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Önsöz 
 
Akarsu sistemlerinin doğrusal sürekliliğinde ve yan yataklara ve taşkın yataklarına yanal bağlantılarda balık 
ve sucul omurgasızların geçişini engelleyen sayısız enine yapılar dikkate alındığında, bu yapıların ortadan 
kaldırılması, bunun mümkün olmaması durumunda göç yolunu engelleyen yapıların balığın göç edebileceği 
şekilde yeniden düzenlenmesi veya işlevsel balık geçitlerinin inşa edilmesi gerekir. Balık memba göçünün 
daha iyi hale getirilmesi yönünden bu tür yapıların izlenmesi amacıyla, 1996 yılında DVWK-M 232 
“Fischaufstiegsanlagen – Bemessung, Gestaltung, Funktionskontrolle” (Balık geçitleri – Tasarım, 
boyutlandırma ve izleme) Teknik Bülteni hazırlanmış (DVWK 1996a) ve aynı zamanda Japonca (1997), 
Fince (1999), İngilizce (2002), Çince (2003) ve Türkçe (2010) olarak yayınlanmıştır. 
 
Bununla birlikte, ilerleyen yıllarda DVWK-M 232/1996 teknik bülteninin bazı önemli hususları yeterince kesin 
olarak ilişkilendiremediği veya sorunu ele alamadığı ortaya çıkmıştır. Örneğin balık geçitlerin büyük ölçekte 
akarsu enkesitinde bağlantı yerlerinde ve küçük ölçekte bulunduğu göç engelinin mansabındaki bağlantı 
yerlerinde bu durum söz konusudur. Ayrıca, tüm balık boyutları, şekilleri ve performans kapasiteleri için balık 
geçitlerinin ve balık göçü yapılarının göç edilebilirliğin sağlanmasında kullanılan çeşitli geometri ve hidrolik 
değerlerin revizyonuna ihtiyaç duyulmuştur. Buna ilave olarak, göç bariyerinin olumsuz etkilerini daha da 
artıran sel kapanları, geçiş yapıları, kapaklı menfezler ve pompa istasyonları konusunda yeterli bilginin 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, ortak yürütülen biyolojik ve mühendislik araştırma projeleri ve 
saha çalışmaları, sucul organizmaların göç davranışına ait bilgi düzeyini artırmıştır. Elde edilen bu bilgiler, 
işlevsel balık geçitlerinin nasıl yapılması gerektiğine dair önerilerin, daha kesin olarak tanımlanmasını 
sağlamıştır. 
 
Bu temel düşünce ve yeni yapı tiplerinin geliştirilmesi ile beraber; DWA “Wasserbau und Wasserkraft” (Su 
Yapıları ve HES) İhtisas Kurulu altında uygulamadan gelen biyolog ve su mühendislerinden oluşturulan bir 
teknik komite oluşturulmasına yönelik düzenlemeden sonra (ATV-DVWK 2001), 1996 yılında yayımlanan 
DVWK-M 232 teknik bülteninin güncellenmesi için bir çağrıda bulunulmuştur. Ayrıca yeni gelişmelerin uygun 
şekilde dikkate alınabilmesi amacıyla da araştırmacılara ve imalatçılara, sunum yapmak üzere çağrıda 
bulunulmuştur (ATV-DVWK 2003a, 2003b, 2003c, 2003d). Buna ilave olarak, “Su ve Gaz Berlin 2006” 
çerçevesinde DWA tarafından düzenlenen “Sucul fauna için akarsularda süreklilik” sempozyumunda 
kazanılan uluslararası öneriler ve fikirler de teknik bültenin güncelleştirilmesinde dikkate alınmıştır (DWA 
2006). 
 
Bu teknik bülten (DWA-M-509) memba yönlü balık göçlerinin sağlanması ile ilgilidir, burada “balık” teriminden 
ulusal balık mevzuatındaki uygun tarife ilave olarak yuvarlak ağızlılar ve bentik omurgasızlar da 
anlaşılmalıdır. Su kaynaklarının enerji politikası ve sosyoekonomik hususları ise, mansaba göç eden 
balıkların özellikle göç engelinden geçişleri sırasında korunmasına yönelik teknik yöntemler ve tecrübeler gibi 
burada az yer kaplamaktadır. Bu bilgilere, İngilizce çevirisi de mevcut olan DWA Seri Yayını “Fischschutz- 
und Fischabstiegsanlagen – Bemessung, Gestaltung, Funktionskontrolle” (Balık koruma yapıları ve mansap 
yönlü balık geçitleri – Boyutlandırma, tasarım ve izleme) yayınından (DWA 2005) ulaşmak mümkündür. 
 
Bu rehber, DWA WW-8 “Akarsuların sucul fauna için sürekliliği” Teknik Komitesi’nin fahri, teknik ve bilimsel 
ortak çalışmasının bir ürünüdür. Teknik şekillerin büyük bir kısmını hazırlayan sayın Andrea Knobloch’a 
(Ruhr Birliği, Essen) ve sayın Dipl.-İng. Edith Massmann’a (Floecksmühle Mühendislik Şirketi, Aachen) 
teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca teknik komitemizin birçok uluslararası temaslarında aracılık yapan, KEMA 
Enerji Üretimi ve Sürdürülebilirliği’nden (Arnheim, Hollanda) sayın Dipl.-Biol. Maarten Bruijs’e 
teşekkürlerimizi sunarız. 
 
Teknik Komite, “izleme” ve “biyolojik araştırmalar” konusunda kapsamlı çalışmalar için DWA WW-8.2 
“Funktionskontrolle von Anlagen zur Herstellung der Durchgängigkeit” (Sürekliliği sağlanması için geçitlerde 
izleme” Teknik Komitesi’nin yanı sıra “doğala yakın taban yapıları” konusunda öneriler için DWA WW-1.2 
Teknik Komitesi’ne teşekkürlerini sunar. Biz de ayrıca, mevcut çalışmayı destekleyen kurum ve kuruluşların 
yetkililerinden oluşan ve aşağıda isimleri verilen ulusal ve uluslararası tüm uzman ve meslektaşlara 
teşekkürlerimizi sunarız: 
 
 Balık geçitlerinin yeni yapı tipleri için kapsamlı bilgi materyali tedarik eden tüm araştırmacı ve imalatçılar, 

 Kapaklı menfezler ve pompa istasyonları hakkında katkısından dolayı Bremen Üniversitesi’nden sayın 
Prof. Heiko Brunken, 

 Nehir-göl sistemleri hakkında katkısından dolayı Biota Enstitüsü GmbH’den sayın Dr. Volker Thiele, 
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 Hidrolik konular ve fırçalı balık geçidi hakkında görüşlerinden dolayı Kassel Üniversitesi’nden sayın Dr.-
Ing. Reinhard Hassinger, 

 Sel kapanları konusunda ortak çalışmasından dolayı Bavyera Eyaleti Çevre Yönetimi Kurumu’nda 
çalışan ve DWA “Barajlar” Teknik Komitesi adına temsilci olarak sayın Dipl.-Ing. Gregor Overhoff, 

 Hidrolik konular ve sayısal modelleme için katkılarından dolayı Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’nden ve Su 
ve Nehir Rehabilitasyonu Enstitüsü’nden sayın Dr.-Ing. Boris Lehmann ve sayın Dr.-Ing. Peter Oberle, 

 Son olarak, yoğun ve ilgi uyandırıcı münazaralar ile çeşitli katkılarından dolayı, özellikle müteşekkir 
olduğumuz sayın Prof. em. Michel Larinier (Toulouse Üniversitesi) ve sayın Francois Travade (Fransa 
Enerji İdaresi Kurumu, Paris). 

 
DWA-M-509 Teknik Bülteni, balık geçitleri ve balık göçü yapılarına ait nihai bilgi ve teknik hesaplamaları 
içermektedir. Buradaki öneriler, en uygun teknik koşulların oluşturulması için bir yöntem ortaya koymaktadır 
ve genel olarak konuya yönelik önemli bir bilgi kaynağı teşkil etmektedir. Ancak bu teknik bültende bir 
akarsuda iyi bir ekolojik durum sağlamak ya da bu duruma erişmek amacıyla (AB-SÇD 2000), balık geçidi ve 
balık göçü yapılarının doğru planlama, yapısal uygulama ve işletmesinin yanı sıra diğer tüm özel durumlar 
için ilave önlemler dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle DW-M 509 Teknik Bülteni, özel uygulama için çözüm 
önerileri için kullanımı durumunda sorumluluk sahibi değildir. 
 
Essen ve Kirtorf-Gleimenhain, Ekim 2013 Rainer Bosse ve Beate Adam 
 
 
Yerini aldığı teknik bülten: 

DVWK-M 232/1996 Teknik Bülteni 
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Çevirmenin Önsözü 
 
Bu rehber, 1996 yılında Almanya’da yayımlanan DVWK-M 232 “Fischaufstiegsanlagen – Bemessung, 
Gestaltung, Funktionskontrolle” Teknik Bültenden, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında tercüme 
edilerek yayımlanan “Balık geçitleri – Tasarım, boyutlandırma ve izleme” rehberini tamamlayıcı niteliktedir ve 
daha kapsamlıdır. 
 
Rehber içerisinde balık geçitleri ve balık göçü yapılarının tipleri, hesaplama yöntemleri ve izleme adımları 
kapsamlı olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte, kanımca kapsamlı şekilde verilen teorik bilgilerin, uygulamaya 
yönelik şartnameler ile pratiğe dönüştürülmesi bir ihtiyaçtır. Teknik şartnamelerin hazırlanması ile balık geçidi 
ve balık göçü yapısı uygulamalarında hızlı şekilde sonuç alınabilir. 
 
Rehberin uygulamaya yönelik kullanımından önce, DWA-M-509 Teknik Bülteni’nde ifade edildiği gibi iki 
önemli ön koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir. Balık türleri ve yoğunluklarının belirlenmesi ve akarsu 
sistemlerinde sürekliliğin sağlanması. Ülkemizde geniş kapsamlı, havza bazında balık türler spektrumunun 
henüz çıkarılamaması bir eksiklik olarak görünmektedir. Akarsu sisteminin sürekliliğinde ise temel olarak 
akarsu yataklarında ekolojik durumun iyileştirilmesi hususunda, mevzuat ve uygulama çalışmalarına yönelik 
adımların ivedilikle atılması gerekmektedir. Bu iki ön koşulun yerine getirilmesi sonucunda, bu rehberden en 
yüksek verimde faydalanmak söz konusu olacaktır. 
 
Bu rehberin hazırlanması öncesinde ve aşamasında Almanya’dan değerli dostlarım sayın Dr. İng. Stephan 
HEİMERL’e, sayın Dipl.İng. İmran SEVİŞ’e ve sayın Dr. Dipl.-Biol. Beate ADAM’a, bana güvenerek tercüme 
çalışmasında verdikleri desteklerden ötürü Balık Geçitleri Komisyonu Koordinatörü sayın Seyit AKSU’ya, 
komisyon üyelerinden sayın Kadir ÜSTÜNDAĞ’a, oluşturan rehberde su yapıları üzerine engin bilgi ve 
tecrübesinden yararlandığım çok değerli hocam sayın Prof. Dr. Tülay ÖZBEK’e, hidrobiyoloji konusunda 
değerli katkılarından dolayı sayın Prof. Dr. F. Güler EKMEKÇİ’ye, basım öncesi gözden geçirerek katkıda 
bulunan sayın Zafer ÖZTEKİN ve sayın Ömer Murat TÜFEK’e ve çalışma süresi boyunca bana destek veren 
eşime, anneme ve biricik kızıma teşekkürlerimi sunarım. 
 
