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Özet 
Ticarette deniz ulaşımının yaygın kullanımı limanları ülke ekonomisinin 
merkezi durumununa getirmektedir. Deniz ulaşımının yaygınlaşması gemi 
trafiği ve gemi boyutlarında artışa neden olmaktadır. Bu durum ise liman 
basenlerinde, ulaşım kanallarında ve manevra alanlarında tarama yapılması 
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Tarama miktarı ise liman sahasının 
büyüklüğüne ve yanaşacak gemi su çekimine bağlı olarak değişebilmektedir. 
Tarama işleminin nasıl gerçekleştirileceği, hangi ekipmanların kullanılacağı 
gibi teknik konuların yanında “taramadan çıkan malzemelerin mevcut 
ekosisteme ve çevreye zarar vermeden, ekonomik açından ve sürdürülebilir 
şekilde nasıl değerlendirilebileceği” sorusu proje maliyetlerini ve süresini 
etkileyen önemli bir konu halini almıştır. Tüm dünyada bu konuyla ilgili çeşitli 
çalışmalar yapılmakta, farklı çözüm önerileri ve projeler geliştirilmektedir. Bu 
bildiri kapsamında tarama malzemesinin faydalı kullanımı ile dünya çapında 
gerçekleştirilen örnek projeler sunularak tarama malzemesinin alternatif 
kullanım alanları tartışılacaktır. 
 

SAMPLE PROJECTS REGARDING THE BENEFICIAL USE  
OF DREDGED MATERIAL  

Summary 
Ports become the center of the world economy due to the widespread use of 
marine transportation in commerce. This increasing trend in marine 
transportation results in heavy ship traffic and changes in vessel sizes. Thus, 
it becomes necessary to perform dredging in port basins, navigation channels, 
and maneouvering areas. The amount of the dredging depends on the size of 
the port area and draft of the berthing vessel. Besides, on the technical issues 
such as how to perform the dredging or what types of equipment to consider, 
the question of “how to use the dredging material both without damaging the 
existing ecosystem and environment with economical and sustainable ways, 
has become the most significant subject effecting the project costs and 
durations. Various studies have been performed, different solutions and 
projects have been developed about this subject in all over the world. In scope 
of this paper, alternative uses of dredged material will be discussed 
considering sample projects that have been carried out regarding the 
beneficial use of dredged material all around the world.  
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Anahtar Kelimeler: Tarama malzemesi, faydalı kullanım, bertaraf 
 
Giriş 
Tarama malzemesi, düşük su seviyesine göre belirlenen tarama derinliği için 
deniz, göl, nehir, dere, gölet ve kanal tabanından alınan, üzerinde herhangi bir 
ıslah ve iyileştime yapılmamış malzeme olarak tanımlanmaktadır. Tarama 
malzemesi ile ilgili ana sorun bu malzemenin faydalı şekilde kullanım 
yöntemlerinin belirlenmemesi ve özellikle kontamine tarama malzemelerinin 
yeterli teknik araştırma yapılmaksızın kullanılmaz kabul edilerek israf 
edilmesidir. Uygun yöntemlerle bu tür malzemeler de çevre ve insan sağlığını 
tehlikeye atmadan farklı amaçlarla kullanılabilir ve kullanım şekline bağlı 
olarak proje maliyetlerinin düşmesine neden olduğu gibi mevcut ekosistemin 
devamlılığına ve gelişimine de olumlu  etkileri olabilmektedir. 
Tarama malzemesinin nasıl değerlendirileceği belirlenmeden önce yürürlükteki 
tüzük ve yönetmelikler dikkate alınarak i: tarama işleminin gerekliliği 
kanıtlanmalı, ii: tarama malzemesinin denize yada karaya bertarafı yada 
faydalı kullanımı ile ilgili makul tüm yöntemleri içeren kapsamlı analizler 
yapılmalı, iii: tarama malzemesinin denize yada karaya bertaraf edilmesi yada 
faydalı kullanımı durumunda çevreye zarar vermeyeceğine dair gerekli tüm 
testler/çalışmalar gerçekleştirilmelidir.  

1. TARAMA AMAÇLARI VE EKĐPMANLARI 
Tarama işlemi gereklilikleri 4 ana başlık altında özetlenebilir. 

a. Derinleştirme amaçlı tarama yapılması 
a1. Büyük gemilerin geçişine izin vermek amacıyla ulaşım kanalında, 
liman baseninde yada manevra alanında  tarama yapılması 
gerekebilmektedir.  
a2. Ulaşım kanalı su derinliği zaman içerisinde silt, çamur ve sediment 
birikimi nedeniyle azalabilir, bu birikimin alınması amacıyla tarama 
yapılması gerekebilmektedir. 
a3. Sürekli genişleyen pazarlarda, yeni su yollarının oluşturulması için 
tarama yapılması gerekebilmektedir.  

b. Deniz ürünü elde etmek için tarama yapılması 
Yengeç, balık ve kalamar gibi deniz canlılarını yakalamak için deniz 
tabanına metal bir kafes yerleştirilerek tarama yapılabilmektedir. 

c. Kirleticilerin ve istilacı bitki türlerinin yok edilmesi için tarama 
yapılması.  
Bu uygulama tartışamalı olsada kirletici maddelerin ve istilacı bitki 
türlerinin yok edilmesi amacıyla tarama yapılabilmektedir. Bu tip 
taramalar bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarının tahribi vb. diğer 
çevresel sorunlara neden olabilmektedir. 

d. Deniz tabanından malzeme çıkarılması amacıyla tarama yapılması. 
Buna, deniz tabanında bulunan mineral, maden, vb. ekonomik katkısı 
olan malzemelerin çıkarılması amacıyla tarama yapılması örnek olarak 
gösterilebilir.  

