
FLUVĠYAL SĠSTEMLER

ve

ĠLGĠLĠ YERġEKĠLLERĠ
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•Suyun hareket kuvveti

•Yerin (ortam) direnç gücü
ÇeĢitli ölçeklerde birçok fluviyal yerĢekli oluĢturur.

Fluviyal sistemler kaide seviyesine 

ulaĢmak üzere çalıĢırlar...

EĢikler aĢıldıkça fluviyal yerĢekilleri 

kalıcı veya geçici olarak değiĢime 

uğrarlar

Konular:

•Akıntı, kanal Ģekilleri; OluĢumları ve ilgili 

yerĢekilleri.

•TaĢkın düzlüğü oluĢumu ve özellikleri

•Fluviyal teras oluĢumu

•Kademeli profiller (kırılma noktaları / knickpoints)

FLUVĠYAL SĠSTEMLER ve YERġEKĠLLERĠ



A- TEK KOLLU KANALLAR 

1. Düz Kanal ? < > Menderesli Kanal ?

akıntı kanalı uzunluğu

Sinüzite =

menderes kuĢağı ekseni (veya vadi uzunluğu)

menderes kuĢağı ekseni



1.5 sinüzite oranı düz ve menderesli kanallar arasındaki ayrım noktasıdır

photo: A. Copley © Oklahoma University. Image source: Earth 

Science World Image Bank 

http://www.earthscienceworld.org/images, photo ID hn86ji

photo: S. Hillebrand. U.S. Fish & Wildlife Service Digital 

Library System http://images.fws.gov/

http://www.earthscienceworld.org/images
http://images.fws.gov/


Karakteristikler 

• Menderesli talveg

• Nokta barları, havuzcuklar (pool), sığlıklar (riffle) ve  set 

kazımaları (cutbanks)

• Menderes geliĢimi, akıntı aĢağı göç

• Bar ve kenar topografyası

• Kanalın değiĢken enine profili

photo: M. LeFever. U.S. Fish & Wildlife Service Digital Library System http://images.fws.gov/

http://images.fws.gov/


talveg Havuzcuk (pool) Sığlık (riffle)

dirsek/nokta barı (point bar)

set kazıması (bank cut)

Zaman I

Zaman II

Zaman III



photo: U.S. Fish & Wildlife Service Digital Library System http://images.fws.gov/

Alaska

http://images.fws.gov/


Havuzcuklar ve Sığlıklar

(Pools & Riffles)

a- DüĢük boĢalımdaki karakteristikleri

SIĞLIK HAVUZCUK

Sığ ve geniş Derin ve dar

Yüksek hız Düşük hız

Su yüzey eğimi yüksek Su yüzeyi eğimi düşük

Yatak yükü kaba taneli Yatak yükü ince taneli

Diverjan akış (depolanma) Konverjan akış (kazıma)



Havuzcuklar ve Sığlıklar

(Pools & Riffles)

b- Ġkincil akıĢ özellikleri: spiral veya sarmal akıĢ

Büküm dıĢında – su yüzeyi yükselir > 

akım aĢağı hızlanmaya sebep olur > set 

kazınır

Büküm içinde – akım hızı yavaĢlar ve 

yukarı itilir > depolanma



Havuzcuklar ve Sığlıklar

(Pools & Riffles)

c- OluĢum

• Hız terslenmesi hipotezi: Havuzcuk ve sığlıklar 

gölcüklerdeki akım hızının sığlıklardaki akım hızını geçtiği 

anda belirginleĢmeye baĢlar

• DeĢarj (boĢalım) arttıkça : 

• Sığlıkların derinliği havuzcuklara yaklaĢır

• Sığlıklarda hız azalır

• Sığlıklarda su yüzeyi eğimi azalır

• SONUÇ: akım hızı arttıkça gölcük ve 

sığlıklar giderek benzeĢir.

• Belli bir deĢarj eĢiği aĢıldığında gölcüklerdeki kritik 

yatak hızı ve yatakdaki kesme kuvvetleri artar.



a. Menderes geliĢimi ve büyümesi

• Menderesli bir talvegin gücü menderesli kanal 

oluĢturmaya yetmeyebilir.

• Büyük ölçekli set erozyonundan ziyade lokal 

aĢındırmalarla oluĢur. 

• Yanal yönde erozyon ve depolanma ile 

meydana gelir. 

• Menderes bükümlerinde sarmal akım ile 

taĢınan malzeme, akıntı aĢağı yönde sığlıklar 

veya ilk nokta barında depolanır. 

