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ÖZET 
Tasarım derinliği; dalga yüksekliği, dalga periyodu, dalga yaklaşma açısı, 
dalga kırılma özellikleri gibi kavramları etkilediği için kıyı yapılarının 
tasarımında en önemli parametrelerden biridir.  
Tasarım derinliği, kıyı yapısının inşaa edilmesi düşünülen bölgenin tasarım 
aşamasındaki derinliği ve bu derinlikte kıyı yapısının ekonomik ömrü boyunca 
olabilecek değişiklikler düşünülerek belirlenir. Tasarım derinliğinde kıyı 
yapısının ekonomik ömrü boyunca oluşabilecek değişiklikler küresel ısınmaya 
bağlı gerçekleşen deniz seviyesi yükselmesi, deniz seviyesindeki mevsimsel 
değişiklikler, gel-gitler, dalga ve rüzgar kabarmaları olarak sıralanabilir. Bu 
değişikliklere ek olarak barometrik değişimler ile Dünya’nın hareketinden 
kaynaklanan (Coriolis etkisi) su seviyesi değişimleri de alınabilir.  
Bu çalışmada tasarım derinliğinin kıyı yapısının ekonomik ömrü boyunca 
maruz kalacağı değişiklikler irdelenmiş ve bu değişikliklerin Türkiye 
kıyılarında yaygın bir biçimde kullanılan dalgakıran türü olan taş dolgu 
dalgakıranların koruma tabakalarının tasarımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
İnceleme sonucunda en kritik tasarım parametrelerini belirlemek için 
deterministik (belirlenirlecilik) bir yöntem önerilmiş ve bu metodun içerdiği 
belirsizlikler tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Taş dolgu dalgakıran tasarımı, koruma tabakası, tasarım 
derinliği 
EFFECT OF DESIGN WATER LEVEL ON STABILITY OF ARMOUR 
LAYERS OF RUBBLE MOUND BREAKWATERS 
Design water level is one of the most important parameters for designing 
coastal structures since it is directly affects parameters such as wave height, 
wave period, wave approach angle, breaking wave properties, wave overtopping 
and wave transmission. The list of phenomenon can be extended considering 
design, construction and maintenance periods of a coastal structure in its 
economic life.  
Design water level is determined considering various components of 
fluctuations in sea water level. These components are mainly sea level rise 
(SLR) due to global warming, seasonal variations in the water level, tides, wave 
and wind set-up (set-down) usually referred as storm components and the sea 
level rise originated from barometric and Coriolis effects. 



In this chapter, components of mean sea water level change are defined, 
computational tool used to investigate the effects of change in mean water 
level on stability of rubble mound structures is clarified and the results 
obtained with the use of computational tool are discussed. Finally, a practical 
methodology to determine design water level is proposed and uncertainties 
involved in this methodology are discussed. 
Keywords: Design of rubble mound breakwaters, Armour layer, Design water 
level 
1. GİRİŞ 
Tasarım derinliği; dalga yüksekliği, dalga periyodu, dalga yaklaşma açısı, 
dalga kırılma özellikleri gibi temel kavramları doğrudan etkilemesi sebebiyle 
kıyı yapılarının tasarımında en önemli parametrelerden biridir.  
Tasarım derinliği, kıyı yapısının inşaa edilmesi düşünülen bölgenin tasarım 
aşamasındaki derinliği ve bu derinlikte kıyı yapısının ekonomik ömrü boyunca 
olabilecek değişiklikler düşünülerek belirlenir. Tasarım derinliğinde kıyı 
yapısının ekonomik ömrü boyunca oluşabilecek değişiklikler küresel ısınmaya 
bağlı gerçekleşen deniz seviyesi yükselmesi, deniz seviyesindeki mevsimsel 
değişiklikler, gel-gitler, dalga ve rüzgar kabarmaları olarak sıralanabilir. Bu 
değişikliklere ek olarak barometrik değişimler ile Dünya’nın hareketinden 
kaynaklanan (Coriolis etkisi) su seviyesi değişimleri de alınabilir. Çalışmanın 
ilk kısmında taş dolgu dalgakıranların ekonomik ömrü boyunca meydana 
gelebilecek su seviyesi değişimleri ayrı ayrı ele alınmıştır.  
Çalışmanın ikinci kısmında, tasarım derinliğini belirlemede halihazırda yaygın 
olarak kullanılan deterministik yöntem ele alınmış, bu yöntemin sorunlu 
kısımları belirtilerek güncellenmiş bir algoritma önerilmiştir. Güncellenmiş 
algoritmanın kullanılabilmesi amacıyla üç ana parçadan oluşan bir bilgisayar 
programı ortaya konulmuştur. Programın ilk kısmı derin deniz tasarım 
parametrelerini tasarım derinliğine taşımak, ikinci kısmı taş dolgu 
dalgakıranların koruma tabakasında kullanılacak taşların boyutlarının 
belirlenmesi amacıyla yaygın bir şekilde kullanılan Hudson (CERC, 1977), Van 
der Meer (1988) ve Van Gent vd. (2004) yaklaşımlarını kullanarak taş boyutu 
belirlemek, üçüncü kısmı ise tasarım derinliğini en kritik koşullara göre 
belirlemek için halihazırda kullanan yöntemin güncellenmiş algoritma ile 
uygulanabilmesi için tasarlanmıştır.  
Çalışmanın son kısmında ise, Karadeniz Bölgesi için örnek olarak 
kullanılabilecek genel su seviyesi değişim değerleri kullanılarak bilgisayar 
programı koşturulmuş, kıyı yapısının ekonomik ömrü boyunca su seviyesinde 
meydana gelen değişikliklerin taş dolgu dalgakıranların koruma tabakasının 
tasarımına etkisi örneklenmiş ve güncellenmiş algoritmanın önemi ortaya 
konulmuştur. 
2. YÖNTEM  
2.1. Ortalama Su Seviyesinde Meydana Gelebilecek Değişikliklerin 
Bileşenleri 
Ortalama su seviyesinde meydana gelen değişiklikler küresel ısınmaya bağlı 
olarak deniz seviyesinin yükselmesi, mevsimsel su seviyesi değişimleri, 
gelgitler, dalga ve rüzgar kabarmaları, barometrik etkiler ve Coriolis etkisi 
olarak sıralanabilir.  