Tarama ekipmanı seçiminde i: deniz koşulları (dalga ve rüzgar yönü, akıntı, ii: 
tarama yapılacak bölgenin geometrisi, boyutları, tarama derinliği, iii: 
taranacak malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleri; boyut ve malzeme 
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dayanımı, iv:tarama malzemesinin boşaltılacağı yer, v: deniz trafiği koşulları, 
vi: ekolojik koşullar, vii: tarama bölgesinde bulunabilecek zararlı kimyasalların 
varlığı, viii: tarama bölgesinde hassas yapıların varlığı gibi durumlar göz 
önünde bulundurulmaktadır. Tüm dünyada kullanılan tarama ekipmanları;  
i: Mekanik tarayıcılar (bucket ladder dredge- tutar kaldırır tarayıcı, grab 
dredge-kovalı tarayıcı , dipper and bachoe dredge –daldıraç ve kepçeli tarayacı) 
(Şekil 1a),  

 
 

Şekil 1a: Mekanik tarayıcı türleri (Maritime Structures Part 5 Code of Practice 
for Dredging and Land Reclamation, 1991) 

ii: Hidrolik tarayacılar (plain suction dredge- emme tarayıcısı, cutter dredge- 
treylerli tarayıcı, trailing suction hopper dredge- alttan kapaklı emici tarayıcı) 
(Şekil 1b), 

 
 
 

Şekil 1b: Hidrolik tarayıcı türleri (Maritime Structures Part 5 Code of Practice 
for Dredging and Land Reclamation, 1991) 

2. TARAMA MALZEMESĐNĐN BERTARAFI 
Taramadan çıkan malzemenin bertaraf yöntemi herhangi bir tarama işleminde 
ve tasarım aşamasında göz önüne alınması gereken en önemli konulardan 
biridir. Son yıllarda tarama malzemesinin bertafında tercih edilen yöntem, 
çevreye olumsuz bir etki olmaması koşuluyla, tarama malzemesinin faydalı 
kullanımıdır. Faydalı kullanım tekniğinin belirlenmesi sırasında aşağıda 
sıralanan aşamalar takip edilmelidir (Benefical Uses of Dredging Material, A 
Practical Guide, 1992).  

• Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi: Bu özelliklerin belirlenmesi için, 
malzemeyi temsil edebilecek belirli sayıda örneğin alınması ve 
laboratuvar deneylerinin ve analizlerinin yapılarak malzemenin fiziksel 
özelliklerinin belirlenmesi gereklidir.  

• Kirlilik Seviyesi: Örnekler üzerinde gerçekleştirilecek kimyasal ve 
biyolojik analizler yardımıyla kirlilik seviyesinin tespit edilmesi 
gereklidir ve ilgili çalışmalar ÇED Yönetmeliğine uygun şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Tarama malzemesinin kontamine olması 
durumunda bertarafı için özel önlemlerin alınması gereklidir. 

bucket ladder dredge- 

tutar kaldırır tarayıcı 
grab dredge- 

kovalı tarayıcı 

dipper and bachoe dredge –

daldıraç ve kepçeli tarayacı 

plain suction dredge-  

emme tarayıcısı 

cutter dredge-  

treylerli tarayıcı 

trailing suction hopper dredge- 

alttan kapaklı emici tarayıcı 
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Kontamine malzemeler bertaraf edilecek ise, bertaraf yöntemi dahilinde, 
ilgili malzemenin etrafındaki çevreden izole edilmesi gereklidir. Bu 
yöntem, kontamine malzemenin dışarıya sızmasının engelleneceği, 
karadaki muhafaza alanlarının tasarlanması ile veya denizde, önceden 
taranmış çukurlara boşaltımı ve buna müteakip durağan malzemeden 
oluşan bir örtü ile kapatılması ile gerçekleştirilebilir. 

• Saha Seçimi: Faydalı kullanımın belirlenmesi ve belirlenen faydalı 
kullanımın uygulanacağı sahanın seçimi birbiri ile ilişkili süreçlerdir. 
Belirli bir saha için olası bir faydalı kullanım seçildikten sonra, 
belirlenen kullanımın uygulama sahasına etkileri ele alınmalıdır. 

• Teknik Uygulanabilirlik: Belirlenen faydalı kullanımın, belirli bir sahada 
gerçekleştirilmesine ilişkin teknik uygulanabilirliğin araştırılması bir 
sonraki aşamadır. Pompalama mesafesi, su derinliği, ulaşılabilirlik gibi 
çeşitli sınırlamalar bu aşamada ele alınmalıdır. 