 
Ankara, Mart 2016 Dr. Bülent Çağlar ÖZCAN 
 
 
 
 
 





 
 

DSİ Mart 2016 v 

Bilim Kurulu 
 
Bu teknik bülten, aşağıdaki üyelerden oluşan DWA WW-8 “Durchgängigkeit der Fließgewässer für die 
aquatische Fauna” (Sucul fauna için akarsu sürekliliği) Teknik Komitesi tarafından hazırlanmıştır: 
 

 
 
 

ADAM, Beate Dr. Dipl.-Biol., Balık Bilimi Uzmanı, Kirtorf-Gleimenhain (2010’dan 
itibaren komite başkanı) 

BOSSE, Rainer Dipl.-Ing., RWE Enerji Dağıtımı, Enerji Santralleri Yönetimi ve 
İşletmesi Anonim Şirketi, Essen (2010’dan itibaren komite sözcüsü) 

DUMONT, Ulrich Dipl.-Ing., Floecksmühle Mühendislik Şirketi GmbH , Aachen 

GÖHL, Christian Dr.-Ing., RMD-Consult Şirketi GmbH, Münih 

GÖRLACH, Jens Dipl.-Balık Mühendisi, Thüringer Çevre ve Jeoloji Kurumu, Jena 

HEİMERL, Stephan Dr.-Ing., Fichtner Su ve Ulaştırma Şirketi GmbH, Stuttgart 

KALUSA, Bernhard Dipl.-Ing., E.ON HES Şirketi, Landshut 

KRÜGER, Frank Dr.-Ing., Çevre, Sağlık ve Tüketici Koruma İdaresi Brandenburg, 
Frankfurt/Oder 

REDEKER, Marq Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing., Arcadis Almanya Şirketi, Köln 

SCHWEVERS, Ulrich Dr. Dipl.-Biol., Uygulamalı Ekoloji Enstitüsü, Kirtorf-Wahlen  
(komite başkan yardımcısı) 

SELLHEİM, Peter Dipl.-Biol., Aşağı Saksonya Su Kaynakları, Kıyı ve Doğa Koruma 
İşletmeciliği, Hannover/Hildesheim 

  

DWA-Federal Yönetim Merkezinde Proje Sorumlusu: 

SCHRENK, Georg Dipl.-Geogr., Hennef 
Su ve Atık Su Dağıtımı 





İçindekiler 
 

DSİ Mart 2016 vii 

İçindekiler 
 

Sayfa 

Önsöz ................................................................................................................................................................................. i 

İçindekiler ....................................................................................................................................................................... vii 

Şekillerin Listesi ........................................................................................................................................................... xiii 

Çizelgelerin Listesi ...................................................................................................................................................... xxv 

Giriş ................................................................................................................................................................................... 1 

1 Kapsam ....................................................................................................................................................................... 4 

2 Terimler ....................................................................................................................................................................... 5 
2.1 Tarifler ................................................................................................................................................... 5 
2.2 Semboller ve kısa gösterilişler .............................................................................................................. 6 

3 Biyolojik temel esaslar ........................................................................................................................................... 12 
3.1 Yaşam ortamı olan akarsular .............................................................................................................. 12 

3.1.1 Giriş .............................................................................................................................................. 12 
3.1.2 Akım ve akım dinamiği ................................................................................................................. 12 
3.1.3 Akarsu yatağı ve yatağın zemin yapısı ........................................................................................ 14 
3.1.4 Akarsuların biyolojik sınıflandırması ............................................................................................ 16 

3.1.4.1 Balık kuşakları ve otokton balık faunası .............................................................................. 16 
3.1.4.2 Akarsu havzasına özgü balık faunası.................................................................................. 21 

3.2 Sucul organizmaların göçleri .............................................................................................................. 26 
3.2.1 Sucul omurgasızların göçleri ........................................................................................................ 26 
3.2.2 Balık göçleri .................................................................................................................................. 27 
3.2.3 Göç tipleri ..................................................................................................................................... 29 

3.2.3.1 Giriş ..................................................................................................................................... 29 
3.2.3.2 Anadrom göçler ................................................................................................................... 29 
3.2.3.3 Katadrom göçler .................................................................................................................. 32 
3.2.3.4 Amfidrom göçler .................................................................................................................. 33 
3.2.3.5 Potamodrom göçler ............................................................................................................. 34 

3.2.4 Göç mesafeleri ............................................................................................................................. 34 
3.2.5 Göç hızları .................................................................................................................................... 35 
3.2.6 Göç eden gelişim aşamaları ......................................................................................................... 35 
3.2.7 Memba göçü ritimleri .................................................................................................................... 38 
3.2.8 Memba göçü için zamanlama ve başlatma mekanizması ........................................................... 42 
3.2.9 Memba göçünü durdurucu etkiler................................................................................................. 42 

3.3 Yüzme davranışı ve yüzme hızı .......................................................................................................... 43 
3.3.1 Hareket süreci .............................................................................................................................. 43 
3.3.2 Balıkların yönelimi ........................................................................................................................ 46 
3.3.3 Yüzme davranışları ...................................................................................................................... 47 

3.3.3.1 Reoaktif hız .......................................................................................................................... 47 
3.3.3.2 Akıma ters yönde yüzme ..................................................................................................... 48 
3.3.3.3 Akım yoluyla yüzme............................................................................................................. 48 
3.3.3.4 Düşey göç ............................................................................................................................ 50 

3.3.4 Yüzme hızı ve dayanıklılık süresi ................................................................................................. 50 
3.3.5 Türbülansın balıklar üzerindeki etkileri ......................................................................................... 53 
3.3.6 Sıçrama davranışı ........................................................................................................................ 54 
3.3.7 Akarsu enkesiti içindeki göç rotaları ............................................................................................. 56 

3.4 Akımda karışımlar ve sürekliliğin bozulması ....................................................................................... 57 
3.4.1 Giriş .............................................................................................................................................. 57 
3.4.2 Bağlamalar, taban yapıları ve kabartma alanları ......................................................................... 58 
3.4.3 Düşük seviyede akımın geçtiği akarsu kesimleri ......................................................................... 60 



Balık geçitleri ve balık göçü yapıları - Tasarım, boyutlandırma ve izleme 
 

viii DSİ Mart 2016 

3.4.4 Masif taban ve kıyı güçlendirmesi ................................................................................................ 60 
3.4.5 Akım gözlem istasyonları ............................................................................................................. 61 
3.4.6 Geçiş yapıları ............................................................................................................................... 61 
3.4.7 Kapaklı menfezler ve pompa istasyonları .................................................................................... 64 

4 Temel gerekler.......................................................................................................................................................... 67 
4.1 Giriş ..................................................................................................................................................... 67 
4.2 Hedef türler ve hedef gelişim aşamaları ............................................................................................. 68 
4.3 İşletme süreleri .................................................................................................................................... 69 
4.4 Göç koridoru ....................................................................................................................................... 70 
4.5 Bulunabilirlik ........................................................................................................................................ 71 

4.5.1 Giriş .............................................................................................................................................. 71 
4.5.2 Akarsu üzerinde büyük ölçekte yerleşim ...................................................................................... 71 

4.5.2.1 Giriş ..................................................................................................................................... 71 
4.5.2.2 Su alma yapısı olmayan enine yapılar ................................................................................ 72 
4.5.2.3 Nehir tipi HES olan projeler ................................................................................................. 75 
4.5.2.4 Derivasyonun olduğu projeler .............................................................................................. 77 
4.5.2.5 Büyük ölçekte bulunabilirliğe ait örnek ................................................................................ 81 

4.5.3 Çağırma suyu ............................................................................................................................... 86 
4.5.3.1 Giriş ..................................................................................................................................... 86 
4.5.3.2 Çıkış açısı ............................................................................................................................ 87 
4.5.3.3 Mansap akım koşulları ........................................................................................................ 88 
4.5.3.4 Akım hızı .............................................................................................................................. 90 
4.5.3.5 İlave akım ve akım gücü ...................................................................................................... 90 

4.5.4 Göç giriş yapısının konumlandırılması ......................................................................................... 93 
4.5.5 Göç giriş yapısının tasarımı ......................................................................................................... 98 

4.5.5.1 Giriş ..................................................................................................................................... 98 
4.5.5.2 Değişen mansap su seviyelerine uygunluk ......................................................................... 98 
4.5.5.3 Akarsu tabanı ile birleşim .................................................................................................. 101 

4.6 Göç edilebilirlik .................................................................................................................................. 103 
4.6.1 Giriş ............................................................................................................................................ 103 
4.6.2 Balık geçitlerinde ve balık göçü yapılarında göç koridorları ....................................................... 103 
4.6.3 Geometrik sınır değerler ............................................................................................................ 105 

4.6.3.1 Giriş ................................................................................................................................... 105 
4.6.3.2 Göç koridoru içinde akım derinliği ..................................................................................... 108 
4.6.3.3 Daralan kesit yaklaşımında akım derinliği ......................................................................... 110 
4.6.3.4 Yarık genişliği .................................................................................................................... 110 
4.6.3.5 Klasik havuz geçitlerde orifislerin boyutları ....................................................................... 111 
4.6.3.6 Akım doğrultusunda bileşenler arası net mesafe .............................................................. 111 
4.6.3.7 Havuz tipi yapıların net genişliği ........................................................................................ 112 
4.6.3.8 Göç koridorunun genişliği .................................................................................................. 113 
4.6.3.9 Geometrik sınır değerlerin toplu halde özeti ..................................................................... 113 

4.6.4 Hidrolik sınır değerler ................................................................................................................. 113 
4.6.4.1 Giriş ................................................................................................................................... 113 
4.6.4.2 En yüksek akım hızı .......................................................................................................... 113 

4.6.4.2.1 Giriş ............................................................................................................................ 113 
4.6.4.2.2 Havuz tipi yapı şekilleri .............................................................................................. 116 
4.6.4.2.3 Kanal tipi yapı şekilleri ............................................................................................... 116 
4.6.4.2.4 Karışım taşları ile yapım şekli .................................................................................... 118 

4.6.4.3 En düşük akım hızı ............................................................................................................ 118 
4.6.4.4 Özgül akım gücü ................................................................................................................ 119 

4.6.5 Geometrik ve hidrolik sınır değerlerin tayin edilmesine yönelik yaklaşım .................................. 120 
4.6.6 Tabanın tasarımı ........................................................................................................................ 122 
4.6.7 Aydınlanma koşulları .................................................................................................................. 124 
4.6.8 Farklı su kaynağından beslenme ............................................................................................... 124 

4.7 Göç çıkış yapılarının tasarımı ........................................................................................................... 125 



İçindekiler 
 

DSİ Mart 2016 ix 

4.8 İşletme ve bakım ............................................................................................................................... 126 
5 Göç engellerinin yeniden düzenlemesi ............................................................................................................. 128 