MENDERESLER



b. Menderes kesintileri

• Öküzyayı göletleri (Oxbow lake)

• Menderes izleri 

MENDERESLER

photo: © Louis Maher. Image source: Earth Science World Image Bank 

http://www.earthscienceworld.org/images, photo ID hysfdg 

http://www.earthscienceworld.org/images
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Eğimi % 2 – 3’den fazla olup, yatak yükü olarak çakıl 

taĢıyan akarsular 

• Basamaklar: bitkisel/organik döküntülerin, anakaya 

parçalarının veya iri parçaların birikimi ile oluĢurlar; 

yüksek eğim ve hız

• Göletler: ince taneli yatak yükü; düĢük eğim ve hız

BASAMAK – HAVUZ DĠZĠLERĠ

(Step – Pool Sequences)



Birbirini takip eden bloklardan oluşan basamaklar ve havuzcuklar

(Napa Nehri, Milliken kanyonu - San Francisco/ABD)

basamak

havuz

basamak



B- ÇOK KOLLU KANALLAR 

1. Örgülü Akarsular

• Nehir kaba taneli ancak duraylı olmayan 

barların etrafında akar 

• Barların boyutları, yer ve bollukları sıklıkla 

değiĢir. 

• Toplam kanal geniĢliği, kanal derinliğine 

oranla daha fazladır. 

• Eğimleri menderesli akarsulardan fazladır. 



photo: M. Emery. U.S. Fish & Wildlife Service Digital Library System http://images.fws.gov/

Örgülü akarsu

http://images.fws.gov/


Örgülü akarsu oluĢturan faktörler:

• Kolay aĢınan set – büyük ölçekli set erozyonu

• Bol miktarda yatak yükü

• DeĢarj miktarındaki hızlı ve sık meydana gelen 

değiĢimlerin bar üzerlerindeki etkileri (bitki geliĢimine 

müsade etmemesi, sellenmeler/yıkıcı etkiler vb.)

photo: K.A. Lemke

mailto:klemke@uwsp.edu
mailto:klemke@uwsp.edu


B- ÇOK KOLLU KANALLAR 

2. BirleĢen kollar (Anabranching)

• Birden fazla sinüzoidal kanalın birleĢik 

setlerinden meydana gelen, göreceli olarak 

daha stabil (uzun ömürlü) sistemlerdir. 

photo: H.J.A. Berendsen http://www.geo.uu.nl/fg/palaeogeography/results/fluvialstyle

http://www.geo.uu.nl/fg/palaeogeography/results/fluvialstyle


B- ÇOK KOLLU KANALLAR 

2. BirleĢen kollar (Anabranching) OluĢumu

• Kopma: yerel olarak meydana gelen setüstü akıĢların, 

taĢkın düzlüğünde yeni kanallar meydana getirmesi ile 

oluĢurlar.

• Depolanma: OluĢan kanalların ayırdığı sırtların akıĢı iki 

yöne ayırarak depolanmaya sebebiyet vermesi

Destekleyici parametreler:

• Duraylı ve bitiĢik setlerin kanal geniĢlemesini 

önlemesi 

• Setüstü taĢkınlarını meydana getirecek süreçler, 

mekanizmalar.



photo: © Michael Collier. Image source: Earth Science World Image Bank http://www.earthscienceworld.org/images, photo ixvt9i 

http://www.earthscienceworld.org/images


C- TAġKIN DÜZLÜKLERĠ 

1. KÖKEN

1a.Topografya sebepli 

1b. Hidrolojik sebepli taĢkın düzlükleri

2. OLUġUM

2a. Yanal erozyon ve çökelim

2b. Setüstü akıĢlar



(photo: Red River floodplain 1995, NASA http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/lores.pl?PHOTO=STS073-726-31) 

http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/lores.pl?PHOTO=STS073-726-31
http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/lores.pl?PHOTO=STS073-726-31
http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/lores.pl?PHOTO=STS073-726-31
http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/lores.pl?PHOTO=STS073-726-31
http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/lores.pl?PHOTO=STS073-726-31


photo: A. Booher/FEMA http://www.photolibrary.fema.gov/photolibrary/index.jsp photo ID: 3459 

http://www.photolibrary.fema.gov/photolibrary/index.jsp


4. ÇÖKELLERĠ 

a. Yanal geniĢleme (lateral accretion)

Nokta barı çökelleri

b. Dikey yığıĢım (vertical accretion)

Setüstü çökelleri (overbank sediments)

Doğal leveler -set- (natural levees)

Yamaç çökelleri (splay deposits)

c. Kanal çökelleri (channel deposits)

Geçici çökeller (transitory)

Gecikme çökelleri (lag)

