN VWDELOLWH NXUDPÕ NXOODQÕOPDNWDGÕU 6WDELOLWH
GHQNOHPLQGHNL PRPHQWOHU ]DPDQ W  \DOSD DoÕVÕ I YH \DOSD KÕ]ÕQD I  ED÷OÕGÕU 'HQNOHP
 ¶QLQùHNLO¶GHJ|VWHULOHQNULWLN\DOSD\DUÕPVDOÕQÕPÕ LVNHOHYH\DVDQFDNWDUDIWDNLVDOÕQÕP 
ER\XQFDLQWHJUDOLDOÕQPDVÕLOHGDOJD]RUODPDVÕQGDQGROD\ÕJHPLQLQU]JDUWDUDIÕQD\DSWÕ÷Õ\DOSD
DoÕVÕIKHVDSODQPDNWDGÕU>@
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HOGHHGLOLU%XUDGD ) I I IRQNVL\RQX1HW$ODQ 1$ RODUDNLIDGHHGLOPHNWHGLU

ùHNLO ¶GH \DUÕP \DOSD SHUL\RGXQX NDSVD\DQ ]DPDQ DGÕPODUÕQGD KHVDSODQDQ GR÷UXOWXFX
PRPHQWNROX*= IW GH÷HUOHULQLQROXúWXUGX÷X\]H\J|UOPHNWHGLUùHNLO¶GHLVHLNLER\XWOX
*=I \]H\LQH L]GúPLOH HOGH HGLOHQ ]RUOD\ÕFÕ YH GR÷UXOWXFX PRPHQW NROODUÕ J|VWHULOPLúWLU
.ULWLN\DUÕP\DOSDKDUHNHWLQGHIJYHUWHQLQVX\DJLULúDoÕVÕYH\DRGH÷HULQGHQNoNRODQÕQD
HúLWDOÕQPDNWDGÕU1HW$ODQSUDWLNRODUDN 'R÷UXOWXFXPRPHQWLQ\DSWÕ÷ÕLúHQHUML  =RUOD\ÕFÕ
PRPHQWOHULQ \DSWÕ÷Õ LúHQHUML  GH÷HULGLU 1$! GH÷HUL SR]LWLI JHPLQLQ VWDELOLWHVLQLQ JYHQOL
ROGX÷XQX 1$  VÕIÕU GH÷HUL NULWLN VWDELOLWH\L YH 1$ LVH ]RUOD\ÕFÕ HQHUMLQLQ GR÷UXOWXFX
HQHUMLGHQGDKDID]ODROGX÷XQX\DQLVWDELOLWHQLQVD÷ODQDPDGÕ÷ÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU
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ùHNLO<DUÕP\DOSDSHUL\RGXER\XQFD*= IW \]H\LQLQHOGHHGLOPHVL>@



0RPHQWNROX 
'R÷UXOWXFX
PRPHQWNROX

5]JDU6|QP

5]JDU

I

I

I


ùHNLO<DUÕP\DOSDSHUL\RGXER\XQFD*=IG]OHPLQGH
]RUOD\ÕFÕYHGR÷UXOWXFXPRPHQWOHU>@


8\JXODPD

<XNDUÕGD HOH DOÕQDQ HQHUML GHQJHVL \DNODúÕPÕQÕQ NoN EDOÕNoÕ WHNQHOHULQH >@ \DSÕODQ
X\JXODPDODUÕQGDGR÷UXOWXFXYH]RUOD\ÕFÕNXYYHWOHULQROXúWXUGX÷XHQHUMLGH÷HUOHULQLQIDUNÕRODQ
1HW$ODQGH÷HULQLQNULWLNYHHQ\NVHNGH÷HULQLNDSVD\DQELUDUDOÕNGLNNDWHDOÕQPÕúWÕU \]GH
RODUDNYH 1HW$ODQGH÷HUOHULQHNDUúÕOÕNJHOHQPDNVLPXPPVDDGHHGLOHELOLU
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VWDELOLWH\L \DQVÕWPDN ]HUH JHPL D÷ÕUOÕN PHUNH]LQLQ GúH\ NRQXPXQXQ HQ E\N .*PDNV 
GH÷HUOHUL KHVDSODQPÕúWÕU .DUúÕODúWÕUPD\D IÕUVDW YHUPHN LoLQ .*PDNV' RUDQODUÕQD
G|QúWUOPúWU ' JHPLQLQ GHULQOL÷LGLU  7DEOR ¶GH D\QÕ WHNQHOHULQ ,02 øVWDWLVWLNVHO YH
+DYD>@NULWHUOHULQHJ|UHHOGHHGLOPLú.*PDNV'GH÷HUOHULNDUúÕODúWÕUPDOÕRODUDNYHULOPLúWLU


