
1. G‹R‹fi

Akarsu düzenlenmesi, akarsular
içinde veya etraf›nda mevcut
durumu ya da herhangi bir sebeple
bozulmufl durumu iyilefltirmek için
yap›lan çal›flmalar dizisidir.
Türkçede dere ›slah› da bu anlamda
kullan›lmaktad›r. ‹ngilizcede bu
anlamda river training, river
engineering, stream restoration,
stream corridor restoration gibi
terimler kullan›l›r.

Akarsular bir yerleflim merkezinin
içinde olup olmamalar›na göre flehir
içi akarsular› veya flehir d›fl›
akarsular› diye s›n›fland›r›labilir.
Ayr›ca kaynaktan denize kadar
e¤imlerine ba¤l› olarak da¤
akarsular›, yayla akarsular›, ova
akarsular›, düzlük akarsular› veya
haliçler olarak s›n›fland›r›l›rlar.
Burada akarsu düzenlemesi ile ilgili
genel bilgiler sunulacakt›r. Akarsu
düzenlemesi ile ilgili çal›flmalar son
y›llarda h›zla geliflti¤inden,
incelemede, bu konuda dünyadaki
geliflmelerin Türkiye’ye aktar›lmas›
hedef al›nm›flt›r.

2. AKARSU OLUfiUMU ve
fiEH‹RLEfiMEN‹N ETK‹S‹

2.1 Kat› Madde Hareketi ve
Akarsular›n Oluflumu

Akarsularda kat› madde hareketi
suyun debisi ve taban e¤imi ile
do¤ru, kat› madde irili¤i ile ters
orant›l›d›r. Lane 1955’te bunu
formül fleklinde yazm›flt›r. Daha
sonra bu denge durumu terzi
kefelerinin dengesi fleklinde fiekil
1’deki biçimde aç›klanm›flt›r.

fiekilden aç›kça anlafl›laca¤› üzere,
taflk›nlar gibi suyun çok akt›¤›
dönemlerde akarsular çok kat›
madde tafl›rlar. Tafl›nan bu kat›
maddeler söküldükleri yerlerde
oyulmalar, çökeldikleri yerlerde
y›¤›lmalar meydana getirir.

Akarsu yataklar› ve taflk›n yataklar›
fiekil 2a’da görüldü¤ü gibi uzun
y›llar sonucunda suyun sürükleme
gücüyle vadinin afl›nmas› ile
meydana gelmifl oluflumlard›r. Önce
akarsu yata¤›nda afl›nma sonucu

bir derinleflme olur, sonra
derinleflen yata¤›n flevleri düfler.
Böylece akarsu yata¤›n›n derinli¤i
ve geniflli¤i artar.
Akarsular›n yukar›, orta ve afla¤›
kesimleri çeflitli aç›lardan
birbirlerinden farkl› özellikler
gösterdiklerinden (fiekil 2b) bu
k›s›mlar›n her birinin
düzenlenmesinde farkl›l›klar ortaya
ç›kmaktad›r. Yukar› kesimde
genellikle afl›nma, afla¤› k›s›mda
y›¤›lma meydana gelir.
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fiekil 1. Akarsulara su ve kat› madde tafl›n›m› dengesi

fiekil 2. Akarsu yata¤›n›n (a) oluflumu,
(b) üç farkl› k›sm›

Oyulma
taban alçalmas›

Y›¤›lma
taban yükselmesi



Akarsular sadece kendi yataklar›,
taflk›n yataklar› olarak
düzenlenmeyip akarsu koridoru
(fiekil 3) bir bütün olarak ele
al›nmaktad›r. Akarsu koridorlar›
kamuya aç›k yerler olduklar›ndan
çevreye uyumlu akarsu
düzenlemeleri, bulunduklar› yerlerin,
flehirlerin kalitesini ve seviyesini
artt›r›r.