6 Enine yapıların ve geçiş yapılarının göç edilebilirliği...................................................................................... 131 
6.1 Geçiş yapıları .................................................................................................................................... 131 

6.1.1 Yeni geçiş yapılarının inşa edilmesi ........................................................................................... 131 
6.1.2 Mevcut geçiş yapılarının yeniden düzenlenmesi ....................................................................... 131 

6.1.2.1 Giriş ................................................................................................................................... 131 
6.1.2.2 Çıkış yeri oyulma bölgesinde ve düşülerde sürekliliğin yeniden sağlanması.................... 132 
6.1.2.3 Menfezlerin levhalar veya pürüzlülük elemanları ile güçlendirilmesi ................................. 134 

6.2 Gözlem istasyonları .......................................................................................................................... 135 
6.2.1 Giriş ............................................................................................................................................ 135 
6.2.2 Ölçüm kanalı .............................................................................................................................. 135 
6.2.3 Gözlem eşiği ve ölçüm savağı ................................................................................................... 136 

6.3 Kapaklı menfezler ve pompa istasyonları ......................................................................................... 136 
6.3.1 Giriş ............................................................................................................................................ 136 
6.3.2 Akıma ters yönde göç ................................................................................................................ 137 
6.3.3 Akım yoluyla göç ........................................................................................................................ 139 
6.3.4 Genel değerlendirme .................................................................................................................. 140 

6.4 Sel kapanları ..................................................................................................................................... 141 
6.4.1 Giriş ............................................................................................................................................ 141 
6.4.2 Temel gerekler ........................................................................................................................... 141 
6.4.3 Göç edilebilirliğe karşı muhtemel etkiler .................................................................................... 142 
6.4.4 Etkilerin bertaraf edilmesi ........................................................................................................... 142 

6.4.4.1 Tıkanma ............................................................................................................................. 142 
6.4.4.2 Yığılma (sedimantasyon) ................................................................................................... 143 
6.4.4.3 Taban erozyonu ................................................................................................................. 143 

6.4.5 Kabartma yapısının göç edilebilirliği .......................................................................................... 144 
6.4.5.1 Giriş ................................................................................................................................... 144 
6.4.5.2 Yapım şeklinin belirlenmesi ............................................................................................... 144 
6.4.5.3 Açık yapılar ........................................................................................................................ 144 
6.4.5.4 Kapalı yapılar ..................................................................................................................... 146 
6.4.5.5 Kısmen açık yapılar ........................................................................................................... 146 

6.4.6 Genel değerlendirme .................................................................................................................. 146 
6.5 Gemi eklüzleri ve kayık geçitleri ....................................................................................................... 146 

6.5.1 Giriş ............................................................................................................................................ 146 
6.5.2 Gemi eklüzleri............................................................................................................................. 147 

6.5.2.1 Giriş ................................................................................................................................... 147 
6.5.2.2 Bulunabilirlik ...................................................................................................................... 148 
6.5.2.3 Göç edilebilirlik .................................................................................................................. 149 

6.5.3 Kayık geçitleri ............................................................................................................................. 151 
6.5.4 Genel değerlendirme .................................................................................................................. 151 

7 Pürüzlü balık göçü kanalları ................................................................................................................................ 152 
7.1 Giriş ................................................................................................................................................... 152 
7.2 Yapı tipleri ......................................................................................................................................... 153 
7.3 Pürüzlü balık göçü kanallarında hidrolik ve geometrik temel gerekler ............................................. 153 

7.3.1 Giriş ............................................................................................................................................ 153 
7.3.2 Pürüzlü kanallarda belirleyici akım derinliklerin tarifi.................................................................. 154 
7.3.3 Pürüzlü kanallarda akım hızlarının tarifi ..................................................................................... 156 
7.3.4 Pürüzlü kanallarda akım hızlarının belirlenmesi ........................................................................ 156 
7.3.5 Pürüzlü balık göçü kanallarının enkesit ve taban tasarımı ........................................................ 158 
7.3.6 Pürüzlü balık göçü enkesitlerinde göç koridoru ......................................................................... 158 

7.4 Bileşensiz pürüzlü kanallar ............................................................................................................... 159 
7.4.1 Giriş ............................................................................................................................................ 159 



Balık geçitleri ve balık göçü yapıları - Tasarım, boyutlandırma ve izleme 
 

x DSİ Mart 2016 

7.4.2 Bileşensiz pürüzlü kanal için tasarım değerleri .......................................................................... 160 
7.4.3 Bileşensiz pürüzlü kanalın hidrolik hesaplaması........................................................................ 160 

7.5 Karışım taşlarına sahip pürüzlü kanallar........................................................................................... 172 
7.5.1 Giriş ............................................................................................................................................ 172 
7.5.2 Tasarım değerleri ....................................................................................................................... 174 
7.5.3 Karışım taşlarına sahip pürüzlü kanalın hidrolik hesaplaması ................................................... 176 

7.6 Havuz yapısına sahip pürüzlü kanallar ............................................................................................. 185 
7.6.1 Giriş ............................................................................................................................................ 185 
7.6.2 Havuz yapısına sahip pürüzlü kanallar için tasarım değerleri .................................................... 188 
7.6.3 Havuz yapısına sahip pürüzlü kanalın hidrolik hesaplaması ..................................................... 190 

7.7 Pürüzlü kanalların yerleşimi .............................................................................................................. 201 
7.8 Pürüzlü kanallarda enine yapıların yeniden düzenlenmesi .............................................................. 202 
7.9 Pürüzlü kanalların en uygun hale getirilmesi .................................................................................... 204 

7.9.1 Giriş ............................................................................................................................................ 204 
7.9.2 Akarsu genişliğindeki havuz yapıları .......................................................................................... 204 
7.9.3 Bileşik pürüzlü kanallar .............................................................................................................. 206 
7.9.4 Derivasyon bağlamaları yanında pürüzlü kanalların tasarımı .................................................... 210 
7.9.5 Ayrık pürüzlü kanallar ................................................................................................................. 212 

7.10 Yan geçit kanalları ........................................................................................................................... 215 
7.10.1 Çalışma prensibi ....................................................................................................................... 215 
7.10.2 Tasarım ..................................................................................................................................... 216 
7.10.3 Kanal enkesiti ........................................................................................................................... 218 
7.10.4 Giriş yerinin ve çıkış yerinin tasarımı ........................................................................................ 219 
7.10.5 Yan geçit kanallarda geçiş yapıları ........................................................................................... 220 

7.11 Pürüzlü kanalların yapı tipleri .......................................................................................................... 221 

7.11.1 Giriş .......................................................................................................................................... 221 
7.11.2 Serilme işlemi ile yapılan pürüzlü kanallar ............................................................................... 221 
7.11.3 Dökme işlemi ile yapılan pürüzlü kanallar ................................................................................ 221 
7.11.4 Havuz yapısına veya karışım taşlarına sahip pürüzlü kanallar ................................................ 222 
7.11.5 Ayrık kuşak düzenlemesi .......................................................................................................... 222 
7.11.6 Oyulma yatağının güçlendirmesi .............................................................................................. 223 
7.11.7 Malzeme sınıfları ve malzeme büyüklükleri .............................................................................. 224 
7.11.8 Filtre malzemeli düzenleme ...................................................................................................... 224 
7.11.9 Yapım aşaması ......................................................................................................................... 225 

7.12 Yerinde yapılan deneyler................................................................................................................. 227 

7.13 Bakım .............................................................................................................................................. 227 

7.14 Genel değerlendirme ....................................................................................................................... 228 

8 Balık geçitleri .......................................................................................................................................................... 231 
8.1 Giriş ................................................................................................................................................... 231 
8.2 Havuz tipi balık geçitleri .................................................................................................................... 231 

8.2.1 Giriş ............................................................................................................................................ 231 
8.2.2 Temel esaslar ve çalışma prensibi ............................................................................................. 231 

8.2.2.1 Giriş ................................................................................................................................... 231 
8.2.2.2 Plan görünüm .................................................................................................................... 233 
8.2.2.3 Boykesit ............................................................................................................................. 234 
8.2.2.4 Boyutlandırma için sınır ve tasarım değerleri .................................................................... 236 

8.2.3 Klasik havuz geçidi ..................................................................................................................... 238 
8.2.3.1 Giriş ................................................................................................................................... 238 
8.2.3.2 Havuz boyutları .................................................................................................................. 239 
8.2.3.3 Bileşenler ........................................................................................................................... 239 
8.2.3.4 Hidrolik hesaplama ............................................................................................................ 241 
8.2.3.5 Klasik havuz geçitlerine ait genel değerlendirme .............................................................. 248 
8.2.3.6 Klasik havuz geçitlerine ait özel yapı tipleri ....................................................................... 249 



İçindekiler 
 

DSİ Mart 2016 xi 

8.2.3.6.1 Paralelkenar perde duvarlı geçit ................................................................................ 249 
8.2.3.6.2 Daraltmalı balık geçidi ............................................................................................... 250 
8.2.3.6.3 Diğer havuz geçidi yapı tipleri .................................................................................... 251 

8.2.4 Dikey yarıklı geçit ....................................................................................................................... 251 
8.2.4.1 Giriş ................................................................................................................................... 251 
8.2.4.2 Havuz boyutları ve bileşenler ............................................................................................ 251 
8.2.4.3 Hidrolik hesaplama ............................................................................................................ 254 
8.2.4.4 Dikey yarıklı geçitlere ait genel değerlendirme ................................................................. 265 
8.2.4.5 Diğer dikey yarıklı geçit yapı tipleri .................................................................................... 266 

8.2.4.5.1 Çift dikey yarıklı geçit ................................................................................................. 266 
8.2.4.5.2 Şaşırtmalı havuzlara sahip dikey yarıklı geçit ............................................................ 267 
8.2.4.5.3 Yuvarlak havuz geçidi ................................................................................................ 267 

8.2.5 Pürüzlü kanal-havuz geçidi ........................................................................................................ 271 
8.3 Kanal tipi balık geçitleri ..................................................................................................................... 273 

8.3.1 Denil geçidi ................................................................................................................................. 273 
8.3.1.1 Çalışma prensibi ................................................................................................................ 273 
8.3.1.2 Kanal tasarımı ................................................................................................................... 275 
8.3.1.3 Giriş yeri ve çıkış yeri ........................................................................................................ 275 
8.3.1.4 Bileşenler ........................................................................................................................... 276 
8.3.1.5 Hidrolik temel gerekler ....................................................................................................... 278 
8.3.1.6 Hidrolik hesaplama ............................................................................................................ 279 
8.3.1.7 Denil geçide ait genel değerlendirme ................................................................................ 284 

8.3.2 Fırçalı balık geçidi ...................................................................................................................... 284 
8.3.2.1 Temel esaslar ve çalışma prensibi .................................................................................... 284 
8.3.2.2 Yapı düzenlemesi ve planda yerleşim ............................................................................... 285 
8.3.2.3 Fırça paketlerin yerleşimi .................................................................................................. 286 
8.3.2.4 Boyutlandırma için tasarım değerleri ................................................................................. 287 
8.3.2.5 Hidrolik hesaplama ............................................................................................................ 290 
8.3.2.6 İşletme ve bakım ............................................................................................................... 293 
8.3.2.7 Fırçalı balık geçidine ait genel değerlendirme ................................................................... 294 

