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SUNUM İÇERİĞİ

Akarsuyun tanımı
Akarsularla ilgili bazı 

terimler
Aşınım ve birikim 

şekilleri

Dış kuvvetlerin 
kaynağı güneştir unutmayalım.



Yeryüzünde dış kuvvetler içerisinde en geniş etki alanına sahip olan akarsular (karaların yaklaşık %70’i), özellikle
ekvatoral ve orta kuşakta daha etkilidir.

İki yamacı olan ve  belirli bir yatak içerisinde akışa geçen sulara akarsu denir.

Yamaç

Yamaç

Akarsu

Akarsuların şekillendirici etkileri taşıdığı su kütlesi ve malzemeyle doğru orantılıdır.

Büyüklüklerine göre 

Dere          Çay            Irmak veya Nehir 



Akarsularla İlgili Bazı Terimler

Bir akarsuyun doğduğu yere kaynak, döküldüğü
yere ağız adı verilir. Ağız ile kaynak arasındaki
eğime ise yatak eğimi denir.

Akarsu aşındırmasının en son evresinde yatak
eğiminin aldığı şekil denge profili denir.
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DENGE PROFİLİNE ULAŞMIŞ AKARSU ÖZELLİKLERİ:
➢ Akış hızı azdır
➢ Aşındırma az
➢ Biriktirme fazla
➢ Hidroelektrik potansiyeli düşük
➢ Rafting yapılmaz
➢ Yana aşındırma fazla

Denge profiline yakın Denge profilinden uzak

En yaşlı

En genç



Bir akarsuyun, sularını topladığı alana havza denir. Akarsu sularını denize veya
okyanusa ulaştırabiliyorsa açık havza, ulaştıramıyorsa kapalı havza olarak
adlandırılır. Havzaları birbirinden ayıran sınıra su bölümü çizgisi denir.

Görseldeki gibi bir akarsuyun havzası (A),
diğer akarsu havzasından (B) su bölümü
çizgisiyle ayrılır.

(B)(A)

Su Bölümü çizgisi

Havza

Havza

Kaynak

Kaynak

Ağız

Deniz

KAPALI HAVZAAÇIK HAVZA
A HAVZASI B HAVZASI

X....................Su Bölümü Çizgisi



Akarsuyun herhangi bir kesiminden bir saniyede geçen su miktarına debi adı
verilir. Akarsu debisi buharlaşmaya, yağış miktarına, havzanın genişliğine göre
değişmektedir.

Akarsuyun yıl içerisindeki akım değişikliklerine rejim denir.
Yıl içerisinde seviyesi çok az değişen akarsular düzenli rejimli, seviyesi çok değişen
akarsular ise düzensiz rejimli akarsulardır.

Şekildeki akarsularun debileri birbirinden farklıdır. Çünkü iki akarsuyun taşıdığı
malzemelerin boyutları yıl içerisidnde değişmiştir.

DİKKAT: Akarsuyun taşıdığı malzemenin boyutu büyükse taşıdığı su miktarı fazladır.
Malzemenin boyutu küçükse taşıdığı su miktarı azdır.

Akarsuyun taşıdığı malzemeye alüvyon adı verilir.
Akarsu içindeki materyal (alüvyonlar) şekilde görüldüğü gibi dört şekilde
taşınır:
• Sıçrayarak
• Yuvarlanarak
• Sürüklenerek
• Akan su ile birlikte

düzenli rejim düzensiz rejim

AKARSU REJİM DÜZENİ:
• İklim özelliklerini yansıtır

Düzenli Rejim

Düzensiz Rejim Akarsuyun akımı

Akım (m3/sn)

Akarsuyun akımı

Akım (m3/sn)
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Akarsuyun akımı

Bir kez artmış
Bir kez artmış 2 kez düşümüş



Vadi 

Şelale

Dev Kazanı

Peri Bacası

Kırgıbayır

Plato

Peneplen

Birikinti Konisi

Birikinti Yelpazesi

Dağ Eteği Ovası

Dağ İçi Ovası

Irmak Adası

Delta Ovası

Menderes

Seki

AŞINIM BİRİKİM AŞINIM VE BİRİKİM

AKARSU ŞEKİLLERİ



AKARSU AŞINIM ŞEKİLLERİ

Akarsuların yüksek dağ sıralarını enine yarıp
oluşturdukları dik yamaçlı derin vadilerdir.
"U" şeklini almışlardır.

Karstik alanlarda, dirençsiz kayaların
aşınmasıyla oluşan basamak şekilli vadilerdir.

Akarsuyun yatağının dirençli olan kısmının
daha az, dirençsiz kısmının daha fazla
aşındırmasıyla oluşan vadilerdir.