Genel olarak kıyı yapıları uzun ekonomik ömür için tasarlanmaktadır. Küresel 
ısınmaya bağlı olarak gerçekleşen su seviyesi değişimleri, kıyı yapısının 
ekonomik ömrünün bütünü göz önüne alındığında ortalama su seviyesi 
değişimlerinin en önemli bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. IPCC (2007)’ye 
göre, 21. yüzyılın sonuna kadar Dünya’nın %95’inde bölgesel su seviyesi 
yükselmesi pozitif olacaktır. Bu durumun tasarım derinliğini etkilemesi 
sebebiyle, kıyı yapılarının stabilitesini etkileyeceği açıktır. Küresel ısınmadan 
kaynaklı su seviyesi artışlarının Türkiye kıyılarında da görüldüğü çeşitli 
çalışmalarda ortaya konulmuştur (Alpar vd., 1995; Belokopytov ve 
Goryachkin, 1999; Shuisky, 2000; Yıldız ve Demir, 2002; Tsimplis vd., 2004). 
Ortalama su seviyesi denizler, ırmaklar, kar miktarının etkilediği su 
dengesindeki değişiklikler sebebiyle mevsimsel olarak değişmektedir.  Bu 
konuda Türkiye kıyılarında çeşitli çalışmalar yapılarak, su seviyesindeki 
mevsimsel değişiklik aralıkları bulunmuştur (Alpar ve Yüce, 1998; Alpar vd., 
2000). 
Gelgitler; Ay’ın, Dünya’nın ve Güneş’in hareketlerinin ortak etkisi oluşan, su 
seviyesi iniş çıkışları olarak tanımlanmaktadır (Reeve vd., 2004). Türkiye 
kıyıları mikro gelgit bölgesi sınıfına girmektedir. Gelgit genliği genel olarak 50 
cm’nin altında olup, genel itibariyle çok etkili değildir. 
Dalga ve rüzgar kabarmaları fırtına koşulları sebebiyle oluşan ortalama su 
seviyesi değişimlerindendir. Goda (2000), dalga kabarmasını dalga 
hareketinden dolayı kıyıya doğru oluşan yarı-lineer su seviyesi yükselmesi 
olarak tanımlamaktadır. Öte yandan, su yüzeyine rüzgar tarafından 
uygulanan kesme kuvvetinden dolayı su seviyesi artışı rüzgar kabarması 
olarak tanımlanmaktadır (The Rock Manual, 2007). Dalga kabarması veya 
rüzgar kabarması oluştuğunda, diğer tarafta su seviyesinde alçalmalar 
oluşmaktadır.  
Ortalama su seviyesini değiştiren son bileşenler olarak, barometrik etkiler ve 
Coriolis etkisi verilebilir. Barometrik etkiler, su seviyesinin fırtına koşullarında 
oluşan alçak basınç sistemi sebebiyle yükselmesi olarak açıklanabilir (The 
Rock Manual, 2007). Coriolis etkisi ise, Dünya’nın hareketinden dolayı dönen 
objelerin yönlerindeki sapma olarak ifade edilebilir. Coriolis etkisinden dolayı 
su seviyesi, kıyı şeridinin şekline göre yükselebilir veya alçalabilir (Yu, 2006). 
2.2. Tasarım Derinliğinin Belirlenmesinde Kullanılan Genel Yöntem 
Üzerine Düşünceler ve Genel Yöntem için bir Güncelleme Önerisi 
Kıyı yapıları, ekonomik ömürleri çoğunlukla 50 veya 100 yıl gibi uzun süreler 
olarak belirlenerek tasarlandığından, tasarım derinliği belirlenirken yapının 
ekonomik ömrü boyunca oluşabilecek en kritik derinliğin seçilmesi yaygın bir 
yöntem olarak uygulanmaktadır. Bu derinlik seçilirken, yapı önünde tasarım 
döneminde ölçülen derinlikler ile yukarıda açıklanan parametreler toplanarak 
su seviyesi yükseltilmekte; diğer bir deyişle, yapının ekonomik ömrü boyunca 
karşılaşılabilinecek en büyük derinlik kritik olarak kabul edilmektedir.  
Taş dolgu dalgakıranların tasarımında kullanılan yaklaşımlarda tasarım 
dalgasının kırılma özellikleri göz önüne alınmaktadır. Yukarıda ifade edilen 
deterministik yöntem, en kritik derinliği yapının ekonomik ömrü boyunca 
oluşabilecek en büyük derinlik olarak kabul ettiği için, tasarım dalgası ve 
yapının yapılacağı yörenin özelliklerine göre tasarım dalgasının kırılma 