2.2 fiehirleflmenin Etkisi
fiehirleflmenin etkisiyle akarsularda
önemli de¤ifliklikler meydana gelir
(Tablo 1). Farkl› geçirimsizlik
yüzdelerine sahip bölgelerdeki flehir

içi akarsularda ak›m rejimleri de
de¤iflkendir; ak›m kimi zaman k›sa
süre içersinde pik de¤ere ulafl›rken
kimi zaman da akarsuda çok düflük
ya da s›f›r ak›m de¤erleri görülebilir.
fiehir içi akarsular bir tak›m
hidrolojik de¤iflimlere maruz kald›¤›
gibi ayr›ca pek çok alt yap› tesisi
nedeniyle de s›n›rlanm›flt›r. Köprü,
menfez, bent vb. tesisler ak›m
flartlar›nda de¤ifliklik yapt›¤› gibi
taflk›n alanlar›n› da s›n›rland›r›r.
Çevre aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ise
bu tür akarsular yaln›zca kat› madde
tahribine de¤il flehir kirlili¤ine de
sebep olurlar.

Günümüzde özellikle flehirleflmenin
artmas›yla,

• Akarsu yata¤› güzergâh›n›n
de¤ifltirilmesi, düzeltilmesi,
menfezler içine al›nmas›,
• K›y› yata¤›n›n küçültülmesi,
• Yukar›da ad› geçen çal›flmalar
yap›l›rken kat› madde ve kirlili¤in
artmas›,
• K›y› habitat›n›n de¤ifltirilmesi,
tahribata u¤rat›lmas› gibi do¤rudan
etkilerle beraber;
• Daha büyük pik debilere sahip
taflk›nlar›n daha s›k görülmesi
(fiekil 4),

• Yüzeysel biriktirme ve orta
derinlikteki akifer biriktirmelerinin
azalarak taban ak›m›n›n artmas›,
• Akarsu suyu s›cakl›¤›n›n artmas›,
• Do¤al hayat›n zarar görmesi gibi
dolayl› hidrolojik veya akarsu
sistemini de¤iflikli¤e u¤ratan etkiler
görülür.

3. AKARSU DÜZENLEME
AMAÇLARI

Akarsu düzenleme çal›flmalar›
temel olarak;

• Taflk›n zararlar›n› önlemek ya da
azaltmak,
• Suyun enerjisinden yararlanmak,
• fiehirlere içme ve sanayi suyu
sa¤lamak,
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fiekil 3. Bir akarsu koridoru

fiekil 4. fiehirleflmeden önceki ve
sonraki taflk›n hidrograflar›n
karfl›laflt›r›lmas›

Vahfli Dere

De¤iflime
u¤ramam›fl havza
veya kanal

• Dereyi kendi
haline b›rakarak
düzelmesini
sa¤lamak

• Ayn›s›n› tekrar
yapmak
(carbon-copy
approach)

• Ak›m rejimi
de¤iflmez

• Sürüntü
maddesi
nitelik/niceli¤i
de¤iflmez

• Dolgu yap›lmaz

Geçici çözümler

• K›smi yap›lanma süreci
(neyin de¤ifltirilip neyin yeniden

yap›land›r›laca¤›n›n karar›)

• K›s›tlar›n belirlenmesi
Baraj tahliyesinin artmas›?

Geciktirme ile pik
ak›m›n›n azalt›lmas›?

Baraj mansaplar›n›n kum,
çak›l ile doldurulmas›?

Havzadaki erozyonun azalt›lmas›?
Taflk›n yata¤›/k›y›daki yap›lar›n

kald›r›lmas›?