• Politikalar, Mevzuatlar ve Uluslararası Antlaşmalar: Yukarıda verilen 
konuların araştırılmasından ve sonuçlandırılmasından sonra, kanunlar, 
politikalar veya düzenlemelerden kaynaklı sorunlar ve etkiler 
değerlendirilmelidir. 

• Çevresel Kabul Edilebilirliğin Değerlendirilmesi: Önerilen çalışmanın, 
uygulama sırasındaki ve uygulamayı takip eden süreçteki çevresel 
etkilerinin çalışılması ve raporlanması gereklidir. Değerlendirmenin 
kapsamında, bitki ve hayvanlar dahil olmak üzere bütün yaşamsal 
formlara etkileri ve çevresel bazda daha geniş alanlara etkileri genel 
olarak yer alır. 

• Maliyet/Kar: Bir veya birkaç faydalı kullanım seçeneği ve uygulanacak 
mühendislik teknikleri belirlendikten sonra, belirlenen seçenekler için 
tahmini maliyet ve kar analizleri gerçekleştirilir.  

• Kabul Edilebilir Çözüm: Yukarıda belirtilen faydalı kullanımlarla ilgili 
deneyler ve analizler neticesinde olumlu neticeler elde edilir ise, uygun 
olan bir faydalı kullanım belirlenir. 

Yukarıda belirtilen süreçler özet olarak Şekil 2’de gösterilmiştir. Đlgili aşamalar 
sonucunda, tarama malzemesinin faydalı kullanımının gerçekleştirilebileceği 
ortaya çıkarsa, malzemenin mühendislik, inşaat, zirai, ekolojik, çevresel, vb. 
amaçlı kullanımı söz konusu olabilir. Araştırmalar neticesinde tarama 
malzemesinin kullanılabileceği hiç bir faydalı kullanım olasılığı belirlenemez 
ise, bertaraf yöntemleri değerlendirilmeye başlanır. Bu bertaraf yöntemleri ana 
hatlarıyla aşağıdaki gibi ikiye ayrılabilir: 

- Denizde Bertaraf: Her ne kadar çevre açısından en uygun çözüm 
olmasa da, özellikle karada uygun bir alanın bulunamaması, 
malzemenin faydalı kullanımının yapılamaması durumlarında veya 
ekonomik nedenlerden ötürü sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. 
Tarama malzemesinin denize bertarafı farklı yöntemler kullanılarak 
gerçekleştirilebilir. Bunlara, deniz dibinde kapalı bir alan yaratılarak 
tarama malzemesinin deniz tabanına yerleştirilmesi ve üzerinin 
örtülmesi, izinli dökü alanlarında serbest dökü yapılması örnek olarak 
verilebilir (Management of Aquatic Disposal of Dredged Material, 1998). 
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- Karada Bertaraf: Tarama malzemesi, uygun çevresel koşullara sahip 
karadaki bir alana bertaraf veya arazi ıslahı amaçları ile aktarılabilir. 
Karaya bertaraf durumunda muhafaza alanı, dökü kalınlığı ve 
muhafaza alanın çevrelenmesi, muhafaza alanı drenajı konuları önem 
teşkil etmektedir. 

 
Şekil 2. Tarama Malzemesi Değerlendirme Çerçevesi  

3. TARAMA MALZEMESĐNĐN FAYDALI KULLANIM ALANLARI 
Tarama malzemesinin faydalı kullanım alanları mühendislik kullanımları ve 
çevresel geliştirme projeleri olmak üzere 2 ana başlık altında incelenebilir 
(Benefical Uses of Dredging Material, A Practical Guide, 1992).  

3.1. Mühendislik Kullanımları 
Mühendislik amaçlı kullanımlar, tarama malzemesinin kıyıya veya su 
alanlarına yerleştirilmesi veya kara içine çeşitli yöntemlerle taşınması şeklinde 
olabilmektedir. 

- Arazi Oluşturma: Tarama malzemesinin kullanılması ile arazi 
oluşturma, alan doldurulmasını, yükseltilmesini ve periyodik veya 
devamlı olarak su baskınına maruz kalan alanların korunmasını 
kapsar. Arazi oluşturma yönteminin uygulama alanlarına, yeni kumsal 
oluşturulması, haliç veya korunaklı kıyı alanları yaratılması, yeni arazi 
kazanımları ve liman inşaatları örnek olarak verilebilir.   

- Arazi Đyileştirme: Arazi iyileştirme, mevcut arazinin niteliğinin 
planlanan amaç için kötü veya yetersiz olduğu durumlarda veya mevcut 
arazinin kotunun su baskınlarını engelleyemeyecek kadar düşük olması 
durumlarda yararlı olur.  

- Kumsallar: Kumsal alanında kaybedilen malzemenin yerine doğal 
yollarla malzeme gelemez ise, kıyı beslemesi gerçekleştirilir. Kıyı 
beslemesinde, genellikle büyük miktarlarda kum ve çakıl boyutundaki 
malzemeye ihtiyaç duyulur.  

- Açıkdeniz Dalgakıranları: Tarama malzemesi kullanımında, açıkdeniz 
dalgakıranlarının yapılması da bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır.  