8.3.3 Yılan balığı merdiveni ................................................................................................................. 294 
8.3.3.1 Giriş ................................................................................................................................... 294 
8.3.3.2 Çalışma prensibi ................................................................................................................ 294 
8.3.3.3 Göç edilebilirlik .................................................................................................................. 295 
8.3.3.4 Bulunabilirlik ...................................................................................................................... 301 
8.3.3.5 Yılan balığı merdivenine ait genel değerlendirme ............................................................. 302 

8.4 Özel yapı tipleri ................................................................................................................................. 302 
8.4.1 Giriş ............................................................................................................................................ 302 
8.4.2 Balık eklüzü ................................................................................................................................ 302 

8.4.2.1 Giriş ................................................................................................................................... 302 
8.4.2.2 Borland eklüzü ................................................................................................................... 304 
8.4.2.3 Pavlov eklüzü .................................................................................................................... 307 
8.4.2.4 Deelder eklüzü ................................................................................................................... 308 

8.4.3 Balık asansörü............................................................................................................................ 309 
8.4.4 Taşıma sistemleri ....................................................................................................................... 314 
8.4.5 Özel yapı tiplerine ait genel değerlendirme ................................................................................ 316 

9 İzleme ....................................................................................................................................................................... 318 
9.1 Giriş ................................................................................................................................................... 318 
9.2 Değerlendirme yöntemleri ................................................................................................................. 318 

9.2.1 Giriş ............................................................................................................................................ 318 
9.2.2 Birinci değerlendirme adımı ....................................................................................................... 318 
9.2.3 İkinci değerlendirme adımı ......................................................................................................... 320 

9.3 Planlama aşamasında izleme ........................................................................................................... 320 
9.4 Hidrolik modellerin ve etohidrolik deneylerin kullanım durumu ........................................................ 324 
9.5 Yapım ve işletmeye alma aşamasında izleme ................................................................................. 326 



Balık geçitleri ve balık göçü yapıları - Tasarım, boyutlandırma ve izleme 
 

xii DSİ Mart 2016 

9.6 İşletme aşamasında izleme .............................................................................................................. 327 
9.7 Mevcut balık geçitlerinin değerlendirilmesi ....................................................................................... 328 

10 Biyolojik araştırmalar ............................................................................................................................................ 329 
10.1 Giriş ................................................................................................................................................. 329 

10.2 Balık kapanı ..................................................................................................................................... 329 

10.3 Görüntülü izleme ............................................................................................................................. 335 

10.4 Markalama ......................................................................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

10.5 Alıcı-verici teknolojisi ....................................................................................................................... 339 

10.6 Telemetri.......................................................................................................................................... 340 

10.7 Elektroşok ile yakalama ................................................................................................................... 342 

10.8 Otomatik sayım geçidi ..................................................................................................................... 342 

10.9 Hidroakustik ..................................................................................................................................... 342 

10.10 Bentik omurgasızların göç davranışına yönelik araştırmalar ......................................................... 344 
11 Maliyetler ................................................................................................................................................................. 345 

11.1 Yapım maliyetleri ............................................................................................................................. 345 

11.2 İşletme, bakım ve onarım maliyetleri ............................................................................................... 346 

Ek A Terimler Listesi .................................................................................................................................................. 348 

Kaynaklar ...................................................................................................................................................................... 352 
 



Şekillerin Listesi 
 

DSİ Mart 2016 xiii 

Şekillerin Listesi 
 

Sayfa 

Şekil 1 – Farklı akım hızlarında profilden ve enkesitten balıkların vücut şekli uyumluluğu ............................. 13 
Şekil 2 – Baetis türü birgün böceğinin (Ephemeroptera) vücut uyumluluğu .................................................... 13 
Şekil 3 – Akarsu yataklarında taşların arkasında türbülanslı bölgeler oluşur .................................................. 14 
Şekil 4 – Doğal akarsu yataklarında enine ve boyuna profil boyunca farklı şekilde oluşan taban zemin 

yapıları .............................................................................................................................................. 15 
Şekil 5 – Akım hızına bağlı olarak substrat dağılımına ait örnek .................................................................... 15 
Şekil 6 – Akarsuyun kuşaklara sınıflandırılması, şematik gösterim ................................................................ 17 
Şekil 7 – Fulda Nehri yukarı alabalık kuşağı (Hessen) .................................................................................... 18 
Şekil 8 – Ilz Nehri gölge balığı kuşağı (Bavyera) ............................................................................................. 18 
Şekil 9 – Wupper Nehri bıyıklı balık kuşağı (Kuzey Ren-Vestfalya) ................................................................ 18 
Şekil 10 – Oder Nehri çapak balığı kuşağı (Bradenburg) ................................................................................ 18 
Şekil 11 – Weser Nehri Trakya Levreği – pisi balığı kuşağı (Aşağı Saksonya) .............................................. 18 
Şekil 12 – Tulla’nın düzeltmesi sonrası Speyer ve Worms arasındaki Ren Nehri’ne ait taşkın yatağı 

havzası ............................................................................................................................................ 22 
Şekil 13 – Spree Nehri’ne ait eski kol (Brandenburg) ...................................................................................... 22 
Şekil 14 – Fulda Nehri taşkın yatağında karmaşık zincir aşamasındaki kapalı kol (Hessen) ......................... 23 
Şekil 15 – Akıma ait çeşitli ekolojik gruplarda tipik temsilciler ......................................................................... 24 
Şekil 16 – Bir nehir-göl sisteminin havadan görünümü: Ketzin’deki Trebel Gölü’nün içerisinden geçen 

Havel Nehri (Brandenburg) ............................................................................................................. 25 
Şekil 17 – Farklı kısmi yaşam alanları arasında balıklara ait göçler ............................................................... 28 
Şekil 18 – Örnek olarak somon (Salmo salar) gibi anadrom türlerin yaşam döngüsü .................................... 30 
Şekil 19 – Almanya’ya ait anadrom türlere ait yetişkin balıklar ....................................................................... 31 
Şekil 20 – Örnek olarak yılan balığı (Anguilla anguilla) gibi katadrom göç türlerin yaşam döngüsü ............... 32 
Şekil 21 – Yılan balıklarının (Anguilla anguilla) çeşitli gelişim ve göç aşamaları ............................................ 33 
Şekil 22 – 2009 ve 2010 yıllarında Elbe Nehri Geesthacht Regülatörü’nde memba göçü eden 

somonların (Salmo salar) uzunluk frekansları ................................................................................ 36 
Şekil 23 – 1998-1999 yılları arası Main Nehri’nin alt kesimlerinde (Hessen) memba göçü eden yılan 

balıklarının (Anguilla anguilla) (n  1.747) uzunluk frekansları ....................................................... 38 
Şekil 24 – Ren Nehri’nde (n  561), Sieg Nehri’nde (n  1.695) ve Lahn Nehri’nde (n  43) memba 

göçü eden somonların (Salmo salar) yıllık periyodları ................................................................... 39 
Şekil 25 – Ren Nehri’nde (Baden-Württemberg) Iffezheim Balık Geçidi’nde somonların (Salmo salar) 

memba göçünde günlük ritimler ..................................................................................................... 41 
Şekil 26 – Ren Nehri’nde (Baden-Württemberg) Iffezheim Balık Geçidi’nde kahverengi alabalıkların 

(Salmo trutta f. trutta) memba göçünde günlük ritimler .................................................................. 41 
Şekil 27 – Ren Nehri’nde (Baden-Württemberg) Iffezheim Balık Geçidi’nde tatlı su kefallerinin 

(Squalius cephalus) memba göçünde günlük ritimler ..................................................................... 41 
Şekil 28 – Aşırı düşük debide Ahr Nehri’nin çıkış ağzı (Renanya-Palatina): Düşük akım derinlikleri 

nedeniyle somon (Salmo salar) ve kahverengi alabalık (Salmo trutta f. trutta) yan kola doğru 
göç edemez .................................................................................................................................... 42 

Şekil 29 – Perf’te hidroelektrik santralde (Hessen) su alma nedeniyle, ana yatakta akım derinliği çok 
düşük olduğu için ana yatak göç edilebilir durumda değildir .......................................................... 43 

Şekil 30 – pH değerlerinin yükselmesi nedeniyle Lahn Nehri’nde (Renanya-Palatina) balıkların memba 
göçlerinin durması .......................................................................................................................... 44 

Şekil 31 – Omurgalı canlıların omurga sistemi yapısı ve segment olarak sıralanan miyomerler ve 
miyomerlerin sıralı olarak kasılması ile vücudun kıvrılmasına ait gösterim .................................... 44 

Şekil 32 – Yılan balığı (Anguilla anguilla): Vücudunu yatay şekilde kıvrımlı hareket ettirerek yüzer .............. 45 



Balık geçitleri ve balık göçü yapıları - Tasarım, boyutlandırma ve izleme 
 

xiv DSİ Mart 2016 

Şekil 33 – Bir balığa ait hareket aşamaları: En hızlı türlerden biri olan gökkuşağı alabalığı 
(Oncorhynchus mykiss) .................................................................................................................. 45 

Şekil 34 – Bir balığa ait tipik yüzgeçler ............................................................................................................ 46 
Şekil 35 – Bir balığa ait yanal çizgi kanalının boykesiti ................................................................................... 46 
Şekil 36 – Balığın kafa bölgesinde yanal çizgi kanalları yoğundur; turna balığının (Esox lucius) üst 

çenesi boyunca ve solungaçların arkasında gözeneklerin konumları işaretlidir ............................. 47 
Şekil 37 – Memba doğrultusunda göç esnasında vektörel hızlar .................................................................... 48 
Şekil 38 – Altrhein Grietherort ile Ren Nehri başındaki Strang arasında Ren Nehri su seviyesi ile tahta 

balıklarının (Blicca bjoerkna) göç yoğunluğu ve doğrultusu arasındaki ilişki ................................. 49 
Şekil 39 – Balıklara ait yüzme hızları ............................................................................................................... 51 
Şekil 40 – Vücut uzunluklarına ve su sıcaklığına bağlı olarak alabalıkgillere (Salmonidae) ait sprint hızları . 53 
Şekil 41 – Vücut uzunluklarına ve su sıcaklığına bağlı olarak alabalıkgillere (Salmonidae) ait 

dayanıklılık süresi ........................................................................................................................... 53 
Şekil 42 – Akım hızına ve sıcaklığa bağlı olarak sprint halindeki farklı büyüklüklerdeki alabalıkgillere 

(Salmonidae) ait kat edilen en uzun mesafe .................................................................................. 54 
Şekil 43 – Memba göç engeli üzerinden sıçrayan dere alabalığı (Salmo trutta f. fario) .................................. 55 
Şekil 44 – Balık geçidinin hidrolik kapasitesine ulaşmış havuzları arasındaki yükseklik farkını sıçrayarak 

aşmayı deneyen ve kıyı üzerine düşen yavru tatlı su kefalleri (Squalius cephalus) ...................... 55 
Şekil 45 – Yetişkin somonlar (Salmo salar) ve dere alabalıklarında (Salmo trutta f. fario) akım hızına 

bağlı olarak kat edilen en uzun mesafeler ...................................................................................... 56 
Şekil 46 – Akım içinde bir taşı emip tutunarak mola veren nehir dokuz gözlüsü (Lampetra fluviatilis) ........... 57 
Şekil 47 – Taş çöpçüsü (Barbatula barbatula) ana akıma yöneliminden vazgeçmesi gerekmeden 

akarsu tabanı üzerinde en yüksek akımlardan kaçınmaktadır ....................................................... 57 
Şekil 48 – Taban yapılarına ait tipler ............................................................................................................... 58 
Şekil 49 – Geesthacht Regülatörü ile tatlı su gelinciğinin (Lota lota) yumurtlama göçünün kesilmesi 

nedeniyle, Elbe Nehri aşağı kesimlerinde tatlı su gelinciği (Lota lota) popülasyonunda bir 
yıkım meydana gelmiştir ................................................................................................................. 58 

