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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizde Doğa en iyi mühendistir anlayışından yola çıktık. Bilindiği üzere açık denizden gelen 

dalgalar kıyıya yaklaşırken kırılır ve bu andan itibaren akım ortamı oluşur. Bunun yol açtığı türbülans 

ve kayma gerilmeleri gibi etkenler bu bölge içinde yoğun sediment hareketine yol açar. 

      Projemizde doğada var olan bir sorunu çözmek için yine doğadan ilham alarak biyotaklit 

yönteminden yararlanarak kıyı erozyonu sorununa bir çözüm geliştirdik. Projemizde artan küresel 

sıcaklıkların neden olduğu artan dalga hareketi ve toprak erozyonu sorununu ele aldık. Projemizde 

dalga türbülansını azaltarak kıyı şeridi erozyonunu önlemeyi hedefledik. Kıyı erozyonunu önlerken 

de aynı zamanda doğaya ve hiçbir canlıya zarar vermeden doğa dostu bir ürün ile denizdeki canlılara 

temel yaşam alanı sağlamak, su akımlarını yavaşlatmak ve bu canlılar için çözünmüş oksijeni 

artırmayı amaçladık. (şekil 13, şekil 14) 

       Dünyamızın iklim değişikliği tarafından nasıl tehdit edildiğini öğrendikten ve gerekli 

araştırmaları yaptıktan sonra, kıyı erozyonunda büyük etkisi olan artan dalga hareketini dağıtabilen 

ve aynı zamanda farklı su derinliklerindeki canlılara hitap edebilen bir ürün düşünmeye başladık. 

Proje kapsamında tüm bu sorunlar için bir spiral geliştirdik (şekil 6) , spiralimizin şekline karar 

verirken inanılmaz mukavemete sahip spiral boynuzlu antiloplardan (şekil 12) ilham alarak spiral 

şeklimizi tasarladık. Spiralimizi canlılara zarar vermemek için biyoplastikten üretmeye karar vererek 

dalga enerjisini azaltacak şekilde tasarladık. Diğer yandan, Spiral, çamur dauber eşekarısı tarafından 

sergilenen yuva oluşturma stratejilerine benzer bir 3D baskı işlemi ile üretilmiştir. şekil 10) 

Spiralimizi sabitlemek için mangrov ağaçların köklerinden ilham aldık ve alt kısmında mangrov ağaç 

kökleri (şekil 11) gibi kökler yerleştirdik bu kökler spiralimizin gelgite karşı durabilmesini sağlamak 

için tasarladık (şekil 8) Bu kökler toprağın sürüklenmesini engelleyerek sahil erozyonunun önüne 

geçecek, gövdelerinden çıkıp çamura saplanan köklerinin arasında birçok balık yavrusunun 

yaşamasına imkan verecektir. ( şekil 9) Projemizdeki biyoplastik spiralimizin işlevinden bahsedecek 

olursak, spiralimiz dalgayı aşağıya doğru yönlendirerek aşırı kıyı şeridi erozyonunu önleyerek dalga 

türbülansını azaltır. Su yüzeyinin üzerinde çıkıntı yapan spiral, su sıçradıkça çözünmüş oksijen 

seviyelerini arttırır. Bu araç aynı zamanda kenarı boyunca farklı deniz canlılarının büyümesini teşvik 

eder. Bu canlıların büyümesi de doğal olarak suyu filtreleyerek toprak erozyonunun etkilerini 

azaltmaya yardımcı olur. Prototipimiz ( şekil 1 , şekil 7) ile gerçekleştirdiğimiz ilk testler ( şekil 2, 

şekil 3 ,şekil 4 ), dalga enerjisinin %20,3 oranında azaldığını göstermektedir. (şekil 5) 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Ülkemiz ve tüm dünya iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Küresel ısınma, deniz 

seviyelerinin yükselmesine ve su sıcaklıklarının artmasına neden olmaktadır. Daha sıcak, tortu yüklü 

sular kritik yılanbalığı yataklarını boğuyor; spiralimizdeki biyoplastik yılan otu yerli türleri besler, 

temel yaşam alanı sağlar, su akımlarını yavaşlatır ve çözünmüş oksijeni artırır. Yüksek verimli su 

filtreli besleyiciler olan istiridyeler giderek daha az bulunur hale gelmektedir. Projemiz kapsamında 

yöntem kısmında detayları anlatılan biyolojik olarak parçalanabilen bir yılan otu spiralimize 

eklenmektedir. Bu yılan otunun özellikle savunmasız olduğu bir kreş dönemi vardır. Biyoplastik 

yılan otu yılan balıklarına yuva ortamı sağlar, akıntıları yavaşlatır ve birkaç ay içinde zararsız bir 

şekilde çözülmeden önce genç yavruların sağlam bir şekilde yuvalanarak yerleşmesine yardımcı olur. 