özelliklerinin oluşabileceği derinlik, tasarım aşamasında ölçülen derinlik ile en 
büyük derinlik arasında kalabilmektedir. Diğer bir deyişle, taş dolgu 
dalgakıranların koruma tabakasının tasarımı açısından en kritik derinlik, şu 
anki derinlikten daha büyük, yapının ömrü boyunca oluşabilecek en büyük 
derinlikten daha küçük olabilmektedir. Bu durum kritik koşullar için 
tasarımın göz ardı edilmesine sebep olmaktadır.  
Bu çalışmada, genel bir yöntem olarak kullanılan deterministik yöntem en 
kritik koşulu ortaya çıkarmadığı için, bu yöntemin güncellenmesi 
önerilmektedir. Güncelleştirilmiş deterministik yöntemde ilk olarak yapının 
ekonomik ömrü boyunca oluşabilecek en düşük ve en yüksek su seviyeleri 
yukarıda bahsedilen parametreler kullanarak belirlenmektedir. En düşük ve 
en yüksek su seviyeleri belirlendikten sonra, bu çalışma kapsamında ortaya 
konulan bilgisayar programı yardımıyla su seviyesi en düşük seviyeden en 
yüksek seviyeye kadar küçük aralıklarla arttırılarak, koruma tabakasında 
kullanılacak taşın boyutu her su seviyesi için ayrı ayrı hesaplanmakta ve 
bulunan taş boyutları karşılaştırılarak en kritik tasarım derinliği 
belirlenmektedir. 
2.3. Çalışmada Kullanılan Bilgisayar Programının Özellikleri ve 
Kapsamı 
Çalışmanın bu bölümünde, güncellenmiş deterministik yöntemin uygulanması 
için kullanılan bilgisayar programının içeriği, çözdüğü denklemler ve dayandığı 
varsayımlar açıklanmıştır. Bu program MATLAB ortamında geliştirilmiş üç ana 
kısımdan oluşmaktadır. Programın ilk kısmını derin deniz tasarım dalgasının 
yapı önüne taşınması için kullanılan “Near Shore Wave Transformation (NSW)” 
isimli bir boyutlu nümerik model oluşturmaktadır. Programın ikinci kısmında, 
taş dolgu dalgakıranların tasarımında yaygın olarak kullanılan Hudson 
(CERC, 1977), Van der Meer (1988) ve Van Gent vd. (2004) formüllerini 
kullanarak taş dolgu dalgakıranların taş boyutlarını belirleyebilen  “Design 
Armour Stone (DAS)” isimli kod yer almaktadır. Programın son kısmında ise, 
NSW ve DAS kodlarını kullanarak en kritik tasarım derinliği yukarıda 
anlatılan güncellenmiş deterministik yönteme göre belirleyen “Design Water 
Level Determination (DWLD)” isimli kod yer almaktadır.  
Programın ilk kısmı olan “Near Shore Wave Transformation (NSW)” isimli bir 
boyutlu dalga transformasyon nümerik modeli Baykal (2012) tarafından 
geliştirilmiştir. NSW temel olarak enerji denklik denklemi ile lineer sığ su 
denklemi bir boyutlu olarak çözmektedir. Enerji denklik denklemi dalganın 
ilerleme özelliklerini ortaya koymak, lineer sığ su denklemi ise dalga 
kabarmasını (alçalmasını) bulmak için çözülmektedir. Baykal (2012) ve Baykal 
vd. (2014)’te verilen denlemlere ek olarak, bu çalışmanın kapsamı içerisinde 
lineer sığ su denklemine rüzgar kabarması (alçalması) ile ilgili olarak Denklem 
1’de verilen rüzgar kesme gerilmesi eklenmiştir (The Rock Manual, 2007). Bu 
ekleme sonucunda NSW geliştirilmiş ve ismi NSW-M olarak modifiye edilmişir. 
τ = ρ 2