- Başlık Geçirme (Capping): Bu yöntem, temiz bir tabakanın izole edilmek 
istenilen malzemenin üzerine serilmesi ile gerçekleştirilir. Başlık 
geçirme, daha önce alana yerleştirilmiş kontamine malzemenin üzerine 
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tarama malzemesinin serilerek dalga ve akıntı etkisine karşı dirençli bir 
tabakanın elde edilmesini içerir. Başlık geçirme uygulamalarının karada 
da gerçekleştirilmesi gerekebilir. Bu tür uygulamalarda, kil en uygun 
malzemedir.  

- Kıyı Koruma: Kıyı koruma yöntemleri aslında kıyı beslemesini ve batık 
dalgakıranları içermektedir. Bunların dışında, taranan kumun 
pompalanması veya bazen direkt olarak taranan kilin kullanılması 
yoluyla deniz kenarında bentlerin oluşturulması işlerinde, tarama 
malzemeleri kullanılabilir. Ek olarak, belirli bir elekten geçirilmesi 
koşulu ile, taramadan çıkan kayalar koruma yapılarının şevlerinde de 
kullanılabilirler.  

- Yenileme Dolgusu (Replacement Fill): Yeniden doldurma, tarama 
malzemesinin özelliklerinin yerini alacağı malzemenin özelliklerine göre 
daha iyi olması durumlarında düşünülebilecek bir seçenektir. Tünel, 
köprü ve havaalanı inşaatlarındaki zayıf malzemelerin kaldırılıp yerine 
kum doldurulması bu yönteme örnek olarak verilebilir.  

- Đnşaat Malzemesi: Bazı tarama malzemeleri, inşaat malzemesi olarak 
kulanılabilir. Kum ve çakıl gibi tarama malzemeleri, elemeden 
geçirilerek beton agregası olarak kullanılabilirler. Genellikle, tarama 
malzemesi uygulamadan önce susuzlaştırılmalıdır. Bazı durumlarda, bu 
suzulaştırma sahada havuzlar oluşturularak gerçekleştirilir.  

- Sulak Alanların Yaratılması: Karides, midye ve somon gibi deniz 
canlılarının yaşayabileceği su alanları büyüyen  uluslararası endüstriler 
haline gelmiştir. Su alanlarının yoğun kullanımları, kıyı ve deniz 
alanlarında uygun yer bulunamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle 
tarama malzemesi ile su alanlarının yaratılması ekonomik ve çevre 
dostu bi faydalı kullanım şekli olabilmektedir. 

3.2. Çevresel Geliştirme 
Tarama malzemesinin kullanımı ile çevresel geliştirme; habitat 
oluşturulmasını ve geliştirilmesini, su kalitesinin artırılmasını, su kültürü 
yaratılmasını, zirai amaçlı kullanımı, rekreasyonu, sürdürülebilir tehciri, 
çukur (maden ocağı) doldurulmasını içermektedir. Sulak alanlar, karadaki 
yüksek alanlar, kuş üreme alanları ve gelgitten etkilenen kıyı alanları gibi 
değişik ve çeşitli yaşam alanları, çevresel amaçlarla geliştirilebilir.  

- Sulak Alanların Đyileştirilmesi ve Kazanımı: Tarama malzemesi 
kullanılarak sulak alanların restorasyonu ve rehabilitasyonu, yeni 
sulak alanların baştan yaratılmasına göre genellikle daha uygun ve 
kabul edilebilir uygulamalardır. Dünyadaki pek çok doğal sulak alan 
bozulmuş, zarar görmüş veya yok edilmiştir. Dolayısıyla bu tür sulak 
alanların onarılması ve eski haline getirilmesi yeni sulak alanların 
yaratılmasına göre daha önemli görülmektedir. Tarama malzemesi ince 
tabakalar halinde zarar görmüş sulak alanların yeniden gelgit 
seviyesine çıkarılmasında kullanılabilir. Bir başka örnek uygulama ise, 
su içeriğinden arındırılmış tarama malzemesinin, doğal yollarla bitki 
örtüsünün yeniden geliştirilmesi ve sulak alanın canlılığının yeniden 
kazandırılması amacıyla rüzgar ve dalga bariyeri olarak kullanılmasıdır. 
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- Yüksek Kotlu Yaşam Alanları ve Üreme Adaları: Tarama malzemesi, su 
kuşları için üreme amaçlı uygulamalarda kullanılabilir. Bunun için su 
kuşları için üreyebileceği adalar yapılabilir.  

- Balık Tarlalarının Đyileştirilmesi ve Açıkdeniz Seddeleri: Tarama 
malzemesinin uygun yöntemlerle yerleştirilmesi ile balık üreme alanları 
için elverişli ekolojik özelliklere sahip denizel alanlar elde edilebilir. 
Buna örnek olarak, erozyona uğrayan sığ sularda veya gelgite maruz su 
alanlarında, deniz yosunlarının yerleştirilmesi veya deniz 
kabuklarından veya daha iri taneli malzemelerden oluşacak bir başlık 
tabakasının serilmesi ile ince daneli malzemelerden oluşan tepecikler 
oluşturulması gösterilebilir. Alana yeni yerleştirilen deniz yosunları ve 
kabuklar da bu tür yaşam alanlarını zenginleştirirler. Bütün bu 
düzenlemeler deniz canlıları için üreme ve yaşam alanları oluşturulması 
için uygulanabilir yöntemlerdir. 