Şekil 50 – Gieen’de (Hessen) düzenlenmiş Lahn Nehri: Kabartma alanında hidrolik ve morfolojik şartlar, 
özellikle reofil birçok türün yaşam ortamlarını terk etmelerine neden olacak kadar değişmiştir .... 59 

Şekil 51 – Würges’teki Emsbach (Hessen), yüksek akım hızları nedeniyle memba göçü edilemez 
şekildedir ......................................................................................................................................... 60 

Şekil 52 – Bieseförth’teki Beise (Hessen), beton taban üzerinde düşük akım derinliği nedeniyle içinden 
göç edilemez şekildedir .................................................................................................................. 61 

Şekil 53 – Akım gözlem istasyonları yüksek akım hızlarına, düşük akım derinliklerine ve düzenlenmiş 
tabanlara sahip olması nedeniyle memba göçünü etkileyebilir ...................................................... 61 

Şekil 54 – Ölçüm savağına sahip akım gözlem istasyonu ciddi bir göç engeli teşkil eder .............................. 62 
Şekil 55 – Boru menfez ve kutu menfez .......................................................................................................... 63 
Şekil 56 – Stöbber’de (Brandenburg) Pritzhagen Su Yapısı yanında mansap tarafında düşüye sahip 

boru menfez .................................................................................................................................... 63 
Şekil 57 – Mummertsiel’deki (Brandenburg) klasik kapaklı menfez ................................................................ 64 
Şekil 58 – Freienwald Bölgesi’nde (Brandenburg) Alt Tornow Nehir Pompa İstasyonu ................................. 65 
Şekil 59 – Medem Nehri’nde (Aşağı Saksonya) kapaklı menfezin (düşey kapaklı bağlama) kara 

tarafından ve deniz tarafından görünümü ....................................................................................... 65 
Şekil 60 – Kapaklı menfezler ve pompa istasyonları ile doğal nehir çıkış ağızlarının sayısının azaltılması 

ve yeniden düzenlenmesi ............................................................................................................... 66 
Şekil 61 – Fulda Nehri’nin yukarı kesimlerinde (Hessen) kurumuş haldeki doğal akarsu kolları .................... 67 
Şekil 62 – Schaffhausen’daki Rheinfall Şelalesi (İsviçre) yılan balıkları (Anguilla anguilla) haricinde tüm 

türler için göç edilemeyen bir memba göçü engelidir ..................................................................... 67 
Şekil 63 – Yıllık hidrograf ve yıllık debi zaman eğrisi ...................................................................................... 69 
Şekil 64 – Göç koridoru kesintisiz olarak, bir göç engelinin mansabından balık geçidi veya balık göçü 

yapısı boyunca memba tarafına kadar uzanmalıdır ....................................................................... 70 



Şekillerin Listesi 
 

DSİ Mart 2016 xv 

Şekil 65 – Balık geçidi ile tüm yapının büyüklük oranları karşılaştırmasından, göç giriş yapısının 
bulunabilirliğinin göç koridoru boyunca kilit bir işleve sahip olduğu görülmektedir......................... 71 

Şekil 66 – Göç eden balıklara bir göç engelinin oyulma bölgesinde karşılaşılır.............................................. 72 
Şekil 67 – Akarsuda verevli yerleştirilen bir bağlamada balık geçidinin konumlandırılması ........................... 73 
Şekil 68 – V-şekilli bağlamaların orta kısmında balık geçidinin konumlandırılması ........................................ 73 
Şekil 69 – Su alma yapısı olmayan bir bağlama yanında balık geçidinin konumlandırılması ......................... 74 
Şekil 70 – Su alma yapısı olmayan, akıma dik yerleştirilen enine yapıda iki adet balık geçidinin 

konumlandırılması .......................................................................................................................... 74 
Şekil 71 – Balık geçidinin bulunabilirliğinin iyileştirilmesi amacıyla enine yapının mansabında yapılan 

yönlendirici eleman ......................................................................................................................... 74 
Şekil 72 – Göç eden balıklar enine yapının mansabında akım dağılımına göre dağılır .................................. 75 
Şekil 73 – Nehir tipi bir HES’te balık geçidinin konumlandırılması .................................................................. 76 
Şekil 74 – Göç galerisine ait şematik gösterim ................................................................................................ 76 
Şekil 75 – Garonne Nehri Carbonne Regülatörü’nde (Fransa) santral binasının emme borusu üzerine 

yerleştirilen üç açıklıklı giriş yapısına sahip göç galerisi ................................................................ 77 
Şekil 76 – Derivasyonun olduğu HES’in mansap kanalındaki akım ile ana yataktaki akımın birlikte 

çalıştığı durum ................................................................................................................................ 77 
Şekil 77 – Wupper Nehri Auer Kotten’de (Kuzey Ren-Vestfalya) ana yatakta ve HES türbin çıkışı 

mansap kanalında toplam debi ile birlikte 0,5 m3/s’lik ve 12 m3/s’lik ilave akım verilmesi 
durumunda enkesit dağılımları ....................................................................................................... 79 

Şekil 78 – Memba göç bariyeri, şematik gösterim ........................................................................................... 80 
Şekil 79 – Wupper Nehri Reuschenberger Su Yapısı’nda (Kuzey Ren-Vestfalya) mansap kanalında 

Şekil 78’e göre inşa edilen memba göç bariyeri ............................................................................. 80 
Şekil 80 – Eu Nehri Bresle’de (Fransa), döner bir ızgara kapak balıkların mansap kanalının içine 

yüzmesini önlemektedir .................................................................................................................. 80 
Şekil 81 – Allier Nehri Monistrol HES Projesi (Fransa): Derivasyon bağlaması yanındaki mevcut balık 

geçidine kadar uzanan bir bağlantı kanalı, göç eden balıkları mansap kanalından ana 
yatağa yönlendirmektedir ................................................................................................................ 80 

Şekil 82 – Şekil 81’in detayı: Allier Nehri Monistrol HES Projesi’nin (Fransa) türbin çıkışından ana yatağa 
olan bağlantı kanalı ......................................................................................................................... 81 

Şekil 83 – Örnek projeye ait şematik gösterim ................................................................................................ 82 
Şekil 84 – 6 m3/s’den küçük toplam debide mansap kanalının ana yatak ile birleştiği kesim ......................... 82 
Şekil 85 – Derivasyon bağlamasının ve balık geçidinin karşılıklı durumu ....................................................... 83 
Şekil 86 – Örnek akarsuda debi sürelilik eğrisi, 1956 ila 2003 yıllarına ait ortalama değerler ........................ 83 
Şekil 87 – Derivasyon bağlamasındaki her bir akım kolu cinsinden debi süreklilik eğrisi dağılımı ................. 83 
Şekil 88 – Ana yatak ve mansap kanalında debi oranları ............................................................................... 84 
Şekil 89 – Toplam debiye bağlı olarak bağlama, balık geçidi ve planlanan HES’ten geçen ana yatak 

akımının debi yüzde dağılımı .......................................................................................................... 85 
Şekil 90 – Genel yerleşimde bulunabilirliğin yıllık zaman bilançosu ............................................................... 86 
Şekil 91 – Balık geçidinin mansap ile birleşim yeri .......................................................................................... 87 
Şekil 92 – Çok gözlü bağlamada debi kontrolü ile balık geçidi bulunabilirliğinin etkilenmesi .......................... 88 
Şekil 93 – Balık geçitlerinin mansabında yönlendirici yapılar ile çevrinti akımlarının önlenmesi .................... 89 
Şekil 94 – Bir dinlendirme havuzunda çağırma suyunu güçlendirmek için kullanılan bypass akımı ............... 91 
Şekil 95 – Allier Nehri’nde Langeac Balık Geçidi: Dinlendirme havuzu (sağda) üzerinden ilave akım 

havuzlarına mekanik bariyer olarak ızgara ile ilave bir bypass akımı verilmektedir. Buna ilave 
olarak mansap tarafında mansap yönlü balık geçidine ait borulu bypass akımı dökülmektedir .... 92 

Şekil 96 – Ren Nehri’nde Iffezheim Balık Geçidi’ne (Baden-Württemberg) ait ilave akım havuzu ................. 92 
Şekil 97 – Connecticut Nehri’nde Holyoke Barajı’ndaki (ABD) bağlamadan geçen akım, yüksek akım 

hızları ve şiddetli türbülanslar nedeniyle yüzme performansı güçlü olan balıklar için aşılamayan 
bir hidrolik bariyerdir ....................................................................................................................... 93 



Balık geçitleri ve balık göçü yapıları - Tasarım, boyutlandırma ve izleme 
 

xvi DSİ Mart 2016 

Şekil 98 – Somonun (Salmo salar) ağzındaki ağır yaralanma, balığın göç engelini aşmadaki inatçılığını 
ve harcadığı enerjiyi göstermektedir ............................................................................................... 94 

Şekil 99 – Bir balık geçidinde göç giriş yapılarının konumu ............................................................................ 95 
Şekil 100 – Lenne Nehri Plettenberg-Ohle’de (Kuzey Ren-Vestfalya) HES emme borusu yanındaki 

pürüzlü kanal-havuz geçidinin çıkış yeri ....................................................................................... 95 
Şekil 101 – Elbbach Brötzenmühle Regülatör’üne ait bağlama (Hessen) yanındaki yan geçit kanalının 

teknik yönden bağlama topuğuna olabilecek en yakın konumda yerleştirilen göç giriş yapısı .... 95 
Şekil 102 – Planda verevli yerleştirilen bir bağlamada balık geçidinin göç giriş yapısının yerleşimi............... 96 
Şekil 103 – Mansap içerisine aşırı şekilde uzatılmış balık geçidi: Bağlama ile balık geçidi arasındaki 

dar açılı bölgede (beyaz ok) çaresizce göç etmeye çalışan balıklar sıklıkla gözlenmektedir ...... 96 
Şekil 104 – St. Martin’deki Ardèche Nehri’nde (Fransa) kıyı ile bağlama arasında dar açıda doğru olarak 

yerleştirilmiş havuz tipi geçit ......................................................................................................... 96 
Şekil 105 – Ren Nehri Iffezheim’da (Baden-Württemberg) performansı zayıf balıklar için türbin çıkışı 

yanına yerleştirilen her iki ana göç giriş yapısına mansap tarafına yerleştirilen üçüncü giriş 
yapısına sahip balık geçidi ........................................................................................................... 97 