10w air DC U  (Denklem 1) 
Denklem 1’de τw rüzgar kesme gerilmesi, ρair  havanın yoğunluğu, DC havanın 
direnç katsayısı, 10U  ise su seviyesinin 10 metre üzerindeki rüzgar hızı olarak 



tanımlanmaktadır. Havanın direnç katsayısı Weaver ve Slinn (2004)’e göre 
Denklem 2 ile hesaplanmaktadır.  

= + 100.001(0.75 0.067 )DC U  (Denklem 2) 
Programın ikinci kısmı olan “Design Armour Stone (DAS)” kodu Hudson 
(CERC, 1977), Van der Meer (1988) ve Van Gent vd. (2004) metodlarını 
kullanarak koruma tabakası taş boyutlarını bulmaktadır. DAS, Hudson 
(CERC, 1977) denklemlerinin kullanılması için gerekli olan dalga kırılma 
derinlikleri ve yüksekliklerini CERC (1977)’de düzenli dalgalar için verilen 
yönteme göre bulmaktadır. Öte yandan, Van der Meer (1988) ve Van Gent vd. 
(2004) yöntemleri bu programda Güler (2013), Güler (2014) ve Güler vd. 
(2014)’te verilen akış şemasına göre (Şekil 1) birlikte kullanılarak taş boyutları 
bulunmaktadır. Van der Meer (1988) ve Van Gent vd. (2004) formüllerinde 
kullanılan bir fırtına için aşılma olasığı 2% olan dalgaların yüksekliği (H2%) 
Battjes Groenendijk (2000) tarafından önerilen yöntemle bulunmaktadır. 

Koşul 1
h/Hs,toe < 3

Koşul 2
H2%/Hs0 < 1.4

Koşul 3
Hs,toe/Hs0 < 0.9

TÜM KOŞULLAR 
SAĞLANDI MI?

EVET

HAYIR

VAN GENT VD.  (2004)

VAN DER MEER (1988)

 
Şekil 1: Van der Meer (1988) ve Van Gent vd. (2004) Yaklaşımlarının Birlikte 

Kullanıldığı Tasarım Akış Şeması 
Programın üçüncü kısmı olan “Design Water Level Determination (DWLD)” 
kodu ise güncellenmiş deterministik yöntemi kullanarak en kritik tasarım 
derinliğini bulmaktadır. DWLD’ye derin deniz dalga özellikleri, yapının inşa 
edileceği tasarım aşamasında ölçülmüş olan derinlik, bir boyutlu batimetri 
bilgisi, su seviyesi değişiminin en düşük ve en yüksek alacağı değerler (rüzgar 
ve dalga kabarması ve alçalması dışındaki değerler düşünülerek) öncelikli 
olarak girilmektedir. DWLD algoritması içerisinde rüzgar ve dalga kabarmaları 
(alçalmaları) NSW-M tarafından hesaplanmaktadır. Barometrik ve Coriolis 
etkilerinden kaynaklanan ortalama su seviyesi değişimi, Walton ve Dean 
(2009) tarafından verilen varsayıma göre ortalama su seviyesinde meydana 
gelen diğer değişimlerin toplamının 10%’u olarak kabul edilmektedir. DWLD 
tasarım aşamasında ölçülen derinlikleri en düşük seviyeden en yüksek 
seviyeye kadar tanımlanan küçük aralıklarla arttırarak, her bir yapı önü 
derinliği için derin deniz tasarım dalgasını yapı önüne NSW-M aracılığıyla 
taşımaktadır. Tasarım derinliğindeki dalga özellikleri NSW-M aracılığıyla 
bulunduktan sonra, DWLD algoritması DAS aracılığıyla koruma tabakasında 
kullanılacak taş boyutunu her bir derin deniz belirgin dalga yüksekliği (Hs0) ve 
belirgin dalga periyodu seti (Ts)  için hesaplamaktadır. Son aşamada, DWLD 
kodu ile en kritik olan tasarım derinliği, kritik taş boyutuna göre 
belirlenmektedir. 