Su yüzeyinin üzerinde çıkıntı yapan spiral, su sıçradıkça çözünmüş oksijen seviyelerini arttırır. Tüm 

bu işlevler aynı zamanda kenarı boyunca istiridye büyümesini teşvik eder. İstiridye doğal olarak suyu 

filtreleyerek toprak erozyonunun etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Projemiz kritik yılan balığı 

türlerinin çoğalmasına ve istridye büyümesine destek olarak bu sorunu ortadan kaldırır. Ülkemizde 

şu ana kadar yapılmış böyle bir proje yoktur. 

Tüm dünyada dalga hareketleri kıyı yapısını etkileyen en önemli doğal faktörlerdir. 

Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kıyı alanları yerleşimin en fazla olduğu ve yaşamsal olarak 

birçok açıdan önem ihtiva eden alanlardır. 

 Ülkemizde ve dünyada önemli bir ekosistemi ve öne çıkan özelliği olan körfezlerimiz, iklim 

değişikliğinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Küresel ısınma, deniz seviyelerinin yükselmesine ve 

su sıcaklıklarının artmasına neden olmaktadır. Yükselen su seviyeleri ile kıyı şeridi erozyonu arttıkça, 

Körfez askıda tortu ile bulutlanmaktadır. Daha sıcak, tortu yüklü sular kritik balık türlerinin 

yataklarını bozarak yaşam alanlarını riske sokmaktadır. 

Dalgalar sedimentin dağılmasını ve sıralanmasını kuvvetinin büyüklüğüne ve dağılımına bağlı olarak 

sağlar. Rüzgar deniz yüzeyinde esip enerjisini suya aktardığında dalgaları oluşturur. Dalga yumuşak 

kıyı bölgesine geldiğinde enerjisi sediment taşınması ile azalır. Dalga enerjisinin bir kısım dalganın 

kumsal üzerinde tırmanması ile potansiyel enerjiye dönüşür, geriye kalan kısmı ses, ısı gibi diğer 

enerji türlerine dönüşür. Dalga hareketi tanımlamak, dalgaların sediment hareketi üstündeki etkisini 

anlamamıza yardımcı olur. Sediment hareketi ile ilgili hesaplamalar yapılırken dalga yüksekliği, 

periyodu ve kırılan dalganın yönü en önemli dalga özellikleridir. Kıyı bölgeleri dalga etkileri 

yüzünden şekillendiği ve değiştiği için, bu değişim sürekli olur. Dalgalar sığlaşıp taban 

sürtünmesinden etkilenmeye başlayınca, kırılıncaya kadar yükselirler ve dikleşirler. Dalga hareketleri 

kıyı yapısının değişimine sebep olan baslıca etkendir. Bu nedenle detaylı olarak incelenmelidir. 

Burada bahis konusu yapmamız genel olarak nasıl bir etkisi olduğuna bakmak ve çalışma bölgemizde 

sediment akışı değişmiş olsa da doğal süreçte nasıl bir erozyon olduğunu tanımlayabilmektir. 
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Kıyı yapısını değişime uğratan en önemli doğal kuvvetleri ele aldığımızda dalga ve kıyı boyu 

akıntılarının önemini görürüz. Kıyı boyunca sedimentleri hareket ettiren enerji, rüzgarın deniz 

suyunu hareket ettirmesiyle ortaya çıkan dalga kuvvetiyle oluşur. Rüzgar okyanusun, denizin yada 

gölün üzerinde estikçe bir miktar enerjisi su yüzeyine transfer olur ve dalgaları oluşturur. Dalga tipleri 

çeşitlidir. Dalgaların oluşum sebeplerine göre periyotları değişmektedir.Rüzgarın etkisiyle oluşan 

yüzey dalgaları kıyıya doğru hareket ederken su derinliği dalga boyunun yarısına eşit oluncaya kadar 

deniz tabanından etkilenmez. Derinlik 

dalga boyunun yarısına eşit olunca dalga davranışlarında değişimler olmaya başlar. Bu değişimler 

dalga mekaniğini ve sediment taşmasını etkiler. Bu değişimler sapma,sığlaşma, dönme yansıma ve 

kırılma şeklinde sıralanırlar. Dalgaların sapması; dalganın yayılma hızı su derinliğinin bir 

fonksiyonudur. Su derinliği azalmasıyla dalga hızı da azalır. Dalga hızı derinlikle düşerse, dalga boyu 

da onunla orantılı olarak düşmektedir. Daha derinde bulunan dalga parçacığı daha sığda bulunandan 

daha hızlı hareket eder.  