Kentleflme

Tamamen de¤ifltirilmifl
havza veya kanal

• Sosyal konular›n
önem kazanmas›

• Ekoloji/su kalitesinin
iyilefltirmesi

• Kamu yap›lanmas›n›n
ve çevre e¤itiminin

vurgulanmas›

• Ak›m rejimi de¤iflir
• Sürüntü maddesi

nitelik/niceli¤i de¤iflir
• K›y›larda dolgular

yap›l›r
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Tablo 1. Akarsu düzenlemelerinde vahfli akarsu-k›r-flehir süreklili¤i



• So¤utma suyu almak,
• Yeni tar›m ve yerleflim alanlar›
kazanmak,
• Sulama ve kurutma flartlar›n›
düzeltmek,
• Akarsu ulafl›m›n› sa¤lamak,
• Di¤er su yap›lar›n› emniyete almak,
• Yeralt› su seviyesini düzenlemek,
• Akarsuyun kendi kendini
temizlemesini sa¤lamak,
• Buz y›¤›lmalar›n› önlemek,
• Akarsuyun do¤a ile uyumunu
sa¤lamak,
• Dinlenme yeri sa¤lamak,
• Bal›kç›l›k ve yaban hayat›n›
korumak,

gibi amaçlar›n biri veya birkaç›
nedeniyle yap›l›rlar.  Hangi amaçla
yap›l›rsa yap›ls›n akarsu
düzenlemesi çal›flmalar› do¤al
kanunlar› zorlayarak yap›lmamal›
aksine akarsu do¤al ak›fl
dinami¤inden kopar›lmamal›d›r.
Böyle bir yaklafl›m, gelen ak›m›n
kalitesini, k›y› habitat›n› gelifltirir,
daha sa¤lam bir k›y› yap›s› ve daha
estetik bir görünüm sa¤lar.

Gerek flehir içi gerekse flehir d›fl›
akarsu düzenleme çal›flmalar›nda
as›l amaç sadece akarsuyun ›slah›
olmamal›d›r, akarsu kendi
ekosistemi ve havzas› ile birlikte
ele al›nmal›d›r.

4. PLANLAMA ve TASARIM
ESASLARINDA GEL‹fiMELER

4.1 Problemlerin ve ‹mkanlar›n
Belirlenmesi Basamaklar›

Akarsu düzenleme çal›flmalar›nda
bafllang›ç olarak dikkat edilmesi
gereken temel hususlar afla¤›da
verilmifltir.

• Veri toplanmas› ve analizi
• Mevcut akarsu koridoru flartlar›n›n
ve düzenlenme gerekçelerinin
tan›mlanmas›
• Mevcut, istenen ya da referans
al›nan flartlar›n karfl›laflt›r›lmas›

• Bozulmufl ya da hasar görmüfl
akarsu koridoru flartlar›n›n
incelenmesi
• Akarsu koridoru yap›s›n›n veya
fonksiyonlar›n›n hangi yönetim
çal›flmalar› ile etkilenece¤inin
belirlenmesi
• Problemin çözümüne yönelik
imkanlar›n gelifltirilmesi

Yukar›da s›ralanan hususlar›n yan›
s›ra son y›llarda eski yaklafl›mlardan
farkl› olarak akarsu düzenleme
çal›flmalar›nda en çok göze çarpan
noktalardan biri “ekosistem”
kavram›, di¤eri ise ›slah
çal›flmalar›n›n “entegre su
kaynaklar› yönetimi” çerçevesinde
düflünülmesi gerekti¤i olmufltur.
Örne¤in Japonya’da 1890’l› y›llarda
akarsu düzenlemesi yaln›zca
taflk›ndan koruma amac›yla
yap›l›rken, 20. yüzy›l›n ortalar›nda
entegre su kaynaklar› yönetimi ve
su kullan›m›n›n düzenlemesi de
önem kazanm›flt›r. Bugün ise

akarsu ekosistemi ve halk›n
yaklafl›m›/deste¤i de göz önüne
al›nmaktad›r (fiekil 5).

4.2 Bilgi ve Veri Kaynaklar›

Akarsu koridor yap›s› ve
fonksiyonlar›n› bütünüyle
karakterize edebilecek de¤iflmez
özelliklerden söz etmek mümkün
de¤ildir. Ancak düzenleme
çal›flmalar›n›n bafllang›c›nda
akarsuyu tan›maya ve problemi
tan›mlamaya ile ilgili göz önüne
al›nmas› faydal› olabilecek bir tak›m
bilgi/veri kaynaklar› mevcuttur. Bu
kaynaklar havza ve akarsuya göre
Tablo 2’de s›ralanm›flt›r.