- Çok Amaçlı Saha Đyileştirilmesi: Özellikle Kuzey Amerika’da ve 
Avustralya’da, tarama malzemeleri birden fazla amaç için 
kullanılmaktadır. Örnek olarak, bazı alanların bir kısmı, tasarım ve 
yönetim açısından doğal amaçlı yaratılırken, diğer kısımlar ticari, 
endüstriyel, rekreasyonel ve kentsel gelişme amaçlı yaratılabilmektedir.  

- Zirai Kullanım için Humus: Tarama malzemesi alüvyondan oluşuyor 
ise, toprak yapısının iyileştirilmesinde ve zirai alanlar için besin 
zenginleştirmesinde kullanılabilir.  

- Çukur veya Maden Ocağı Doldurulması: Nehir, haliç ve denizel 
sistemlerin yakınındaki yapay çukurlar veya maden ocakları taramadan 
elde edilen malzemenin yerleştirilmesi için çok yararlı ve uygulanabilir 
yerlerdir. Bu tür çukurlar yeni yaşamsal çevrelerin, çeşitliliğin ve 
öncekine nazaran daha zengin ekolojinin yaratılmasını da 
sağlayabilirler.  

4. TARAMA MALZEMESĐNĐN DĐREKT YADA ĐŞLEMDEN 
GEÇĐRĐLEREK KULLANIMI 

Tarama malzemesi, ön işlemden geçirilmeden direkt olarak veya ön 
işlemden/iyileştirmeden geçirilerek kullanılabilir. Malzemenin kontamine 
çıkması kullanılamayacağı anlamına gelmemektedir. Çeşitli ülkelerde, tarama 
malzemesinin kullanım tipine ve malzemenin değerlendirilme alanına bağlı 
olarak belirli bir kontaminasyon seviyesi kabul edilebildiği gibi kontamine 
malzeme de farklı yöntemlerle iyileştirilebilmektedir. Direkt kullanım ve ön 
işlemden/iyileştirme süreci sonrası kullanım seçenekleri için belirleyici 
kriterler ikiye ayrılabilir: 

• Çevresel kalite kriterleri 
Değerlendirilecek parametreler tarama malzemesinin kimyasal ve biyolojik 
özellikleridir. Çevresel kalite kriterleri, hem mühendislik uygulamalarında hem 
de çevresel geliştirmede kıstas olarak ele alınır. 

• Jeoteknik kalite kriterleri 
Daha ziyade dane çapı, geçirgenlik ve dayanım gibi fiziksel parametrelerdir. 
Jeoteknik kriterler daha çok tarama malzemesinin mühendislik kullanımları 
için önemlidir, ancak malzeme tipi çevresel geliştirme kullanımları için de 
önemli olarak değerlendirilebilinir. 
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Kriterlere uymayan tarama malzemesinin kullanımına yönelik çeşitli ön işlem 
yöntemleri geliştirilmiştir. Jeoteknik koşulların sağlanması yönünde 
tasarlanan ön işlem teknikleri fiziksel teknikler (ör. susuzlaştırma, 
tuzsuzlaştırma ve ayrıştırma) olarak sınıflandırılabilir. Çevresel koşulların 
sağlanması amacıyla gerçekleştirilen ön işlem teknikleri kimyasal, biyolojik 
veya termal teknikler  olarak sınıflandırılabilir. Bunlara, mikroorganizmalar ile 
biyolojik çevredeki kirliliğin durdurulup temizlenmesi, hareketsizleştirme ve 
termal oksitlenme örnek olarak verilebilir. Çeşitli tekniklerin kombinasyonu  
bütün koşulların karşılanması adına gerekli olabilir. Buna genel olarak ön 
işlem zinciri denilmektedir. Ön işlem zinciri sırasında, taramalar arası değişik 
zamanlama ve planlama farklılıklarından ve çevresel nedenlerden ötürü ara 
depolama alanlarına gereksinim olabilir.  

5. ÖRNEK PROJELER 
Tarama malzemesinin faydalı kullanımı ile ilgili gerçekleştirilmiş projeler 
aşağıda özetlenmiştir. 

5.1. Sulak Alan Oluşturulması için Tarama Yapılması - Blackwater 
Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı  

Blackwater Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı’nın da yıllar içerisinde 
gözlemlenen sazlık/bataklık alanlarının azalması bölgede yaşayan canlı 
çeşitliliğini ve yaşamını olumsuz etkilemiştir. Zaman içerisinde 30.000.000 m2 
alan deniz seviyesi artışı, oturmalar, toprak kaymaları, tuzlu su girişi, istilacı 
türler – otçullar – nedeniyle yok olmuştur ve her yıl yok olmaya devam 
etmektedir. Blackwater Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı’nın konumu ve 
yıllar içerisinde gözlemlenen sazlık/bataklık alanlarının azalması Resim 1 ve 
Resim 2’de verilmektedir.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Resim 1: Blackwater Yaban Hayatı Koruma Alanının Konumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2: Blackwater Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı’nda yıllar içerisinde 