Dalgaların Yansıması; Dalga ilerlerken doğal veya sonradan yapılmış bir engelle karşılaştığında bu 

engel dalganın boyutunda yada genliğinde azalmaya sebep olmuyorsa dalga enerjisinin tamamı yada 

bir kısmı geriye yansır. Dalga yansıması denilen bu olay dalga enerjisinin harcanmasının tam tersi 

bir olaydır. Dalga yansıması kıyı yapıları dizaynında en az dönme ve sapma kadar önemlidir. Liman 

yapılarını boyutlandırması ve tiplerinin belirlenmesinde göz önüne alınacak baslıca faktörlerdendir. 

Ülkemizde dalga yansıması ölçümlerde göz önüne alınmamaktadır. 

İklim değişikliği, dünyanın dört bir yanındaki kıyı bölgelerine daha güçlü ve daha yoğun fırtınalar 

getiriyor. Güçlü fırtına dalgalanmaları ve diğer büyük dalga türleri çok büyük miktarda enerji taşır. 

Kıyı şeridine vurduklarında hızlı erozyona, binalarda büyük hasara ve insan yaşamının kaybına neden 

olabilirler. Mangrov ormanları, kıyı şeritlerini güçlü dalgaların vereceği zarardan koruyabilir. 

Ormanların katmanlı mimarisi, dalga enerjisini yavaşlatmaya ve dağıtmaya yardımcı olur, böylece 

kıyıya ulaşmadan önce gücünü kaybeder. 

       Mangrov bataklıkları olarak da adlandırılan bu yoğun ekosistemler, tropikal ve subtropikal kıyı 

sularında meydana gelir. Alışılmadık kök şekillerine sahip ağaç ve çalı türleri hakimdir. Örneğin, 

"destek kökleri" veya "stilt kökleri", ağaç gövdesinin tabanından çıkan ve ağacı toprağa sabitleyen 

birden fazla bacak gibi görünür. Diğer türlerin topraktan bükülmüş dizler gibi çıkan “diz kökleri” 

vardır. Ağacı sabitlerler ve oksijence fakir topraklarda bulunan ana köklerin oksijen almasına 

yardımcı olurlar. Bir mangrov ormanına yüksek hızda yuvarlanan bir dalga, yoğun bir engel yığını 

ile karşılaşıyor ve yoluna çıkan tüm engeller tarafından parçalandıkça daha fazla enerji kaybediyor. 

Bilim adamları, bir mangrov ormanına sadece 100 metre ilerledikten sonra bir dalganın enerjisinin 

üçte ikisini kaybedebileceğini buldu. Mangrov ormanında ne kadar uzağa giderse, o kadar fazla enerji 
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kaybeder. Özel kök yapıları suda o kadar çok sürtünme ve sürüklenme yaratır ki, dalga nihayet kıyıya 

ulaştığında genellikle hafif bir dalgalanmaya dönüşür. 

Dalganın ne kadar yavaşlayacağı elbette ne kadar yüksek olduğuna bağlıdır. Ülkemizde mangrov 

ormanları olmadığından bu ormanların erozyon önlemeye olan katkılarını biz de fenox sabitleme 

sistemimizle ülkemize getirdik. 

 

3. Çözüm  

Projemiz kapsamında temel yaşam alanı sağlamak, su akımlarını yavaşlatmak ve çözünmüş oksijeni 

artırmak amacıyla yola çıktık. Öncelikle artan küresel sıcaklıkların neden olduğu artan dalga hareketi 

ve toprak erozyonu sorununu ele aldık. 

 Projemizde dalga türbülansını azaltarak kıyı şeridi erozyonunu önlemeyi hedefledik. 