2.4. Tasarım Derinliğinin Taş Dolgu Dalgakıranların Koruma 
Tabakasının Tasarımına Etkisi  
Çalışmanın bu kısmında Karadeniz kıyılarında yapılan ortalama su seviyesi 
değişiklikleri için çeşitli kaynaklarda verilen örnek değerler kullanılarak 
“Design Water Level Determination (DWLD)” programının bir uygulaması 
yapılmıştır. DWLD’ye veri olarak girilen; küresel ısınma, mevsimsel 
değişiklikler, gelgit etkisi ile barometrik ve Coriolis etkilerinden kaynaklanan 
ortalama su seviyesi değişiklikleri kaynakları ile birlikte Tablo 1’de verilmiştir. 
Tablo 1’de verilen değerler mevcut kaynaklara dayanılarak örnek olarak 
verilmiştir ve Karadeniz kıyılarında yapılacak bir çalışma için referans olarak 
kullanılmaması önerilmektedir.  

Tablo 1: Karadeniz Kıyıları için Örnek Ortalama Su Seviyesi Değişimleri 
 Karadeniz Kaynak 
Küresel Isınma 4.5 mm/yr Shuisky (2000) 
Mevsimsel 
Değişimler -9.5 to +9.5 cm Alpar vd. (2000) 

Gelgit(1) -15 to +15 cm - 
Barometrik ve 
Coriolis Etkileri(2) -2.5 to 7.0 cm - 

Toplam(3) -27 to 76.5 cm - 
(1) Gelgit genliği Türkiye kıyıları genel bir değer olarak 15 cm alınmıştır 
(2) Barometrik ve Coriolis etkileri içerisindeki rüzgar ve dalga kabarması ve 
alçalmasından gelen bileşenler NSW içerisinde alınmaktadır. 
(3) 100 yıllık ekonomik ömür düşünülerek hesaplanmıştır. 
Tasarım derinliğinin taş dolgu dalgakıranların koruma tabakasının tasarımına 
etkisi iki bölümde incelenmiştir. İlk bölümde, Hudson (CERC, 1977) yaklaşımı 
göz önüne alınmıştır. İkinci kısımda ise, Van der Meer (1988) ve Van Gent vd. 
(2004) formülleri Güler vd. (2014)’te verilen akış şemasına göre birlikte 
kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. Her iki bölümde de taban eğimi sabit 
olarak 1/20 kabul edilmiştir. Derin deniz dalga özellikleri sıklıkla 
gözlenebilecek dalga özellikleri olarak seçilmiştir. Taş dolgu dalgakıranın 
yapısal özellikleri ise pratikte kullanılan değerler olarak alınmıştır.  
Hudson (CERC, 1977) formülünün göz önüne alındığı ilk bölümde kullanılan 
tasarım parametreleri Tablo 2’de verilmektedir. Bu değerlerin DWLD isimli 
bilgisayar programına girilmesiyle elde edilen sonuçları Şekil 2, 3 ve 4’te 
verilmektedir. Yapı önünde değişen su seviyesine karşılık Şekil 2’de tasarım 
dalga yüksekliği verilirken, Şekil 3’te dalgakıran koruma tabakasında 
kullanılması önerilen taş çapı, Şekil 4’te ise dalgakıran koruma tabakasında 
kullanılması önerilen taş ağırlığı verilmiştir.  

Tablo 2: Hudson (CERC, 1977) Yöntemi için Kullanılan Parametreler 
Parametre Değer 
Derin Deniz Belirgin Dalga Yüksekliği Hs0 (m) 4 
Derin Deniz Belirgin Dalga Dikliği Hs0/L0 0.04 
Derin Deniz Dalga Yaklaşma Açısı α0 (°) 0 
Taban Eğimi m 1/20 
Seçilen Fırtına için Rüzgar Hızı U10 (m/s) 15 



Düşük Su Seviyesi* DSL (cm) -27 
Tablo 2 (devamı) 

Yüksek Su Seviyesi* YSS (cm) 76.5 
Taş Dolgu Dalgakıran Kesitinin Kıyıdan 
Uzaklığı 

(m) 100 

Yapı Önünde Ölçülen Su Derinliği (m) 5 
Ortalama Su Seviyesi Değişiminin Artış 
Miktarı 