Akarsuyun yatak eğiminin azaldığı yerlerde
oluşan vadilerdir. Akarsular bu tip vadilerde
menderesler oluşturur.

Boğaz
(Yarma)

Vadi

Kanyon
Vadi

Asimetrik
Vadi

Alüvyal
Tabanlı

Vadi

VADİ ÇEŞİTLERİ

Boğaz Vadi, Beytüşebap

Kanyon Vadi, Beytüşebap

Asimetrik Vadi, Beytüşebap

Alüvyal Tabanlı Vadi, Kel Mehmet

Akarsuyun derine veya enine aşındırarak içinde aktığı, iki
yamacı olan ve sürekli yükseltisi azalan eğimli alanlara vadi
adı verilir.

Çentik
Vadi

Enine profili kabaca“V” harfine benzediği için
bu vadilere V profilli vadiler de denir.
Aşındırma güçleri fazla olan akarsuların
vadileri çoğunlukla bu şekildedir.

Çentik Vadi, Tanin Dağları



Bir akarsuyun, yatağında bulunan bir diklikten
aşağı düşmesiyle oluşan şekle şelale (çağlayan) adı
verilir.

Akarsuyun şelale yaparak yüksekten aktığı
yerlerde oluşan çukurlara dev kazanı adı verilir.

Aşınım alanı
Dev Kazanı

Şelale

Volkanik arazilerde sel sularının bitki örtüsünün
cılız olduğu yerlerde tüfleri aşındırması sonucu
oluşan şekillere peri bacası denir.

Kurak bölgelerde sel sularının eğimli yamaçları
aşındırmaları sonucu oluşan pürüzlü arazilere
kırgıbayır (badlands) adı verilir.

Akarsular tarafından derince yarılmış yüksekte
kalan düzlüklere plato adı verilir.

Akarsu aşındırmasının son evresinde ortaya çıkan,
deniz seviyesine yakın hafif dalgalı düzlüklere
peneplen (yontukdüz) adı verilir.

Şelale Dev Kazanı Kırgıbayır

Peribacası Plato Peneplen



AKARSU BİRİKİM ŞEKİLLERİ

Dağ eteklerinden taşınan malzemelerin akarsu
eğiminin azaldığı yerlerde birikmesiyle oluşan
şekillere birikinti konisi adı verilir.

Birikinti konilerinin daha yayvan olanları birikinti
yelpazesi olarak adlandırılır.

Dağ yamaçlarındaki birikinti yelpazelerinin
birleşmesiyle oluşan hafif dalgalı düzlüklere dağ
eteği ovası adı verilir.

Dağlık alanların iç kısımlarında akarsuların
taşıdıkları maddeleri eğimin azaldığı yerlerde
biriktirmesiyle oluşan yüksek ovalara dağ içi ovası
denir.

Akarsuların, yatak eğimlerinin azaldığı yerlerde
taşıdıkları maddeleri biriktirmesiyle oluşan
şekillere ırmak adası (kum adası) adı verilir.

Akarsuların, taşıdıkları alüvyonları derinliği az olan
kıyılarda biriktirmesiyle oluşan ovalara delta adı verilir.

DELTA OLUŞUMU İÇİN:
❖ Kıta sahanlığı geniş olmalı
❖ Deniz derinliği olmamalı
❖ Akarsu bol alüvyon taşımalı
❖ Kıyıda güçlü akıntı olmamalı
❖ Gel-git etkisi az olmalıdır.

Birikinti konisi Birikinti yelpazesi Dağ eteği ovası Dağ içi ovası

Delta ovası Irmak adası



HEM AŞINIM HEM BİRİKİM ŞEKİLLERİ

Akarsuyun yatak eğiminin azaldığı yerlerde, yana
aşındırma sonucunda oluşan ve S biçimini alan
şekillere menderes (büklüm) denir.

Akarsuyun eski alüvyal tabanını derine doğru
aşındırması sonucunda akarsuyun iki kenarındaki
basamaklara seki (taraça) adı verilir.

❑ Eğim azalmıştır.
❑ Akarsuyun boyu uzamıştır.
❑ Akarsu sürekli yatak değiştirir.
❑ Akış hızı azalmıştır.
❑ Hidroelektrik enerji potansiyeli 

düşmüştür.

❑ Tektonik-Epirojenik hareketler
nedeniyle akarsu yatağıyla deniz
seviyesi arasındaki yükselti
farkının değişmesi nedeniyle
oluşurlar.

Menderes- (Büklüm) Taraça (Seki)



KAYNAKLAR

Şırnak, Uludere, Uzungeçit, Kel Mehmed Vadisi, Yamaç Kaynağı

https://www.ova.gen.tr/dag-etegi-ovasi.html
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