Dünyamızın iklim değişikliği tarafından nasıl tehdit edildiğini öğrendikten sonra, artan dalga 

hareketini dağıtabilen ve aynı zamanda farklı su derinliklerindeki canlılara hitap edebilen bir şey 

düşünmeye başladık. Mangrovlardan, spiral boynuzlu antiloplardan ve çamur dauber yaban 

arılarından ilham alan projemizde, dalga enerjisini azaltan ve çeşitli derinliklerde bulunan faydalı su 

organizmaları için yaşam alanı oluşturan kıyı deniz yatağına demirlenmiş 3D baskılı bir spiral 

geliştirdik.  

    Ülkemizde ve dünyada önemli bir ekosistemi ve öne çıkan özelliği olan körfezlerimiz, iklim 

değişikliğinden önemli ölçüde etkilemektedir. Küresel ısınma, deniz seviyelerinin yükselmesine ve 

su sıcaklıklarının artmasına neden olmaktadır. Yükselen su seviyeleri ile kıyı şeridi erozyonu arttıkça, 

Körfez askıda tortu ile bulutlanmaktadır. Daha sıcak, tortu yüklü sular kritik balık türlerinin 

yataklarını bozmaktadır.  

Projemizdeki biyoplastik spiral aracımız, dalgayı aşağıya doğru yönlendirerek aşırı kıyı şeridi 

erozyonunu önleyerek dalga türbülansını azaltmaktadır. Su yüzeyinin üzerinde çıkıntı yapan spiral, 

su sıçradıkça çözünmüş oksijen seviyelerini arttırmaktadır. Bu araç aynı zamanda kenarı boyunca 

istiridye büyümesini teşvik etmektedir. İstiridye doğal olarak suyu filtreleyerek toprak erozyonunun 

etkilerini azaltmaya yardımcı olmaktadır. İlk testler, dalga enerjisinin %20,3 oranında azaldığını 

göstermektedir. 

 

4. Yöntem 

Projemizdeki biyoplastik spiral aracımız, dalgayı aşağıya doğru yönlendirerek aşırı kıyı şeridi 

erozyonunu önleyerek dalga türbülansını azaltmaktadır. Su yüzeyinin üzerinde çıkıntı yapan spiral, 

su sıçradıkça çözünmüş oksijen seviyelerini arttırmaktadır. Bu araç aynı zamanda kenarı boyunca 

istiridye büyümesini teşvik eder. İstiridye doğal olarak suyu filtreleyerek toprak erozyonunun 
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etkilerini azaltmaya yardımcı olur. İlk testler, dalga enerjisinin %20,3 oranında azaldığını 

göstermektedir. 

Mangrov ağaçları doğal olarak dalga enerjisini azaltır. Tasarım işlevsel olarak mangrov ağacı 

köklerini taklit eder. Yapının şekli, inanılmaz mukavemete ve farklı katmanlara sahip spiral boynuzlu 

antilop boynuzlarının şeklini taklit eder. Spiral, çamur dauber eşekarısı tarafından sergilenen yuva 

oluşturma stratejilerine benzer bir 3D baskı işleminden yapılmıştır. Spiralimizdeki biyoplastik için 

biyolojik olarak parçalanabilen bir alternatif geliştirdik, bu biyoplastik ürünü  bakteri ve mayanın 

doğal süreçlerinden elde edilen bir selüloz ve protein polimer matı oluşturur. malzeme suyunu 

çektiğinde yani kurutulduğunda su geçirmez olur ve dalgaların çarpmasına karşı üstün gelmesini 

sağlayan yüksek bir çekme mukavemetine ulaşır vebu ürün sentetik yılan otu haline getirilerek ve 

spiralimize bağlanır. Bu malzeme ve üretim aşamaları 1,2 ve3 nolu resimlerde gösterilmiştir. 

Dalga bükücümüz gücü en üst düzeye çıkarır, farklı katmanlar oluşturur ve yüzey alanını artırır. 

Spiralin tepesi, yapıya su sıçradığında gaz değişimini teşvik eden su yüzeyinin üzerine uzanır. 

Spiralin farklı katmanları, farklı derinliklerde yaşayan belirli organizmalara hitap eder. Gelgit twister, 

ağaç kökleri sistemlerini taklit eden fenoks topraklama ankrajları kullanılarak sabitlenir. Tutarlı bir 

dalga oluşturmak için bir dalga havuzunda testler yapılmıştır. Dalga enerjisinde yüzde 20,3 azalma 

ölçülmüştür. 