Şekil 106 – Main Nehri Kostheim’da (Hessen) havuz geçide ait göç giriş yapısı ............................................ 98 
Şekil 107 – Main Nehri Kostheim Santrali’nde (Hessen) göç olaylarının mansap su seviyesi ile ilişkisi ........ 99 
Şekil 108 – Yüksek mansap su seviyelerinde memba havuzlarının kısaltılması için iki giriş yapısı ile 

havuz geçitlerinin çalışma prensibi ............................................................................................. 100 
Şekil 109 – Denizin yükseldiği zamanlarda Elbe Nehri Geesthacht Santrali’nde (Aşağı Saksonya) sol 

kıyıdaki yan geçit kanalı uygun akım koşullarının oluşmayacağı şekilde su yükselmiştir .......... 101 
Şekil 110 – Elbe Nehri Geesthacht Regülatörü’nde (Aşağı Saksonya) sağ sahildeki çift dikey yarıklı 

geçitte gelgit taşkınında da çağırma suyu hızının 0,3 m/s’nin altına inmeyen, şamandıra 
kontrollü değişken ilave akım oluşturulmuştur ............................................................................ 101 

Şekil 111 – Balık geçidi göç giriş yapısının derin tabanlı akarsuya rampa ile birleşimi ................................ 102 
Şekil 112 – Fulda Nehri Wahnhausen Santrali .............................................................................................. 102 
Şekil 113 – Eu Nehri Bresle’de (Fransa) bir kahverengi alabalığın (Salmo trutta f. trutta) bağlamayı 

sıçrayarak aşmadaki çaresiz denemesi ..................................................................................... 104 
Şekil 114 – Eu Nehri Bresle’de (Fransa) bağlama: Savaktan hava içerikli akım içerisinden yüzerek 

geçmeyi deneyen kahverengi alabalık (Salmo trutta f. trutta) .................................................... 104 
Şekil 115 – Bir balık geçidinde birbirine yakın yerleşimleri nedeniyle, memba göçü eden balıklar için 

göç edilebilir göç koridoru oluşturmayan çift sıralı enine kuşak ................................................. 105 
Şekil 116 – Ruhr Nehri Harkortsee Regülatörü’nde (Kuzey Ren-Vestfalya) tabandan su yüzeyine ulaşan 

ve balıkların su içerisinden geçişini sağlayan açıklıklara sahip yan geçit kanalı ....................... 105 
Şekil 117 – Balıkların boyutlandırma ile ilgili vücut büyüklüğü ...................................................................... 106 
Şekil 118 – Akım derinliği taban taşlarının üst ucu ile su yüzeyi arasında ölçülür ........................................ 108 
Şekil 119 – Bir laboratuvar kanalında göç koridorunda izin verilen en küçük akım derinliği için balıkların 

davranış gözlemi ........................................................................................................................ 109 
Şekil 120 – Çok düşük akım derinliğine sahip pürüzlü kanal ........................................................................ 109 
Şekil 121 – Açıklığın sol kenarındaki hava karışımı nedeniyle, göç eden balıklar için yarığın belirli bir 

kısmından yararlanır ................................................................................................................... 111 
Şekil 122 – Havuz tipi balık geçitlerde çevirme havuzunun boyutlandırılması .............................................. 112 
Şekil 123 – Yaklaşım akımı hızına (vA) ve 1 m’lik mesafeyi kat etmek için gerekli süreye (T) bağlı olarak 

akıma ters yönde vbağıl  2 m/s hızla yüzen bir balığın mutlak hızı (vmutlak) ................................ 115 
Şekil 124 – Bir balığın vücut uzunluğuna (Lbalık) ve yaklaşım akımı hızına (vA) bağlı olarak kat ettiği en 

uzun mesafe ............................................................................................................................... 115 
Şekil 125 – Balık geçidindeki havuzlar arası perde yapıları birbirine ne kadar yakın olursa, bir balığın 

en yüksek yüzme performansı ile aşma mesafesi o kadar kısalır ve geçidin küçük ve zayıf 
performanslı balıklara yönelik büyüklük seçiciliği de o kadar az olur ......................................... 117 

Şekil 126 – Elbe Nehri Geesthacht’da (Schleswig-Holstein) çift dikey yarıklı geçit boyunca ilave akım 
kanallarından biri ........................................................................................................................ 119 



Şekillerin Listesi 
 

DSİ Mart 2016 xvii 

Şekil 127 – Elbe Nehri Geesthacht’da (Schleswig-Holstein) çift dikey yarıklı geçitte taban substratı .......... 122 
Şekil 128 – Ruhr Nehri Mülheim-Raffelberg Regülatörü’nde (Kuzey Ren-Vestfalya) çift dikey yarıklı 

geçitte pürüzlü taban substratı ................................................................................................... 123 
Şekil 129 – Balık geçidinde substrat düzenlemesine ait şematik gösterim ................................................... 124 
Şekil 130 – Farklı seviyelerdeki giriş yerleri, büyük memba su seviyesi değişimlerinde de balık 

geçidinden balıkların göç çıkışını sağlar .................................................................................... 125 
Şekil 131 – Spree Nehri Kossenblatt’da (Brandenburg) dikey yarıklı geçit; paralel şekilde ilerleyen 

bakım yolu emniyetli şekilde içine girilebilirdir ............................................................................ 127 
Şekil 132 – Mühl Deresi’nde (Renanya-Palatina) yapıların düzenlenmesi öncesi ve sonrasında 

bağlama yeri ............................................................................................................................... 129 
Şekil 133 – Werra Nehri’nde (Thüringen) bir regülatörün patlatılması .......................................................... 129 
Şekil 134 – Wied’deki (Renanya-Palatina) su değirmeni balık havuzunun beslenmesi için 

kullanılmaktadır .......................................................................................................................... 129 
Şekil 135 – Föritz Çayı Sichelreuth’ta (Thüringen) akarsu tipi substrata sahip büyük menfez ..................... 131 
Şekil 136 – Düssel’de (Kuzey Ren-Vestfalya) mansapta pürüzlü kanalın olduğu menfez ............................ 133 
Şekil 137 – Bir düşü akımı enerjisinin kırılması için çıkış yapısının memba tarafında su yapısı 

malzemelerinden yapılan enerji kırıcı havuz veya pürüzlü kanal ............................................... 134 
Şekil 138 – Schleuse’de Rappelsdorf Gözlem İstasyonu’nda (Thüringen) duraylı akarsu tabanına ait 

geçici ölçüm yeri bir göçe engel değildir ..................................................................................... 135 
Şekil 139 – Salveybach’ta Tantow Gözlem İstasyonu’nda (Brandenburg) 20 m uzunluğunda düşük 

seviyeli akıma sahip ölçüm kanalı ve ölçüm köprüsü ................................................................. 136 
Şekil 140 – Biener eski Ren kolunu Grietherer eski Ren kolu üzerinden Ren Nehri’ne bağlayan 

“Dornicker Eklüzü” (Kuzey Ren-Vestfalya) balık geçidi .............................................................. 138 
Şekil 141 – “Dornicker Eklüzü” (Kuzey Ren-Vestfalya) balık geçidinin memba kısmı .................................. 139 
Şekil 142 – Beş adet kapanabilir giriş yerinden bu durumda sadece en mansaptaki açıktır ........................ 139 
Şekil 143 – Sifon balık geçidinin şematik görünümü ..................................................................................... 140 
Şekil 144 – Dikence balığının (Gasterosteus aculeatus) anadrom formu ..................................................... 140 
Şekil 145 – Insenbach Sel Kapanı (Baden-Württemberg), tıkanmaya karşı koruma için ızgara .................. 143 
Şekil 146 – Aynı proje yerinde daha membada iri malzeme için yerleştirilen ahşap ızgara ......................... 143 
Şekil 147 – Sel kapanında açık tipte yapılan geçiş yapısının şematik gösterimi .......................................... 145 
Şekil 148 – Dirlewang Taşkın Koruma Göleti’nde (Bavyera) işletme çıkış yapısı ......................................... 145 
Şekil 149 – Saar Nehri Serrig Gemi Eklüz’üne ait kanal (Renanya-Palatina) ............................................... 147 
Şekil 150 – Lahn Nehri Lahnstein Regülatörü (Renanya-Palatina), memba göç sayımları eklüz yanında  

ve ölçüm amaçlı işletilen memba göçü galerisinde eş zamanlı olarak yapılmıştır ..................... 148 
Şekil 151 – Lahnstein Regülatörü’nde 1996 ve 1997 yıllarında toplam memba göçünde, eklüz üzerinden 

ve memba göçü galerisinden geçen çeşitli balık sınıf dağılımı .................................................. 149 
Şekil 152 – Lahnstein Eklüzü’nde (Renanya-Palatina) hedeflenen eklüz düzenlemesinde balık memba 

göçünün sağlanması için memba kapağında balık göçünü sağlayan düzenlenmiş açıklık 
tertibatı ........................................................................................................................................ 150 

Şekil 153 – Lahnstein Eklüzü’nde (Renanya-Palatina) hedeflenen eklüz düzenlemesinde eklüzden 
memba göçü eden balıkların tespiti amacıyla kurulan balık kapanı ........................................... 150 

Şekil 154 – Klasik kayık geçitlerinde genelde balık göçünün mümkün olamayacağı şekilde yüksek 
akım hızları hâkimdir (Ruhr Nehri Kemnader Gölü’ne ait bağlama, Kuzey Ren-Vestfalya) ....... 151 

Şekil 155 – Pürüzlü kanalların yapı tipleri ve muhtemel hidrolik yapı şekilleri .............................................. 152 
Şekil 156 – Pürüzlü kanallarda yerel akım derinliğinin tarifi: Balık ile ilgili olan derinlik, pürüzlülüğün üst 

kenarı üzerindeki akım derinliğidir (heff); hidrolik yönden ortalama akım derinliği (hm) 
belirleyicidir ................................................................................................................................. 155 

Şekil 157 – bsp su üst yüzü genişliğine ve U ıslak çevresine sahip bir pürüzlü kanalın enkesitinde etkili 
ortalama akım derinliğinin tarifi ................................................................................................... 155 

Şekil 158 – En düşük işletme debisi Q30’da havuz yapısına sahip pürüzlü kanalda hu,eff, hu ve ho etkili 
akım derinliklerinin tarifi .............................................................................................................. 155 



Balık geçitleri ve balık göçü yapıları - Tasarım, boyutlandırma ve izleme 
 

xviii DSİ Mart 2016 

Şekil 159 – Doğal bir akarsuda hız dağılımı .................................................................................................. 156 
Şekil 160 – Doğal bir akarsuda Şekil 159’a göre hız dağılımının basitleştirilmiş gösterimi, burada en 

yüksek akım hızları ile akarsu genişliği boyunca ve toplam enkesit boyunca ortalaması 
alınan hız (vm) gösterilmektedir .................................................................................................. 157 

Şekil 161 – Karışım taşlarına sahip pürüzlü kanalda en yüksek ve ortalama akım hızı ............................... 157 
Şekil 162 – Bir kuşağa ait açıklığının doğrudan mansabında belirleyici akım hızı ........................................ 158 
Şekil 163 – Doğrusal güzergâha sahip, içinde düşük akım hızlı bölgelerin hemen hemen olmadığı 

bileşensiz pürüzlü kanal ............................................................................................................. 159 
Şekil 164 – Bileşensiz pürüzlü kanala ait boykesit ........................................................................................ 160 
Şekil 165 –   1:100 eğime sahip geniş bir pürüzlü kanalda, Bağıntı (7.2) ile Colebrook ve White yöntemi 

ve Bağıntı (7.3) ile Manning-Strickler yöntemi ile su yapısı malzeme sınıfı III ve aynı 
büyüklükteki yuvarlatılmış taş için akım hızlarının hesap sonuçlarının karşılaştırılması............ 163 