∆h (cm) 1 

Dalgakıran Yapı Eğimi cot(α) 2 
Kırılan Dalgalar için Stabilite Katsayısı KD,b 2 
Kırılmayan Dalgalar için Stabilite Katsayısı KD,nb 4 
Kırılma İndisi γb 0.78 
Taşların Yoğunluğu γtas (t/m3) 2.7 
Deniz Suyun Yoğunluğu γsu (t/m3) 1.025 
* Ortalama Su Seviyesi: +0.0  

 
Şekil 2: Yapı Önü Su Derinliği’ne (htoe, m) karşı Tasarım Dalga Yüksekliği 

(Htasarim, m) 

 
Şekil 3: Yapı Önü Su Derinliği’ne (htoe, m) karşı Koruma Tabakası  
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Taş Çapı (Dn50, m) 
 

 
Şekil 4: Yapı Önü Su Derinliği’ne (htoe, m) karşı Koruma Tabakası  

Taş Ağırlığı (W, ton) 
Şekil 2, 3 ve 4’te görüldüğü üzere, verilen tasarım parametreleri için Hudson 
(CERC, 1977) formülü düşünüldüğünde ortaya çıkan en kritik koşul en 
yüksek su seviyesinde ortaya çıkmamaktadır. Hudson (CERC, 1977) 
formülünde göz önüne alınan dalga kırılma durumu değiştiğinde büyük bir 
fark ortaya çıkmaktadır. Bu fark Denklem 3 yardımıyla göreceli olarak 
hesaplanabilmektedir. 

−
= kirilan kirilmayan

kirilmayan

(W W )Göreceli Fark (%) *W 100  
(Denklem 3) 

Denklemde verilen kırılan durumdaki taş ağırlığı (Wkirilan) 16 ton, kırılmayan 
durumdaki taş ağırlığı (Wkirilmayan) yaklaşık olarak 4 ton olarak alındığında, 
yüzde göreceli fark % 315 olarak hesaplanmaktadır.  
Van der Meer (1988) ve Van Gent vd. (2004) formüllerinin Güler vd. (2014)’te 
verilen akış şemasına beraber kullanılarak taş ağırlıklarının bulunduğu ikinci 
bölümde hesaplamalar için kullanılan parametreler Tablo 3’te verilmiştir. Bu 
parametreler DWLD’ye girildiğinde elde edilen sonuçlar Şekil 5, 6 ve 7’de 
sunulmaktadır. Yapı önünde değişen su seviyesine karşılık Şekil 5’te yapı önü 
belirgin dalga yüksekliği verilirken, Şekil 6’da dalgakıran koruma tabakasında 
kullanılması önerilen taş çapı, Şekil 7’de ise dalgakıran koruma tabakasında 
kullanılması önerilen taş ağırlığı verilmiştir.  

Tablo 3: Van der Meer (1988) ve Van Gent vd. (2004) Yöntemlerinin Birlikte 
Kullanıldığı Durum için Kullanılan Parametreler 

Parametreler Değer 
Derin Deniz Belirgin Dalga Yüksekliği Hs0 (m) 4.1 
Derin Deniz Belirgin Dalga Dikliği Hs0/L0 0.04 
Derin Deniz Dalga Yaklaşma Açısı α0 (°) 0 
Taban Eğimi m 1/20 
Seçilen Fırtına için Rüzgar Hızı U (m/s) 15 
Düşük Su Seviyesi* LWL (cm) -27 
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Yüksek Su Seviyesi* HWL (cm) 76.5 
 

Tablo 3 (devamı) 
Taş Dolgu Dalgakıran Kesitinin Kıyıdan 
Uzaklığı 

(m) 90 

Yapı Önünde Ölçülen Su Derinliği (m) 4.5 
Ortalama Su Seviyesi Değişiminin Artış 
Miktarı 

∆h (cm) 1 

Dalgakıran Eğimi cot(α) 2 
Van der Meer Hasar Parametresi S 2 
Geçirgenlik Katsayısı P 0.4 
Kırılma İndisi γb 0.78 
Taş Yoğunluğu γtas (t/m3) 2.7 
Deniz Suyu Yoğunluğu γsu (t/m3) 1.025 
* Ortalama Su Seviyesi: +0.0 

 
Şekil 5: Yapı Önü Su Derinliği’ne (htoe, m) karşı Yapı Önü Belirgin Dalga 

Yüksekliği (Hs,toe, m) 
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Şekil 6: Yapı Önü Su Derinliği’ne (htoe, m) karşı Koruma Tabakası  
Taş Çapı (Dn50, m) 