gözlemlenen sazlık/bataklık alanlarının azalması 
 

1938 1974 1989 

Black Water  Yaban 
Hayatı Koruma Alanı 
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Doğal yaşamın devamı için yapılan çalışmalar; i: 3 farklı alanda 35.000 m2’lik 
sulak alanın oluşturulması, ii: bataklık/sulak alan bitkilendirmesi, iii: 
bitkilendirme çalışmalarının izlenmesi, iv: sediman kontrolü. 
Sulak alanların oluşturulma sırasında ilk olarak ahşap kazıklar çakılmış, 
tarama yapılmış ve tarama malzemesi pompalanarak bitkilendirme çalışmaları 
yapılmıştır (Resim 3). Sulak alana ait Temmuz 2003 ve Ağustos 2003 
görüntüleri Resim 3’te verilmektedir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Resim 3: Doğal yaşamın devamı için yapılan çalışmalar ve sonrası 
5.2. Taramadan Çıkan Malzeme ile Ada Oluşturulması  
5.2.1. Cat Island Restorasyon Projesi  

Liman kapsasitesinin arttırılması amacıyla gerçekleştirilen ulaşım kanalı 
taranması sonucunda elde edilen tarama malzemesi kapalı bir bertaraf 
alanının oluşturulmasında ve zaman içirisinde sular altında kalan “Cat Island” 
için planlanan restorasyon projesi çalışmalarında kullanılmıştır.  
-Kapalı Bertaraf Alanı: Tarama alanları, depolama ve bertaraf alanı Şekil 3’te, 
kapalı bertaraf alanına ait bir resim ise Resim 4’de verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulaşım Kanalı 

Tarama Malzemesi 

Depo  Alanı 

Kapalı Bertaraf 

Alanı 

Tarama Alanları 

1. Ahşap kazıkların çakılması 2. Tarama Yapılması 3. Tarama Malzemesinin Pompalanması 

4.  Bitkilendirme Çalışmaları 

Resim 4: Kapalı bertaraf 
alanı 

Şekil 3: Tarama alanı, kapalı bertaraf alanı ve 
depolama sahası 
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- Cat Island Restorasyon Projesi: Cat, Willow ve Lone Tree adalarının sular 
altında kalması nedeniyle bu adaların eski hallerine getirilmesi için taramadan 
çıkan malzemeler kullanılmıştır. Resim 5 adaların 1966 ve 1976 yıllarındaki 
durumlarını göstermektedir. Tarama malzemesinin kullanılmasının ardından 
adaların son durumu Resim 6’da verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Resim 5: Adaların 1966 ve 1976 yıllarındaki durumları 
 

 
 
 

 
Resim 6: Cat, Willow ve Lone Tree adalarının son durumu 

 
Bu proje ile i: yeni ada oluşturulmuş, ii: sular altında kalan adalar eski 
konumlarına getirilmiş ve türü tehlikede olan kuş, balık ve memelilerin 
korunması sağlanmış, iii: Limanı'nın sanayi ve ekonomik gelişiminde artış 
sağlanmış ve iv: hem çevresel etkisi hemde ekonomik etkisi açısından tarama 
malzemesinin faydalı kullanımı sağlanmıştır. 
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5.2.2. Poplar Island Restorasyon Projesi  
Poplar Adası'nın restorasyonu, sediman hareketleri nedeniyle derinliği azalan 
Chesapeake Koyu’ndaki ulaşım kanalının gemi boyutlarının geçişine olanak 
sağlayacak derinliğe taranması sonrasında elde edilen tarama malzemesi ile 
gerçekleştirilmiştir (Case Study: Poplar Island, Chesapeake Bay, 2007). 
Proje sonunda, taramadan elde edilen 30 milyon m3 malzeme ile 4.500.000 m2 
(adanın 1847 yılındaki yaklaşık boyutu) alanı kaplayan bir ada oluşturulması 
planlanmaktadır. Adanın etrafında tarama malzemesi ile büyük seddeler 
oluşturulmuş ve adanın erozyondan korunması için bir dalgakıran inşa 
edilmiştir. Đlk tarama malzemesi 2001 yılında kullanılmıştır ve her yıl ortalama 
1.5 milyon m3 tarama malzemesi adaya getirilmektedir. Tarama malzemesi 
yavaş şekilde kuruyacağı ve konsolide olacağı sedde alanı içerisindeki alana 
yerleştirilerek susuzlaştırılmaktadır. Projenin tamamının 2041 yılında 
tamamlanması planlanmaktadır. 
Projede 2.250.000 m2’lik arazinin hayvan ve bitkilerin yetiştiği doğal yaşam 
alanlarının oluşturulması amacıyla kullanımı ve kalan 2.250.000 m2’lik 
arazinin sulak alan olarak kullanımı planlanmaktadır. Sulak alanlarda küçük 
adacıklar ve kanallar yapılarak doğal yaşam alanları oluşturulmuştur (Resim 
7).  
 