Kanal dolgusu çökelleri (channel-fill)

C- TAġKIN DÜZLÜKLERĠ 



Setüstü çökelleri

Setüstü çökelleri

Yanal yığıĢım

Gecikme çakılları



Uzun süreçli alçalım süreçlerine iĢaret eder: 

1. Tektonik yükselim 

2. Kaide seviyesinin düĢmesi

D- FLUVĠYAL TERASLAR 

1

1

1 1

1
2

2
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photo: © Michael Collier. Image source: Earth Science World Image Bank http://www.earthscienceworld.org/images, photo ivq0ux 

1

1

2

2
3

3

http://www.earthscienceworld.org/images


OLUġUM 

1. Erozyon ile

- Yanal erozyon ve depolanma ile basama oluĢumu 

- Nokta barların alüvyon örtü tutması; değiĢken kalınlıklar

D- FLUVĠYAL TERASLAR 

yeni taĢkın düzlüğü

sarplıkteras basamağı

nokta barı

çökelleri

Temel kaya / alüvyon



OLUġUM 

2.  Depolanma ile

- Vadi dolgusunun aĢınmayan yüzeylerinin meydana getirdiği 

basamaklar

- DeğiĢik kalınlıklarda örtü alüvyon birikimi

D- FLUVĠYAL TERASLAR 

yeni taĢkın düzlüğü

sarplık
teras basamağı

nokta barı

çökelleri

Temel kaya / alüvyon

Vadi dolgusu



Bir akarsu kanalının eğimindeki keskin değiĢimler

kırılma noktaları (knickpoints) olarak adlandırılır.

ġelale ve göller bu tür kırılma noktalarıdır; bu

noktaların ön ve arkalarında erozyon miktarı

değiĢiklikler gösterir.

Bir nehrin kaide seviyesi düĢtüğü zaman uzun profili

artar ve kara denizden göreceli olarak yükselir. Bu

durumda kaynağa doğru nehrin eğimi giderek artar

ve daha fazla aĢındırma enerjisi üretir. Bir kırılma

noktası bir önceki kaide seviyesine iĢaret eder.

E- KADEMELĠ PROFĠLLER

(Graded Profiles – Knickpoints) 



Niagara’nın üç şelalesinden biri olan Horseshoe şelalesi. 

Akış aşağı yönde artan erozyon miktarı sebebi ile oluşmuştur. 



Fluviyal yerĢekilleri:

- yıkıcı kuvvetler (su kuvveti)

- karĢı koyan kuvvetler (litoloji, 

yatak/kanal/setlerin özellikleri)

- sürüklenme, taĢınma ve sediman 

depolanma iĢlemleri

nin birleĢkesi ve etkileĢimleri ile

oluĢurlar.

F- SONUÇLAR



Sistemin dengesi:

- Enerji fazlasında erozyon – kaide 

alçalması veya yanal göç

- Enerji azaldığı dönemlerde 

depolanma – dikey yığıĢım veya yanal 

depolanma

- Zaman ve mekana bağlı olarak 

sistemlerin değiĢmesi veya tekrarı

na bağlıdır.

F- SONUÇLAR



Sürekli devam ederek kaide seviyesini 

ayarlayan süreçler çeĢitli yerĢekillerini 

oluĢtururlar:

- Tek veya çok kollu akarsular

- TaĢkın düzlükleri

- Fluviyal teraslar

- Dereceli profiller – kırılma noktaları

F- SONUÇLAR



DeğiĢimler ortaya çıktıkça eĢikler değiĢerek 

sistemi dönüĢtürecektir:

- Sistemin eski kaideye dönmesi

- Sistemin yeni kaide yaratması

- Fluviyal teraslar

- FLUVIYAL SĠSTEMLER ZAMAN ve 

MEKANDA SÜREKLĠ DEĞĠġĠRLER

F- SONUÇLAR



photo: R. Hagerty. U.S. Fish & Wildlife Service Digital Library System http://images.fws.gov/

http://images.fws.gov/


KAYNAKLAR

• http://www.uwsp.edu/geo/faculty/lemke/ge

omorphology/lecture_outlines/04_fluvial_la

ndforms.html

• http://en.wikipedia.org/wiki/Knickpoint

http://www.uwsp.edu/geo/faculty/lemke/geomorphology/lecture_outlines/04_fluvial_landforms.html
http://www.uwsp.edu/geo/faculty/lemke/geomorphology/lecture_outlines/04_fluvial_landforms.html
http://www.uwsp.edu/geo/faculty/lemke/geomorphology/lecture_outlines/04_fluvial_landforms.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Knickpoint