 
Şekil 7: Yapı Önü Su Derinliği’ne (htoe, m) karşı Koruma Tabakası  

Taş Ağırlığı (W, m) 
Şekil 5, 6 ve 7’de görüldüğü üzere, taş dolgu dalgakıranların koruma tabakası 
taş ağırlığı Van der Meer (1988) ve Van Gent vd. (2004) formülleri Güler vd. 
(2014)’te önerilen akış şemasına göre birlikte kullanılarak bulunduğunda da 
en kritik tasarım derinliğinin en yüksek tasarım derinliği olmadığı 
görülmektedir. Van der Meer (1988) ve Van Gent vd. (2004) formüllerinde 
dalga kırılması farklı olarak göz önüne alınması nedeni ile taş ağırlığında 
Hudson (CERC, 1977) formülünde gözlenen büyüklükte bir farklılık 
oluşmamıştır. Ancak, sonuçlar taş sınıfları düşünülerek değerlendirildiğinde, 
bu örnek için en yüksek su seviyesinde 2-4 ton taş ağırlığı kullanılması 
gerektiği bulunurken; daha düşük su seviyeleri için 4-6 ton taş ağırlığı 
kullanılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.  
3. SONUÇ ve ÖNERİLER 
Tasarım derinliği, kıyı yapısının ekonomik ömrü boyunca oluşabilecek en 
kritik su derinliği göz önüne alınarak hesaplanması gerekmektedir. Kıyı 
yapısının ekonomik ömrü boyunca oluşabilecek ortalama su seviyesi 
değişiklikleri küresel ısınmaya bağlı su seviyesi yükselmesi, mevsimsel 
değişimler, gelgit, rüzgar ve dalga kabarması (alçalması) ile barometrik ve 
Coriolis etkileri olarak sıralanabilmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde bu 
kavramlara kısaca değinilmiştir.  
Çalışmanın ikinci kısmında genel olarak kullanılan deterministik yöntem 
üzerine düşünceler belirtilmiş, bu yöntemin yol açabileceği hatalar üzerinde 
durulmuş ve bu yönteme bir güncelleme önerilmiştir. 
Çalışmanın üçüncü kısmında, güncellenen deterministik yöntemin kolaylıkla 
uygulanabilmesi için bu çalışma kapsamında ortaya konulan bilgisayar 
programı ayrıntılarıyla açıklanmıştır.  
Çalışmanın son kısmında, çalışma kapsamında hazırlanan bilgisayar programı 
ile birlikte Karadeniz yöresi için verilebilecek örnek ortalama su seviyesi 
değişimi değerleri, Türkiye kıyılarında yaygın bir şekilde karşılaşılabilinecek 
derin deniz dalga özellikleri ve geleneksel dalgakıran tasarım parametreleri 
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kullanılarak; birinci bölümde Hudson (CERC, 1977) formülü, ikinci bölümde 
Güler vd. (2014) tarafından önerilen akış şeması olmak üzere iki bölümde 
örnek çalışmalar yapılmıştır.  
Bu çalışmanın sonucuna göre, taş dolgu dalgakıranların koruma tabakasının 
tasarımı için göz önüne alınması gereken en kritik derinliğin, genel yaklaşımın 
aksine yapının ekonomik ömrü boyunca oluşabilecek en yüksek derinlik 
olmadığı her iki yöntem için de gösterilmiştir. Özellikle Hudson (CERC, 1977) 
yöntemi göz önüne alındığında, bu durumun taş ağırlıklarında çok büyük 
farklılıklara yol açılabileceği görülmektedir. Benzeri bir şekilde, Van der Meer 
(1988) ve Van Gent vd. (2004) yaklaşımlarının birlikte kullanıldığı yöntemde de 
taş aralığını değiştirebilecek farklılıklar görülmektedir. Bu sebeple, taş dolgu 
dalgakıran tasarımlarında önemli bir parametre olan tasarım derinliğinin en 
kritik koşula göre bulunması için kullanılan genel yöntemin, bu çalışmada 
açıklanan güncellenmiş halinin kullanılması önerilmektedir. 
4. KAYNAKLAR 
Alpar, B., Doğan, E., Yüce, H. (1995), “On the Long Term (1935-1976) 

Fluctuations of the Low Frequency and Main Tidal Constituents and their 
Stability in the Gulf of Antalya”, Turkish Journal of Marine Science 1, 13-
22 

Alpar, B., Dogan, E., Yuce, H., Altiok, H. (2000) “Sea Level Changes along the 
Turkish Coasts of the Black Sea, the Aegean Sea and the Eastern 
Mediterranean”, Mediterranean Marine Science, Vol. 1, 141-156 