Şekil 166 – BAB 9’un doğusundaki Luppe’de (Saksonya-Anhalt) bileşensiz pürüzlü kanal. Pürüzlü kanalın 
başlangıcında kret üzerinde, içinde uniform akım koşullarının hâkim olduğu kısa mesafeli 
cazibeli akım meydana gelmektedir ........................................................................................... 164 

Şekil 167 – Bileşensiz pürüzlü kanalda akım koşulunda memba su seviyesinin tarif edilmesi ..................... 164 
Şekil 168 – Pürüzlü kanalın enkesiti .............................................................................................................. 168 
Şekil 169 – Hesaplama örneğine ait anahtar eğrisi ....................................................................................... 169 
Şekil 170 – Kısmi alanlara bölünmüş bir pürüzlü kanal enkesitinde hesaplama örneği ................................ 171 
Şekil 171 – Karışım taşlarına sahip bir pürüzlü kanalın boykesiti ................................................................. 173 
Şekil 172 – Hadamar Elbbach’ta (Hessen) karışım taşlarına sahip pürüzlü kanal şeklindeki 

yan geçit kanalı ........................................................................................................................... 173 
Şekil 173 – Dölln Çayı Höpen Regülatörü’nde (Brandenburg) kısmi genişlikli yönlendirici taşlara sahip 

pürüzlü kanal .............................................................................................................................. 173 
Şekil 174 – Karışım taşlarına sahip pürüzlü kanallarda boyutların tarifi ........................................................ 174 
Şekil 175 – Dağılım oranının (Fv) tarifi ........................................................................................................... 177 
Şekil 176 – Hesaplama örneğine ait plan ve enkesitin çizimi ........................................................................ 181 
Şekil 177 – Münferit taşların duraylılığı üzerine şematik gösterim ................................................................ 184 
Şekil 178 – Havuz yapısına sahip pürüzlü kanal. bs  açıklık miktarı, ys > 2 · bs açıklıklara ait 

şaşırtma mesafesi ...................................................................................................................... 185 
Şekil 179 – Havuz yapısına sahip bir pürüzlü kanalın boykesiti .................................................................... 185 
Şekil 180 – Ruhr Nehri Harkortsee’de (Kuzey Ren-Vestfalya) işletmeye alma öncesinde havuz yapısına 

sahip bir pürüzlü kanalın kontrol edilmesi .................................................................................. 186 
Şekil 181 – Augsburg’un güneyinde Wertach’ta (Bavyera) “sifon” projesinde havuz yapısına sahip 

pürüzlü kanal .............................................................................................................................. 186 
Şekil 182 – Werra Nehri Belrieth’de (Thüringen) sadece yüksek debilerde kuşakların üzerinden aşan 

akımın oluştuğu, böylece yüzer maddelerin kolaylıkla yakalandığı havuz yapısına sahip 
yüksek eğimli pürüzlü kanal (  1:20) ........................................................................................ 186 

Şekil 183 – Ulster Nehri Butlar’da (Thüringen) olduğu gibi, ortalama debinin altında kuşakların üzerinden 
aşan akımın olduğu 1:50 eğimli, havuz yapısına sahip yataya yakın pürüzlü kanallar, 
tıkanmaya daha az meyillidir ...................................................................................................... 187 

Şekil 184 – Yüzer maddeler ile tıkanmanın azaltılması için önlem: Kuşakların üzerinden akım aşmasının 
daha kolay sağlandığı yerlerde düşük eğimli yapı...................................................................... 187 

Şekil 185 – Tıkanma riskinin en aza indirilmesi için taş kuşağın üst kenarındaki açıklığın taban 
kenarındaki açıklıktan daha geniş yapılması önerilir, Hamadar yakınında Elbbach’taki 
(Hessen) pürüzlü kanal ............................................................................................................... 187 

Şekil 186 – Havuz yapısına sahip pürüzlü kanallarda boyutlar. hu,eff taşların hemen mansabındaki 
pürüzlülük üst kenarı üzerinden itibaren akım derinliğidir .......................................................... 188 

Şekil 187 – Havuz yapısına sahip pürüzlü kanalda akım durumları: a) Havuz akımı; b) Dalgalı akım ......... 190 
Şekil 188 – Batıklık katsayısı () ................................................................................................................... 191 
Şekil 189 – Havuz yapısına sahip ve NW eşikli pürüzlü kanallarda hidrolik hesaplama için tarifler ............. 192 



Şekillerin Listesi 
 

DSİ Mart 2016 xix 

Şekil 190 – Manschnow Alten Oder’de (Brandenburg) havuz tipi bir pürüzlü kanala ait bir kuşakta farklı 
debilerde enerji kırılması sırasındaki özgül akım gücüne ait örnek; 60 W/m3 ve 130 W/m3 ...... 193 

Şekil 191 – Düşük su seviyesinde eşik düzenlemesi: a) Uygun değil: Açıklık içindeki uzun eşikler göç 
edilebilirliği olumsuz etkilemektedir; b) Buna karşılık kısa NW eşiği olan uygun bir açıklık ....... 194 

Şekil 192 – NW eşiği olmayan geçirimli taş kuşak. ho ve hu sırasıyla kuşakların hemen memba ve 
mansabındaki hidrolik yönden etkili akım derinlikleridir ............................................................. 194 

Şekil 193 – Oyulma derinliğinin belirlenmesi için tariflere ait şematik gösterim ............................................ 196 
Şekil 194 – Model çalışmasında bir kuşağın mansabında görülen oyulma .................................................. 196 
Şekil 195 – Hesaplama örneğine ait şematik gösterim ................................................................................. 198 
Şekil 196 – Wupper Nehri Wuppertal-Barmen’de (Kuzey Ren-Vestfalya) ayırım duvarı ile bağlamanın 

memba tarafına doğru kaydırılan kısmi genişlikli havuz yapılı pürüzlü kanal. Ortalama debide 
toplam düşü yüksekliği yaklaşık 0,75 m’ye tekabül etmektedir .................................................. 202 

Şekil 197 – Mevcut bir enine yapının bir pürüzlü kanal şeklinde yeniden düzenlenmesi .............................. 203 
Şekil 198 – Ruhr Nehri Olsberg’de (Kuzey Ren-Vestfalya) bir ıslah sekisinin yeniden düzenlenmesi 

için yapılan çalışmanın birinci aşaması ...................................................................................... 203 
Şekil 199 – Aynı ıslah sekisinin yeniden düzenlenmesi için yapılan çalışmanın ikinci aşaması ................... 203 
Şekil 200 – Akarsu genişliğindeki pürüzlü kanallarda Q30 ve Q330 debilerinde farklı akım derinlikleri ve 

akım hızları meydana gelir ......................................................................................................... 204 
Şekil 201 – Hidrolik hesaplamalarda ve göç koridoru tahkikinde taban pürüzlülüğü üst kenarından olan 

akım derinliği (heff) ve bwk genişliği esas alınır ............................................................................ 204 
Şekil 202 – Wupper Nehri Reuschenberger Su Yapısı’na (Kuzey Ren-Vestfalya) ait bağlamada kısmi 

genişlikli havuz yapısına sahip pürüzlü kanal ............................................................................. 205 
Şekil 203 – Akarsu genişliğindeki pürüzlü kanal üzerinde birçok muhtemel göç koridoruna sahip petek 

şeklindeki havuz yapısı ............................................................................................................... 205 
Şekil 204 – Kuşaklarda düşü yüksekliği en fazla 0,2 m’ye tekabül eden, akarsu genişliğindeki pürüzlü 

kanal üzerinde petek şeklindeki havuz yapısı ............................................................................ 206 
Şekil 205 – Salzach Nehri’nde 51,9. km’sinde ortasında geçit bulunan akarsu genişliğindeki pürüzlü 

kanal (Bavyera/Avusturya) ......................................................................................................... 206 
Şekil 206 – Bileşik pürüzlü kanalın tasarımı için akış şeması ....................................................................... 207 
Şekil 207 – Bileşik pürüzlü kanallarda farklı kısmi bölgelerdeki hidrolik koşullar, en az bir adet göç 

koridorunda tasarım değerinin daima sağlanacağı şekilde en uygun hale getirilebilir ............... 208 
Şekil 208 – Hamadar Elbbach’ta (Hessen) Q30 debisinde (üstte sol), MQ debisinde (üstte sağ) ve Q330 

debisinde (altta sol) bileşik pürüzlü kanal. Pürüzlü kanalın sol kısmı bileşensiz pürüzlü kanal 
şeklinde inşa edilirken, sağ kısmı havuz yapıları ile yapılmıştır ................................................. 208 

Şekil 209 – Ortası havuz yapısı yerleşimli bileşik pürüzlü kanal ................................................................... 209 
Şekil 210 – Elz Elbbach’ta (Hessen) bir kenarı havuz yapısı diğeri pürüzlü kanal olan 

bileşik pürüzlü kanal ................................................................................................................... 209 
Şekil 211 – Stadtlengsfeld Felda Nehri’nde (Thüringen) bileşik pürüzlü kanal. Göç koridoru her durum 

için havuz yapısında bulunmaktadır ........................................................................................... 209 
Şekil 212 – Bad Wiessee Söllbach’ta (Bavyera) bileşik pürüzlü kanal. Havuz yapısı yapının derin 

kesiminde bulunur, bu nedenle düşük debilerde de gerekli hidrolik koşullar sağlanır ............... 210 
Şekil 213 – NW kanalında Q30 ve Q330 debilerinde havuz yapısına sahip bir pürüzlü kanal üzerinde 

göç koridoru ................................................................................................................................ 210 
Şekil 214 – Q30 ve Q330 debilerinde bileşik kesitli bir bileşensiz pürüzlü kanal üzerinde göç koridoru .......... 211 
Şekil 215 – Q30 ve Q330 debilerinde trapez kesitli bir bileşensiz pürüzlü kanal üzerinde göç koridoru .......... 211 
Şekil 216 – Dasburg Our Nehri’nde (Renanya-Palatina) Qmin ila Q330 debileri için boyutlandırılan düşük 

akım kanalına sahip pürüzlü kanal ............................................................................................. 211 
Şekil 217 – Bileşensiz ayrık pürüzlü kanalın boykesiti .................................................................................. 212 
Şekil 218 – Bileşensiz ayrık pürüzlü kanal. Taban kuşakları arasında doğal taban substratı 

düzenlenebilir.............................................................................................................................. 212 



Balık geçitleri ve balık göçü yapıları - Tasarım, boyutlandırma ve izleme 
 

xx DSİ Mart 2016 

Şekil 219 – Einhausen Werra Nehri’nde (Thüringen) Şekil 218’e göre 1:100 eğimli bileşensiz ayrık pürüzlü 
kanal, bir bağlamanın kısmi mansap etkisi ile ekonomik ömrünü tamamlayan geriye kalan 
kısmına hizmet vermektedir ........................................................................................................ 213 