7DEOR(QHUMLGHQJHVL1$\]GHVLYHNODVLN,02NULWHUOHULQHJ|UH.*PDNV'GH÷HUOHUL
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8\JXODPDGDøVWDQEXO7HNQLNhQLYHVLWHVL%DOÕNoÕ*HPLOHULWHNQHDLOHVLQGHQDQDJHPL%
/33  P %  P 7  P &%   % /33  %  7 
&%  % /33 % 7 &%  YH% /33 % 
7  &%   VHoLOPLúOHUGLU %X WHNQHOHUGHQ % YH % % NRGOX
WHNQHQLQ HQ NHVLW JHRPHWULOHUL GH÷LúWLULOPHNVL]LQ VDGHFH EX WHNQHQLQ ER\X X]DWÕODUDN HOGH
HGLOPLúOHUGLU 7DEOR ¶GH LNLQFLVWXQGDLQGLVOHUL \NOHPHGXUXPXQX \DQVÕWDQ VXoHNLPL
GH÷HUOHULQLJ|VWHUPHNWHGLU VÕUDVÕLOH7 YHP 
% % YH % WHNQHOHULQLQ ,02 øVWDWLVWLNVHO NULWHUOHULQH J|UH HOGH HGLOHQ
.*PDNV' GH÷HUOHULQLQ ER\ \DQL GHSODVPDQ DUWÕúÕQGDQ HWNLOHQPHGL÷L J|UOPHNWHGLU %XQD
NDUúÕOÕN,02KDYDNULWHULQHJ|UH\DSÕOPÕúRODQVWDELOLWHKHVDSODUÕQGDER\X]DWÕOGÕ÷ÕQGD 
% % %  .*PDNV' GH÷HUOHULQGH GúPH ROGX÷X J|]OHQPHNWHGLU %HQ]HU D]DOPD
GXUXPX 1$ GH÷HUOHULQH NDUúÕ KHOHQ .*PDNV' GH÷HUOHULQGH GH J|UOPHNWHGLU %XUDGDQ
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oÕNDUÕODFDNVRQXoJHPLIRUP|]HOOLNOHULYHoHYUHHWNLOHULQLGLNNDWHDODQELU\DNODúÕPÕQGL]D\Q
SDUDPHWUHOHULYH\NOHPHGXUXPXQGDNLGH÷LúLNOLNOHUHNDUúÕGX\DUOÕOÕNJ|VWHUHELOPHVLGLU
%XoDOÕúPDGDHOHDOÕQDQU]JDUYHGDOJDHWNLOHULLOHELUOLNWH]DPDQDED÷OÕ\DOSDKDUHNHWLDOWÕQGD
JHPLQLQ VWDELOLWH GDYUDQÕúÕQÕQ PRGHOOHQGL÷L HQHUML GHQJHVL \DNODúÕPÕQÕQ NoN WHNQHOHUH
\DSÕOPÕú RODQX\JXODPDVÕQGDQ HOGHHGLOHQVRQXoODUÕLWLEDULLOH \DNODúÕPÕQ,02+DYDNULWHULQH
J|UHGDKDWROHUDQVOÕROGX÷XJ|UOPHNWHGLUøOJLOLND\QDNODUYHX\JXODPDGDNLWHFUEHOHUGLNNDWH
DOÕQGÕ÷ÕQGD 1$GH÷HULQLQ KDQJL \]GH GH÷HUGH DOÕQPDVÕ JHUHNWL÷L KDNNÕQGD ELU JHQHOOHPH \HU
DOPDPDNWDGÕU