4.3 Düzenleme Kadrosu ve Halk›n
Kat›l›m›

Akarsu sistemleri kimi zaman
kilometrelerce uzunlukta olup
üzerinde ve çevresinde yap›lacak
çal›flmalar büyük bir alan› etkiler.
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fiekil 5. Akarsu düzenleme çal›flmalar› konusundaki yaklafl›mlar
(Japonya örne¤i)

Havza bilgi/veri kaynaklar› Akarsu bilgi/veri kaynaklar›

Ak›m/hidroloji Ölçüm istasyonlar›

Kat› madde tafl›n›m› Topografik haritalar

Akarsu yata¤› yap›s›/boyutlar› Uzaktan alg›lama

Akarsu yata¤› dinamikleri Kadastro

‹nsan etkileri Tarihi kay›tlar

Kat› madde

Bitki örtüsü

Tablo 2. Bilgi ve veri kaynaklar›



Bu aç›dan ›slah çal›flmalar› hem
çok farkl› disiplinlerdeki uzmanlar›
hem de akarsu etraf›nda yaflayan
halk› ilgilendirir. Akarsu düzenleme
çal›flmalar›nda yaln›zca inflaat
mühendisleri de¤il, özellikle su
kaynaklar›, hidroloji, ekoloji ile
u¤raflan kimseler, çevre
mühendisleri, mümkünse akarsu
restorasyonu ve su kalitesi
uzmanlar›, peyzaj mimarlar›,
sosyologlar, hukukçular, yerel
yönetim elemanlar› ve hatta
bilgisayar uzmanlar› görev almal›d›r.

Ayr›ca çal›flmalara halk›n kat›l›m›
da sa¤lanmal›d›r. Zira
düzenlemelerden do¤rudan
etkilenecek akarsu ve etraf›nda
yaflayan yerel halk olacakt›r. Bu
sebeple projelendirme esnas›nda
çevre ve koruma gruplar›, halk
birlikleri, dini ve etnik gruplar,
ifladamlar›, insan haklar›
teflkilatlar›, iflçi teflkilatlar›,
özürlüler, yafll›lar, düflük gelirliler
ve az›nl›k organizasyonlar›; e¤er
akarsu birkaç farkl› ilçe, il veya
devlet s›n›r› içersinden geçiyorsa
bunlara ait kurumlar ile irtibat
kurulmal›d›r. Özellikle halk›n
kat›l›m›n› sa¤lamak için gerekli veri
toplama ve halk› bilgilendirme
araçlar› Tablo 3’te özetlenmifltir.

Düzenleme çal›flmalar›na kat›lacak
tüm gruplar görevleri ve birbirleriyle
iliflkileri bak›m›ndan fiekil 6’da
görülmektedir. Ayr›ca bu gruplar›n
baflar›s›na katk›da bulunacak bir
tak›m hususlar da Tablo 4’te
özetlenmifltir.

4.4 Ak›m Modelleri

Akarsu düzenlemesinde önemli bir
husus çeflitli durumlarda ortaya
ç›kacak ak›m durumunu
belirlemektir. Bunun için Tablo 5’te
gösterilen baz› bilgisayar paket
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Girdi Toplama Kat›l›mc›lar› Bilgilendirme
Araçlar› Araçlar›

Halka aç›k oturumlar Halka aç›k oturumlar

Geçici iflbirli¤i ‹nternet

E¤itim seminerleri Bilgi notlar› da¤›t›m›

Çal›fltaylar Gazeteler

Röportaj/görüflmeler Broflürler

Gözlemci gruplar› Radyo ve TV programlar›

Referandumlar Bas›n ilanlar›

Radyo programlar› Telefonla bilgilendirme hatlar›

‹nternet Raporlar

Tablo 3. Halk Kat›l›m›n› Sa¤lama ve
Bilgi Paylafl›m Araçlar›

fiekil 6. Düzenleme çal›flmalar›na kat›lacak gruplar›n
görevleri ve birbirleriyle iliflkileri

Tablo 4. Baflar›l› bir tak›m çal›flmas› için gerekli hususlar

Toplant›lar

Tak›m ne s›kl›kta toplanmal›?