 

 

 
 

Resim 7: Poplar Adası restorasyon projesi, doğal yaşam alanı ve sulak alanlar 
 

5.3. Taramadan Çıkan Malzemenin Dere Islahında Kullanımı - 
Zutphen Projesi, NA  

Zutphen şehri Ren nehrinin bir kolu olan Ijssel nehri üzerindedir. Mevcut 
limanın gelişimi durmuş, yüklü gemilerin limanı kullanımı ancak yüksek 
gelgitlerin gözlemlendiği zamanlarda gerçekleşebilir hale gelmiştir. Ren nehrini 
kullanan gemilerin limana yanaşabilmeleri ve liman işleyişini 
canlandırabilmek için ise iki problemin çözülmesi gereklidir; i: liman baseni ve 
ulaşım kanalı derinliğinin arttırılması (tarama) ve ii: nehir kenarlarının 
düzenlenmesi. Nehir ağzı düzenlemesinin yapılmayarak sadece liman 
taramasının yapılması durumunda ise birkaç sene içerisinde limanın yine 

Sedde 

Sulak Alan 
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kum ve çamur ile dolacak olması iki probleminde aynı anda çözülmesi 
gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu iki problemin en ekonomik ve kalıcı 
şekilde çözülmesi için liman içinde bulunan 25.000 m3 kontamine kirli 
çamurun taranması ve aynı miktarda malzeme ile nehir kenarlarınının 
düzenlenmesi ve  taşkınlardan korunması hedeflenmiştir. Her iki sorunun 
çözümü için liman taraması elde edilen çamur ile doldurulmuş geotube 
birimler kullanılmıştır. Kontamine çamur malzeme çeşitli laboratuvar 
çalışmaları neticesine göre polimer kullanılarak stabilize edilmiştir. Tarama 
yapılan alan nehir ağzı, liman girişi ve liman basenidir. 

  
Resim 8: Zutphen Projesi tarama alanı, palplanş çakımı ve geotube 

uygulaması 
5.4. Kütle Stabilizasyon Teknikleri ile Tarama Malzemesinin 

Faydalı Kullanımı 
Endüstriyel liman faaliyetlerinin bir sonucu olarak kıyı bölgelerindeki deniz 
tabanı genellikle kontamine malzeme içermektedir. Bu malzeme teknik 
özellikleri gereği kullanılamamaktadır. Bu tür malzemeler için teknik, 
ekonomik ve çevresel açıdan en uygun çözümlerden biri kütle stabilizasyon 
yöntemini uygulamak ve sonrasında bu malzemeyi dolgu malzemesi olarak 
kullanmak veya seçilen uygun bağlayıcı malzeme ile çevreye zarar vermeyecek 
şekilde bertaraf etmektir. 
Kütle stabilizasyon tekniği kil, turba ve yumuşak sediman gibi farklı zemin 
türlerinin iyileştirilmesinde kullanılabilecek başarılı bir yöntemdir. Çevresel ve 
teknik ihtiyaçlar gözönüne alınarak yeni bağlayıcı karışımlar geliştirilmiştir. 
Çimento, kireç ürünleri, uçucu küller, alçıtaşı ve/veya bunların karışımları 
bağlayıcı bileşenler olarak kabul edilmektedir. 
- Jatkasaari Projesi kapsamında proje sahasında iyileştirilen tarama 
malzemesinin belli bir kısmı proje sahasında depolanmış ve dolgu malzemesi 
olarak kullanılmıştır (Resim 9). Belli bir kısmı ise inşaat malzemesi olarak 
kullanılarak yollar, kaldırımlar, rekreasyon alanları, evler yapılmıştır. Ida 
Aalberg parkı ve Vuosaari dolgu alanı peyzaj çalışmaları Jatkasaari stabilize 
malzemesi kullanılarak gerçekleştirilen uygulamalara örneklerdir 

Palplanş 

Tarama 

Tarama 
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Resim 9: Jatkasaari Projesi dolgu alanı ve depo sahası 

- Stable Projesi kapsamında, yıllık ortalama 100.000 m3 kontamine nehir 
tarama malzemesi çimento, cüruf ve uçucu kül ile stabilize edilmiş ve Pansio 
Limanı’nda (Turku, Finlandiya) dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır 
(Sustainable Management of Contaminated Sediments, Treatment 
Technologies and Solutions). 

 
Resim 10: Stabilisation and filling basin of the Pansio port  

(Lahtinen et al., 2010) 
- Kokkola Limanı’nda gerçekleştirilen tarama neticesinde elde edilen 
kontamine malzeme ağır metal içermesinden ötürü kütle stabilizasyon 
yönteminin uygulanmasından sonra limanın genişletilmesi amacıyla 
kullanılmıştır. Kütle stabilizasyon yönteminde bağlayıcı malzeme olarak 
sadece reaktif biyo kül kullanılmıştır (Mass Stabilisation as a Method of 
Treatment of Contaminated Sediments). 

 
Resim 11: Kokkola Limanı Genişletme Planı 
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- Đzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi kapsamında Đzmir 
Körfezi’nde, Liman Yaklaşım (Navigasyon) Kanalı’nda, Manevra Dairesi ve 
Liman Baseni’nde, II. Kısım Konteyner Terminali Sahası’nda ve Akıntı 
Đyileştirme (Sirkülasyon) Kanalı’da dip taraması yapılacaktır. 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

Şekil 3: Proje Sahası Genel Planı (Kırmızı Alan: Sirkülasyon Kanalı, Yeşil Alan: 
Navigasyon Kanalı, Liman Baseni ve Manevra Dairesi, Magenta Alan:II. Kısım 

Konteyner Terminali Sahası) 
Tarama malzemesinin aktarım ve kullanım güzergahları ile ilgili özet Şekil 4’de 
verilmektedir. 