6RQXo

*YHQOL VWDELOLWH\L JDUDQWL DOWÕQD DODELOPHN JHPL IRUP |]HOOLNOHUL LOH GDOJD YH U]JDU HWNLOHUL
\DQÕQGD JHPLQLQ \NOHPHLúOHWLP úDUWODUÕQÕ JHUoHNoL RODUDN PRGHOOH\HQ ELU \DNODúÕP LOH
PPNQ ROPDNWDGÕU +DVDUVÕ] VWDELOLWH NRQXVXQGD ,02 WDUDIÕQGDQ X]XQ G|QHPGH \DSÕOPÕú
oDOÕúPDODU oHUoHYHVLQGH JHOLúWLULOHQ NULWHUOHUH EDNÕOGÕ÷ÕQGD JHPL GL]D\Q DúDPDVÕQGD SUDWLN YH
NXOODQÕP NROD\OÕ÷Õ RODQ DPSLULN \DNODúÕPODUD \HU YHULOGL÷LJ|UOPHNWHGLU %XQD NDUúÕOÕN oHYUH
HWNLOHULJHPL|]HOOLNOHULYHLúOHWLPúDUWODUÕQÕPRGHOOH\HELOHQ\DNODúÕPODUÕQJHUoHNoLYHJYHQOL
VRQXoODUDXODúPDGDELUo|]PROGX÷XPXWODNWÕU
%XoDOÕúPDGDHOHDOÕQDQU]JDUYHGDOJDHWNLOHULLOHELUOLNWH]DPDQDED÷OÕ\DOSDKDUHNHWLDOWÕQGD
JHPLQLQVWDELOLWHGDYUDQÕúÕQÕQPRGHOOHQGL÷LHQHUMLGHQJHVL\DNODúÕPÕJHPLIRUP|]HOOLNOHULYH\D
GL]D\Q SDUDPHWUHOHUL LOH \NOHPH GXUXPODUÕQGDNL GH÷LúLNOLNOHUH NDUúÕOÕN YHUHELOPHNWHGLU
'HQL]GH FDQ HPQL\HWLQLQ KDVVDV ELU |OoV RODQ VWDELOLWH SUREOHPL KDNNÕQGD ,02 LOH LOLúNLOL
RODUDN DUDúWÕUPDFÕODUÕQ \R÷XQ oDEDODUJ|VWHUGL÷LELOLQPHNWHGLU%XoDOÕúPDODUGDHQHUMLGHQJHVL
YH EHQ]HUL PRGHOOHULQ GLQDPLN LoHUL÷LQLQ JHQLúOHWLOPHVL \DQÕQGD NDoÕQÕOPD] RODUDN GHQL]
RUWDPÕQÕQLVWDWLVWLNVHO\RUXPXQXGDGDKDNDSVDPOÕRODUDNLQFHOHQPHNWHGLUOHU


.D\QDNODU

>@0RVHOH\+2QWKH'\QDPLFDO6WDELOLW\DQGRQWKH2VFLOODWLRQVRI)ORDWLQJ%RGLHV
3KLORIWKH7UDQVDFWLRQVRIWKH5R\DO6RFLHW\6D\ID


>@ .XR & 9DVVDORV ' 0DUWLQ - $OH[DQGHU - * YH %DUULH ' $  6$)(6+,3
3URMHFW0DWKHPDWLFDO 0RGHOOLQJ 3DUW % 6WDELOLW\ &ULWHULD %DVHG RQ 7LPH 9DU\LQJ 5ROO
5HVWRULQJ([FLWDWLRQ0RPHQWV6DIHVKLS  )LQDO5HSRUW'HSDUWPHQWRI6KLSDQG0DULQH
7HFKQRORJ\8QLYHUVLW\RI6WUDWKFO\GH

>@.DIDOÕ.%DOÕNoÕ*HPLVL)RUPODUÕQÕQøQFHOHQPHVL*HPLøQúDDWÕ)DNOWHVL*HPL
(QVWLWVøVWDQEXO7HNQLNhQLYHUVLWHVLøVWDQEXO1R


>@ ,02 06&   $PHQGPHQWV WR WKH &RGH RQ ,QWDFW 6WDELOLW\ IRU $OO 7\SHV RI 6KLSV
&RYHUHGE\,02,QVWUXPHQWV5HVROXWLRQ$  
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