Nerede toplanmal›?

Gündem neleri kapsamal›?

Zaman nas›l kullan›lmal›?

Toplant›lara kimler yard›m etmeli?

Karar verme

Tak›m nas›l karar vermeli (oylama, aç›k oturum)?

Hangi kararlar daha yüksek makamlara bildirilmeli?

Sorunun Çözülmesi

Hangi sorunlar dile getirilmeli?

Hangi uyuflmazl›klar yeniden gözden geçirilmeli?

Çözümü güç olan sorunlar için hangi ad›mlar uygulanmal›?

‹letiflim ve Bilgilendirme

Tak›m›n çal›flmalar›nda hangi ek bilgilere ihtiyaç duyulacak?

Hangi gerekli bilgiler tak›m üyeleri taraf›ndan paylafl›lmal›?

Halk ile iliflkiler kim taraf›ndan sa¤lanmal›?

Lider Deste¤i

Projenin baflar›s›nda hangi dan›flmanlardan veya
yöneticilerden destek al›nmal›?



programlar› gelifltirilmifltir. Bu
programlara ait yüksek debilerde
h›zlar›n da¤›l›m›n› gösteren örnek
bir ç›kt› da ayr›ca fiekil 7’de
görülmektedir.
Bununla birlikte, akarsu düzenleme
çal›flmalar›n›n yaln›zca yap›sal yönü
olmay›p özellikle son y›llarda sosyal
ve kültürel yönü de önem
kazanm›flt›r. Söz gelimi, akarsu
düzenleme tasar›m›n›n bir boyutu
kültürel tercihlerdir. Avrupa’da
akarsu çevresinin özellikle yeflillikle

kapl› olmas› çal› veya a¤açla kapl›
olmas›na tercih edilir. Akarsu
etraf›ndaki yerel halk›n tasar›m›
benimsemesi ve bir paydafl olarak
katk›da bulunmas›; kamunun
beklentilerinin araflt›r›lmas› da özen
gösterilmesi gereken bir konu
olmal›d›r. Islah› gerçeklefltirilen
akarsu ve çevresi bal›kç›l›k, su
sporlar›, kampç›l›k, aileler için
parklar, do¤al hayatla temas kurma
gibi sosyal ifllevleri de
gerçeklefltirmelidir. K›sacas›
akarsular ve çevreleri kentsel
yaflam için bir nefes alma noktas›,
insanlar›n bir araya gelebilece¤i ve
suya rahatl›kla eriflebilece¤i yerler
olarak tasarlanmal›d›r. Bu
çerçevede düzenleme çal›flmalar›
sürecinde kullan›lan ak›m modelleri
günümüzde yaln›zca hidrolik olarak
çözümleme de¤il ayn› zamanda
akarsu çevresi ve ekosistemi göz
önüne katarak da üç boyutlu bir
modelleme yapmaktad›r (Tablo 5).

5. KULLANILAN TEKN‹KLER

Akarsu düzenlemesinde çeflitli
teknikler kullan›lmaktad›r. Bu
teknikler (1) akarsu yata¤›
içersinde; (2) akarsu k›y›s›nda; (3)
akarsu yönetiminde; (4) yata¤›n

yeniden yap›land›r›lmas›nda; (5)
akarsu koridorunun
yap›land›r›lmas›nda; (6) akarsu
havzas›n›n yönetiminde olmak
üzere alt› flekilde
s›n›fland›r›labilirler. Bu tekniklere
ait çeflitli örnekler Tablo 6, 7 ve
8’de verilmifltir. Bu düzenleme
teknikleri bafllang›çtaki enkesite
uygun, do¤al malzeme ile yap›lm›fl,
canl›lar›n suya eriflimini
engellemeyen, su canl›lar›n›n
yaflamas›n› ve göçünü sa¤layan,
çevre ile uyumlu ve estetik
düzenlemelerdir.