Alpar, B., Yuce, H. (1998) “Sea Level Variations and Their Interactions between 
the Black Sea and the Aegean Sea”, Estuarine, Coastal and Shelf Science 
46, 609-619 

Battjes, J. A., Groenendijk, H. W. (2000) “Wave Height Distribution on Shallow 
Foreshores”, Coastal Engineering, Vol 40, No. 3, pp. 161-182 

Baykal, C. (2012) “Two-Dimensional Depth-Averaged Beach Evolution 
Modelling”, Ph. D. Thesis, Middle East Technical University, Ankara, 
Turkey 

Baykal, C., Ergin, A., Güler, I. (2014) “Two-Dimensional Depth-Averaged Beach 
Evolution Modelling: Case Study of the Kizilirmak River Mouth, Turkey”, 
Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol 140, Issue 
3 

Belokopytov, V., Goryachkin, Y. (1999) “Sea Level Changes in the Black Sea 
(1923-1997)”, Mitchum, Gary (Ed.), IOC Workshop Report No: 171, 
Circulation Science Derived from the Atlantic, Indian and Arctic Sea Level 
Networks, Annex III, pp. 88-92 

CERC (1977), “Shore Protection Manual”, USACE, Vicksburg, Mississippi, USA 
Goda, Y. (2000) “Random Seas and Design of Maritime Structures”, Advanced 

Series on Ocean Engineering, Vol 15, World Scientific, Sinagapore 
Güler, H. G. (2013) “A Comparative Study on Van der Meer (1988) and Van 

Gent et al (2003) Stability Formulae”, Proceedings of ASCE COPRI PORTS 
2013, August 2013, Seattle, Washington, USA 

Güler, H. G. (2014) “A Comparative Study on the Design of Rubble Mound 
Breakwaters”, MSc. Thesis, Middle East Technical University, Ankara, 
Turkey 



Güler, H. G., Ergin, A., Özyurt, G. (2014) “A Comparative Study on the Stability 
Formulas of Rubble Mound Breakwaters”, International Conference on 
Coastal Engineering 2014 Proceedings, 14-22 June 2014, Seoul, Korea 

IPCC (2007) “Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fourth 
Assessment Report: Climate Change 2007 Impacts, Adaptation and 
Vulnerability”, M. L. Parry, O. F. Canziani, J. P. Palutikof, P. J. v. d. 
Linden, C. E. Hanson, eds., IPCC, Cambridge, United Kingdom and New 
York, NY, USA 

Reeve, D., Chadwick, A., Fleming, C. (2004) “Coastal Engineering: Processes, 
Theory and Design Practice”, Spon Press, Taylor&Francis Group, 461p. 

Shuisky, Y. D. (2000) “Implications of Black Sea Level Rise in the Ukraine” 
Proceeding of SURVAS Expert Workshop on European Vulnerability and 
Adaptation to Impacts of Accelerated Sea-Level Rise (ASLR), Hamburg, 
Germany, 19-21 June 2000, pp. 14-22 

The Rock Manual (2007) “The Use of Rock in Hydraulic Engineering”, CIRIA-
CUR-CETMEF (C683) 

Tsimplis, M. N., Josey, S. A., Rixen, M., Stanev, E. V (2004) “On the Forcing of 
Sea Level in the Black Sea”, Journal of Geophysical Research 109, 
C08015. doi: 10.1029/2003JC002185 

Van der Meer, J. W. (1988) “Rock Slopes and Gravel Beaches under Wave 
Attack”, Ph. D. Thesis, Delft University, the Netherlands 

Van Gent, M. R. A., Smale, A. J., Kuiper, C. (2004) “Stability of Rock Slopes 
with Shallow Foreshores”, Proceedings of 4th International Coastal 
Structures Conference Portland, ASCE, Reston VA, USA 

Walton, T. L., Dean, R. G. (2009) “Landward Limit of Wind Setup on Beaches”, 
Ocean Engineering, Vol 36, Issues 9-10, July 2009, Pages 763-766 

Weaver, R. J., Slinn D. N. (2004) “Effect of Wave Forces on Storm Surge”, 
Coastal Engineering Journal, pp1532-1538 

Yıldız, H., Demir, C. (2002) “Mean Sea Level Changes and Vertical Crustal 
Movements at Turkish Tide Gauges for the period of 1984-2001”, Workshop 
on Vertical Crustal Motion and Sea Level Change, 17-19 September 2002, 
Toulouse, France 

Yu, D. (2006) “Analysis on Impact of the Coriolis Forces on Flow in the Yangtze 
River Estuary”, Third Chinese-German Joint Symposium on Coastal and 
Ocean Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, November 8-
16 2006 