                 1 nolu resim                                                             2 nolu resim                                  3 nolu resim                

  

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

Projemizdeki spiralimiz doğadaki sorunun çözümünü yine doğadan hiçbir canlıya zarar vermeden ve 

doğayı taklit ederek kalıcı çözüm bulmaya yönelik spiral boynuzlu antiloplar, çamur dauber arıları 

ve mangrov ormanları taklit edilerek tasarlandığı için yenilikçi özgün ve millidir. Projemizde doğa 

taklit edilerek doğanın dengesini bozmamak birinci hedefimizdir. Doğada var olanı taklit ederek 
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doğal denge ve yaşam alanı korunması hedeflendiği için de projemiz yenilikçidir. Projemizdeki 

spiralimiz bir tek işleve değil birden çok işleve sahiptir. Bu işlevler arasında dalga hızını kesmenin 

yanı sıra canlılara doğal yaşam alanı oluşturmak, oksijen sağlamak ve fenox sabitleyiciler ile 

erozyonu minimum seviyeye indirmek gibi birçok işleve sahip olması yönüyle de yenilikçidir. 

 

Projemizdeki yenilikçi yönleri kısaca anlatacak olursak biyoplastik spiral aracımız, dalgayı aşağıya 

doğru yönlendirerek aşırı kıyı şeridi erozyonunu önleyerek dalga türbülansını azaltır. Su yüzeyinin 

üzerinde çıkıntı yapan spiral, su sıçradıkça çözünmüş oksijen seviyelerini arttırır. Bu araç aynı 

zamanda kenarı boyunca istiridye büyümesini teşvik eder. İstiridye doğal olarak suyu filtreleyerek 

toprak erozyonunun etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Bahsedildiği gibi bir ürünle birden çok işlev 

ve fayda sağlanması ve canlılar ve doğa ile uyum içerisinde işlevini gerçekleştirmesi yönüyle de 

yenilikçidir. Ayrıca plastiğe alternatif olarak ürettiğimiz biyoplastik malzememiz de yenilikçidir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz biyoplastik olarak üretilerek bahsettiğimiz şekilde fenox sabitleyiciler ile kıyı şeritlerine 

sabitlenerek kullanılabilir ve uygulanabilir ticari bir üründür. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

BİYAPLASTİK DALGA SPİRALİ BÜTÇEMİZ 

MALZEMENİN ADI DALGASPİRALİ 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

KAPASİTE 200 LT 

BAR  12 

L/DK 647 

KW/HP 5,5/7,5 

BOYUT  200 

GENİŞLİK 1910 

AYLAR 

İşin Tanımı Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Literatür 

Taraması     X X X X X  

Arazi 

Çalışması 
      X X X X 

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 
       X X X 

Proje Raporu 

Yazımı          X 
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YÜKSEKLİK 1295 

AĞIRLIK 350 

FİYAT 15.000,00 TL 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Çevre ve orman bakanlığı projemizde geliştirdiğimiz spirali kıyı bölgelerimizde uygulayabilir 

yetenek ve yetkinliktedir. Ayrıca spiralimiz sel yataklarına da koyularak selin şiddeti azaltılabilir. 

Projemizdeki hedef kullanıcılarımız tüm dünyada kıyı şeridi bulunan ülkeler ve şehirlerdir. Ayrıca 

yağışın fazla olduğu aylarda taşma riski bulunan dere yatakları ve sel yataklarında selin şiddetini 

azaltmak amacıyla da kullanılabilir. 

9. Riskler 

Projemizde spiral olarak ortaya koyacağımız ürünümüz biyoplastikten üretileceği için doğaya 

çevreye, insan sağlığına deniz ekosistemine ve canlılarına hiçbir zararı yoktur ancak spiralimiz fenox 

yapı ile sabitleneceğinden kum çekilmesi ve dalga hareketleri fazla olan kıyı şeritlerinde sahil 

güvenliği tarafından belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekebilir. Diğer bir risk faktörü olarak dalga 

hızı çok şiddetli olduğu zamanlarda deniz canlılarının spiralimize çarpması değerlendirilebilir ancak 

bu risk normalde doğada kayaya çarpma olarak da vardır. Ayrıca ürünümüz biyoplastik malzemeden 

olduğu için zamanla hava şartlarından etkilenerek yenilenmesi gerekebilir ve bu durumda spiralimiz 

tekrar doğaya kazandırılacaktır. Ayrıca spiralimiz olası deniz kazalarını önlemek amacıyla en üstüne 

yerleştirilen bir duba ile veya farklı renklendirme ile dikkat çekecek hale getirilebilir.  
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