6. PROJEN‹N ETK‹LER‹

Gerek inflaat gerek iflletme
safhas›nda akarsu düzenlemesinin
çeflitli etkileri ortaya ç›kmaktad›r.
Bunlar›n bir k›sm› afla¤›da
özetlenmifltir. Ayr›ca klasik
yaklafl›m›n canl›lar üzerindeki
olumsuz etkileri fiekil 8’de bir örnek
olarak görülmektedir.

‹nflaat›n etkileyece¤i kaynaklar;
• Arazi (toprak) ile ilgili kaynaklar
• Su ile ilgili kaynaklar
• ‹nflaat malzemeleri ve enerji
• Hava kalitesi
• Gürültü kirlili¤i
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fiekil 7. Ak›m modellerine bir örnek
(SSIIM)

Belirsizlikler

Pürüzlülük, geniflleme/daralma
katsay›lar›n›n do¤ru tahmini, kanal
k›vr›mlar›n›n hesaplanamamas›

Yükseklik iliflkili ak›m özellik bilgilerinin
kayb›, karars›z ak›m çözümlerinde
zaman aral›¤›n›n seçimi, kanal
süreksizliklerinde ikincil ak›mlar›n
temsil edilememesi, a¤ yap›lar›

Yukar›da söz edilenlerin büyük k›sm›,
enkesitlerde a¤ ba¤›ms›zl›¤›, su
yüzeyinin belirlenmesi

Model s›n›f›,
uygulama

Tek boyutlu
• HEC-RAS
• ISIS

‹ki boyutlu
• TELEMAC
• RMA

Üç boyutlu
• SSIIM
• FLUENT
• CFX

Kanal ›slah›nda temel uygulamalar

Taflk›n ötelemesi, taflk›n kapasitesi,
bafllang›ç su yüzeyi yüksekli¤i, h›z
ve enkesitler aras›ndaki derinli¤in
hesaplanmas›

Kanal ak›m›n›n ve taflk›n yata¤›n›n
dinamik modellemesi, habitat
uygunlu¤u aç›s›ndan enkesit
örneklerinin modellenmesi

Habitat uygunlu¤u aç›s›ndan örnek
enkesitlerin detayl› olarak
modellenmesi

‹stenilen parametreler

Mansap debisi, memba su seviyesi,
pürüzlülük katsay›s›, kanal
geniflleme/daralma katsay›lar›,
temel kanal enkesit flekli

Pürüzlülük, yatak topografyas›,
türbülans modeli, say›sal çözüm
tekni¤inin ve debi katsay›lar›n›n
seçilmesi

Yukar›da söz edilenler

Tablo 5. Yayg›n say›sal ak›m modelleri



Sistemler;
• Baraj
• Gemi geçidi
• Sedde
• fiev korumas›
• Yatak de¤ifltirme
• Drenaj
• Yol üst yap› inflaat›
‹flletme ve bak›m;
• Gerekli malzeme
• ‹flletme ve bak›m faaliyeti

• ‹flletme kriterleri
Do¤rudan ve dolayl› sonuçlar;
• Hidroelektrik enerji geliri
• Taflk›n zararlar›n› azaltma geliri
• Sulama suyu geliri
• Su kalitesi iyileflmesi
• Suyolu (iç) ticareti
• Bal›k ve canl› hayat› kaynaklar›
• Dinlenme f›rsatlar›
• Arazi kullan›m›nda de¤iflme
• Sanayide geliflme

‹STANBUL BÜLTEN inceleme

say› 106/201024

Tablo 7. Akarsu K›y›s›nda Yap›lan
Düzenlemeler

Tablo 6. Akarsu yata¤› içersinde yap›lan düzenlemeler

Tablo 8. Akarsu Yönetimi, Yata¤›n,
Akarsu Koridorunun Yap›land›r›lmas›,
Akarsu Havzas›n›n Yönetimi ile ‹lgili
Kullan›labilecek Teknikler

fiekil 8. Klasik akarsu düzenleme yaklafl›m›n›n canl›lar üzerindeki olumsuz
etkilerine bir örnek (bal›klar›n göçü engellenmekte veya yap›land›rmada
ekosistem göz önüne al›nmamaktad›r)