 
Şekil 4: Tarama Malzemelerinin Aktarım ve Kullanım Güzergahları 

Şekil 4’de belirtilen düzenek doğrultusunda tarama malzemelerinin 
aktarımının gerçekleştirilmesi planlanan alanlar Şekil 5’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 5: Tarama Malzemesinin Değerlendirilmesinin Planlandığı Alanlar (1-II. 

Kısım Konteyner Terminali Sahası, 2-Geri Kazanım Alanı, 3-Gediz Deltası 
Çamaltı Tuzlası Đçinde Yer Alan Atıl Alan, 4-Doğal Yaşam Adası 1, 5-Doğal 

Yaşam Adası 2) 
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1 numaralı alan, sırasıyla yaklaşık olarak 344.000 m2 ve 12.000 m2 olmak 
üzere iki alanı kapsamaktadır ve bu alanlar yaklaşık olarak toplamda 
4.945.000 m3 civarında dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Proje 
kapsamında gerçekleştirilecek II. Kısım Konteyner Terminali Sahası ile Liman 
Baseni ve Manevra Dairesi taramalarından elde edilecek yumuşak-çok 
yumuşak kil tarama malzemesinin liman içerisinde ve ilgili dolgu alanının 
bitişiğindeki uygun alanlarda, yeterli miktarda çimento ve kum ile 
karıştırılarak iyileştirilmesi yapılacaktır. Đyileştirme işlemlerinde gerekli olacak 
kum malzemenin Akıntı Đyileştirme (Sirkülasyon) Kanalı’nın doğu tarafında 
katmanlar halinde bulunan kum malzemeden sağlanması planlanmaktadır. 
Gerçekleştirilecek iyileştirme işlemlerinde çimento ana madde olarak 
kullanılırken, istenilen iyileştirmenin gerçekleştirilebilmesi için ve gerekli 
görüldüğü taktirde toplam dolgu karışım miktarının en fazla % 2’sine denk 
gelecek şekilde, cüzi miktarda da olsa kireç, vb. eklenmesi söz konusu 
olabilecektir. 

6. SONUÇ VE ÖNERĐLER 
Bu bildiri kapsamında, tarama ile ilgili genel bilgiler verilerek tarama 
malzemesinin faydalı kullanım alanları örneklenmiştir. Buna göre, taramanın 
doğru şekilde yapılması ve faydalı kullanım tekniklerinin belirlenmesi ile 
tarama malzemesinin uygulamada kullanılması gibi maliyetten tasarruf 
yapılması, daha etkin liman kullanımının sağlanması, kanal bakımı gibi 
maliyetlerin önlenmesi gibi ekonomik katkılar ve yerel halkın finansal 
durumunun iyileştirilmesi (gelişen zirai imkanlar, turizm, mahsul üretimi, iş 
imkanı yaratılması, vb.), yerel halkın yaşam kalitesinin artması gibi sosyal 
anlamda katkılar sağlanabilmektedir. Burada temel konu tarama yönteminin 
belirlenmesi, yönteme göre doğru tarama ekipmanın kullanılması ve elde 
edilen tarama malzemesinin çevre ile dost, ekonomik ve sürdürülebilir faydalı 
kullanım tekniklerinin ciddi laboratuvar testleri ve analizleri ile 
belirlenmesidir. Bu çalışmalar taramanın çevre için oluşturabileceği olumsuz 
etkilerin azaltılmasına ciddi katkı sağlamaktadır. 
 
REFERANSLAR 

 “Benefical Uses of Dredging Material, A Practical Guide”, Report of PlANC 
working group 19, 1992 
 
“Case Study: Poplar Island, Chesapeake Bay”, Benefical Uses of Dredging 
Material, EPA842-F-07-001C, 2007 
 
“Environmental Risk Assessment of Dredging and Disposal Operations”, 
PIANC, EnviCom Report of WG 10, 2006. 
 
“Final Report of the International Commission for the Study Environmental 
Effects of Dredging and Disposal of Dredged Materials”, PIANC, Annex to 
Bulletin No 27, Vol II, 1977 
 



8. KIYI MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU 7-8 KASIM 2014 
DÜZENLEYEN: İMO İSTANBUL ŞUBESİ 

16 
 

“Management of Aquatic Disposal of Dredged Material” PIANC, Report of WG 1, 
1998 
 
“Management of Dredged Material from Inland Waterways”, PIANC, Report of 
Working Group No 7, 1990 
 
“Maritime Structures Part 5 Code of Practice for Dredging and Land 
Reclamation”, BS 6349, Part 5, 1991 
 
 “Site Investigation Requirements for Dredging Works”, PIANC, Report of 
Working Group No 23, 2000 
 
“Spoil to Splendor: A Story of Chesapeake Bay Island Restoration”,  
Christopher P. Guy, U.S Fish and Wildlife Service Chesapeake Bay Field Office 
Annapolis, Maryland 
 
“Mass Stabilisation as a Method of Treatment of Contaminated Sediments”, 
Lahtinen 
 
“Sustainable Management of Contaminated Sediments, Treatment 
Technologies and Solutions”, Lahtinen 