7. ÖRNEK PROJELER

Son y›llardaki geliflmelere uygun
dünyada pek çok projeler
haz›rlanm›fl ve uygulanm›flt›r.
Bunlar›n birço¤unda eski düzenleme
yap›s› ortadan kald›r›lm›fl ve yeni
bir düzenleme yap›lm›flt›r. Bunlardan
iki tanesi örnek olarak fiekil 9 ve
10’da verilmifltir.

8. SONUÇ

Akarsu düzenleme çal›flmalar›
taflk›n zararlar›ndan korunma,
sulama suyu temini, suyun
kalitesinin iyilefltirilmesi, suyolu
ticareti, bal›k ve canl› hayat›
kaynaklar›n›n korunmas›, dinlenme
alanlar›, arazi kullan›m›nda iyileflme,
sanayi geliflmesi gibi faydalar
sa¤lar. Günümüzde düzenleme ile
ilgili yap›lm›fl ve yap›lmakta olan
geliflmeleri özetlersek;
• Yatak düzenlemesinde beton ve
betonarme kullan›lmamakta bunun
yerine do¤al malzemeler
seçilmektedir.
• Akarsuyun dikdörtgen kesitler
yerine do¤al yatak kesitine
döndürülmesine çal›fl›lmaktad›r.
• ‹nsanlar›n suya eriflimi öncelikli
olarak düflünülmektedir.
• Su, buz, a¤aç vs. gibi kat›
maddelerin akarsu içersinde
mansaba do¤ru ak›fl›
engellenmemektedir.
• Sadece akarsu yata¤› de¤il,
akarsu havza ve akarsu koridorunun
da düzenlenmesi istenmektedir.
• fiehirleflmenin etkisi göz önüne
al›nmaktad›r.
• Planlamada sadece bir meslek
grubu de¤il çeflitli mesleklere
mensup kiflilerin tak›mlar halinde
görevlendirilmesi sa¤lanmaktad›r.
• Kamunun özellikle yerel halk›n
kat›l›m› ve yönlendirmesi
sa¤lanmaktad›r.
• Akarsuyun üstü hiçbir zaman
kapat›lmamaktad›r.
• Canl›lar›n yaflamas›na f›rsat
verilmektedir.

• Dinlenme yeri olarak
kullan›lmaktad›r.
• Akarsuyun temiz kalmas›na dikkat
edilmektedir
• Proje tamamland›ktan sonra da
iflletme ve bak›ma önem
verilmektedir.
• Sadece taflk›n kontrolü amaçl›
de¤il sudan faydalanabilme ve
ekolojik bak›mdan de¤erlendirilme
sa¤lanmaktad›r.
• Yaln›zca hidrolik bak›mdan de¤il
jeomorfolojik, biyolojik ve kimyasal
aç›dan akarsu de¤erlendirilmektedir.

Sonuç olarak akarsu
düzenlemesinde de¤iflik görüfllerin
dikkate al›nmas›; planlama, tasar›m
ve projede baflar›n›n sa¤lanabilmesi
için disiplinler aras› bir kadro
oluflturulmas› ve çal›flmalar›n bu
kadro taraf›ndan yürütülerek akarsu
ve çevresinin bir bütün olarak ele
al›nmas› uygun olacakt›r.
Kurumlar oluflturacaklar› yeni bir
yap›lanma ile bugüne kadar
yapt›klar› akarsu düzenlemelerini
gözden geçirmeli ve dünyan›n çeflitli

bölgelerindeki benzer tecrübeler
›fl›¤›nda akarsular› düzenlemelidir.
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fiekil 10. Örnek bir proje (Batch Akarsuyu, Japonya)

fiekil 9. Örnek bir proje (Cheonggyecheon, Kore)
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