Şekil 220 – Yüksek eğimli akarsularda ayrık havuz yapısına sahip pürüzlü kanal. Kuşaklar çoklu 
tabaka şeklinde iri su yapısı malzemesinden inşa edilir ............................................................. 213 

Şekil 221 – Düşük eğimli akarsularda ayrık havuz yapısı ............................................................................. 213 
Şekil 222 – Mahmuz şeklinde inşa edilen kuşaklara sahip ayrık havuz yapısı. Açıklık bölgesinde taban 

kısa düşük eğimli bileşensiz pürüzlü kanal ile duraylı hale getirilir............................................. 214 
Şekil 223 – Themar Werra Nehri’nde (Thüringen) enine yapının mansap etkisi sonrası ekonomik ömrünü 

tamamlayan geriye kalan düşü yapısının yüksekliğini aşmak için yapılan ayrık pürüzlü kanal . 214 
Şekil 224 – Prenzlau Thiesorter Su Yapısı’nda (Brandenburg) havuz yapısına sahip pürüzlü kanal ........... 214 
Şekil 225 – Bir yan geçit kanalının prensip olarak bir kabartma yapısı yanında yerleşimi ............................ 215 
Şekil 226 – Hamadar Elbbach’ta (Hessen) orta kesimde kuşaklara ve mansap kesiminde karışım 

taşlarına sahip yan geçit kanalı .................................................................................................. 216 
Şekil 227 – Hamadar’da Elbbach’ta (Hessen) yan geçit kanalının güçlendirilmiş kıyıları, taşkın debisine 

göre boyutlandırılmıştır ............................................................................................................... 217 
Şekil 228 – Schlaube Kupferhammer’de (Brandenburg) kurp şeklinde güzergâha sahip pürüzlü kanalda, 

kuşaklar eksene göre düzensiz olarak yerleştirilmiştir, dolayısıyla dış kurpta akım jetleri 
kuvvetli şekilde oluşmamaktadır ................................................................................................. 217 

Şekil 229 – Roermond Rur Nehri’nde Hambeek Derivasyon Bağlaması (Hollanda) yanındaki yan geçit 
kanalı içindeki göç giriş yapısı, kazık levha duvar ile bağlama topuğuna kadar uzatılmıştır ..... 217 

Şekil 230 – Bir yan geçit kanalında farklı hidrolik yapı şekillerinin muhtemel kombinasyonu ....................... 218 
Şekil 231 – Elz’de Elbbach’ta (Hessen) bir yan geçit kanalında kuşak şeklinde düzenleme ile hidrolik 

yönden yüksek kapasiteli kesimin taban ve kıyı güçlendirmesi ................................................. 219 
Şekil 232 – Yan geçit kanallarında taban ve kıyı güçlendirmesine ait örnekler ............................................ 219 
Şekil 233 – Hamadar Elbbach’ta (Hessen), memba ve mansap göçü yapan balıkların yakalanması için 

kurulan iki adet kapana sahip yan geçit kanalına ait giriş yeri yapısı ......................................... 220 
Şekil 234 – Elz Elbbach’ta (Hessen) Brötzenmühle Regülatörü’ne ait bağlamanın hemen yanındaki 

yan geçit kanalının çıkış yeri ...................................................................................................... 220 
Şekil 235 – Serilme işlemi ile yapılan pürüzlü kanal düzenlemesi ................................................................ 222 
Şekil 236 – Dökme işlemi ile yapılan pürüzlü kanal düzenlemesi ................................................................. 222 
Şekil 237 – Mangfall Grubmühle Regülatörü’nde (Bavyera) yaklaşık Q330 debisinde kuşaklar ile yapılan 

ayrık yapı tipi............................................................................................................................... 223 
Şekil 238 – Pürüzlü kanallarda mansap yatağı güçlendirmesi ...................................................................... 224 
Şekil 239 – Agger Troisdorf Regülatörü’nde (Kuzey Ren-Vestfalya), suyun çevrilmesi sonucunda 

kurutulmuş yatakta inşa edilen bir yan geçit kanalında kuşakların düzenlenmesi ..................... 226 
Şekil 240 – Leitzach Erb Gözlem İstasyonu yakınında (Bavyera) akım içerisinde kuşakların 

düzenlenmesi.............................................................................................................................. 226 
Şekil 241 – Alten Oder Manschow’da (Brandenburg), iri çakıl içerikli paralel bakım yolu ............................ 227 
Şekil 242 – Golzow Oderbruch’ta (Brandenburg), kalıcı hale getirilen şev halindeki bakım yolu ................. 227 
Şekil 243 – Havuz tipi balık geçitlerine ait perde duvarlarında geometrik-hidrolik açıklık tipleri ................... 232 
Şekil 244 – Havuz tipi balık geçitlerinin çalışma prensibi: Bir havuz geçidi örneğinde muhtemel göç 

yolları ve ana akım ..................................................................................................................... 232 
Şekil 245 – Bir havuz tipi balık geçidinin dikey yarıklı geçit örneğinde yönlendirici duvar olmadan ve 

yönlendirici duvar ile oluşan akıma ait  akım çizgileri ................................................................. 233 
Şekil 246 – Kurpta yerleştirilen bir dikey yarıklı geçit örneğinde yarıkların dış kurpta ve iç kurpta 

yerleştirilmesi durumunda akım doğrultusu ................................................................................ 234 
Şekil 247 – Çevirme havuzu a3 ve çevirme havuzu b3’e ve hidrolik yönden uygun olmayan akım 

oluşumunun önlenmesi için gerekmesi durumunda yönlendirici elemanlara sahip bir dikey 
yarıklı geçide ait örnekte, birbirini takip eden iki adet 180 açılı çevirme havuzlarına ait 
gösterim ...................................................................................................................................... 235 



Şekillerin Listesi 
 

DSİ Mart 2016 xxi 

Şekil 248 – Dikey yarıklı geçitlerde akım doğrultusu: Roermond Rur Nehri’nde (Hollanda) havuzların 
şaşırtmalı yerleşimi, Iffezheim Ren Nehri’nde (Baden-Württemberg) kurplu yerleştirilen 
balık geçidine ait akım doğrultusu .............................................................................................. 235 

Şekil 249 – Ottendorf Main Regülatörü’nde ve Ruhr Nehir Kemnade Regülatörü’nde havuz geçitleri ......... 238 
Şekil 250 – Klasik bir havuz geçidine ait şematik boykesit ............................................................................ 238 
Şekil 251 – Klasik havuzlu geçitlerde terimler ............................................................................................... 239 
Şekil 252 – Havuz içindeki kesitler ................................................................................................................ 243 
Şekil 253 – Paralelkenar perde duvarlı geçit. Perde duvarların tasarımı, Mosel Nehri’nde giriş yerinin 

tıkanması nedeniyle su seviyesinin azaldığı Lehmen Geçidi, Radolfzeller Aach’taki 
Musikinsel Geçidi ........................................................................................................................ 249 

Şekil 254 – Elbe Nehri Geesthacht Regülatörü’ne ait eski daraltmalı balık geçidi havuzlarının tasarımı 
ve boyutları ................................................................................................................................. 250 

Şekil 255 – Maas Nehri Linne Regülatörü’nde (Hollanda) düşük eğimli V kesite sahip havuz tipi balık 
geçidi. Üstte: Genel görünüm, sağda: Perde duvarın detayı ..................................................... 251 

Şekil 256 – Havel Nehri Gnevsdorf Regülatörü’nde dikey yarıklı geçit, membadan görünüm ...................... 252 
Şekil 257 – Tek dikey yarıklı geçitte boyutlar ve tarifler (plan): a) Kanca şekilli yönlendirme amaçlı 

perde duvar; b) Basitleştirilmiş yönlendirici duvar ...................................................................... 252 
Şekil 258 – Tek dikey yarıklı geçide ait tasarım önerisi, burada kabartma amaçlı enine ahşaplar U profiller 

ile çerçevelenmiştir: a) Akımın çevrilmesi için ilave yönlendirici duvara (ahşap dikme) sahip 
ince çelik profil; b) Akımın çevrilmesi için yönlendirme işlevine sahip kalın çelik profil .............. 254 

Şekil 259 – Akım derinliğinin (h) tarifi için şematik gösterim ......................................................................... 255 
Şekil 260 – Bir dikey yarıklı geçidin boykesiti ................................................................................................ 255 
Şekil 261 – Yarıktan geçen akım. Solda: Bir dikey yarıklı geçitte kırılan akım koşulları, sağda: Bir dikey 

yarıklı geçitte kararlı akım koşulları ............................................................................................ 257 
Şekil 262 – Bağıntı (8.14) için kullanılan Bağıntı (8.15a) ve Bağıntı (8.15b)’den elde edilen v  f (hu/ho) 

katsayısı ...................................................................................................................................... 258 
Şekil 263 – s  0,3 m yarık genişliğine sahip bir dikey yarıklı geçitten geçen ve kırılan akım koşullarına 

sahip akımın debisi; a) h  0,2 m için ve b) h  0,1 m için ..................................................... 258 
Şekil 264 – Dikey yarıklı geçitlerde uniform olmayan akım esnasında iteratif debi hesabı için 

hesaplama şeması ..................................................................................................................... 259 
Şekil 265 – Hesaplama örneği için su seviyelerinin ve debilerin zamana göre değişimi .............................. 260 
Şekil 266 – Hesaplamaya ait örnek: Dikey yarıklı geçidin boykesiti .............................................................. 265 
Şekil 267 – Çift dikey yarıklı geçit (şematik gösterim) ................................................................................... 266 
Şekil 268 – Beeskow Spree Nehri’nde (Brandenburg) çift dikey yarıklı geçit ............................................... 266 
Şekil 269 – Spremberg Spree Nehri’nde (Brandenburg) dönüşümlü havuz sırasına ve kamalı akımların 

önlenmesi için perde duvarların devamı olarak ek duvara sahip dikey yarıklı geçit .................. 267 
Şekil 270 – Ruhr Nehri’nde Laer Yuvarlak Havuz Geçidi (Kuzey Ren-Vestfalya) ......................................... 268 
Şekil 271 – Yuvarlak havuz geçidinde akım hızlarının sayısal modelleme ile hesaplanması ....................... 269 
Şekil 272 – Yuvarlak havuzlu geçitte akım doğrultusu .................................................................................. 270 
Şekil 273 – Yuvarlak havuz geçidinin havuz geçişi bölgesinde akımın büzülmesi (Resim: Redeker) .......... 271 
Şekil 274 – Pürüzlü kanal-havuz geçidi (Çizim: Dumont) .............................................................................. 272 
Şekil 275 – Pürüzlü kanal-havuz geçidinin enkesit ve boykesitine ait şematik gösterim .............................. 272 
Şekil 276 – Themar Werra Nehri’nde (Thüringen) pürüzlü kanal-havuz geçidi, Edingen Dill Nehri’nde 

(Hessen) Marxmühle Regülatörü’nde pürüzlü kanal-havuz geçidi ............................................. 273 
Şekil 277 – Denil geçide ait modern uygulama ............................................................................................. 274 
Şekil 278 – Denil geçide ait ilk uygulama ...................................................................................................... 274 
Şekil 279 – Tuilières Dordogne Nehri’nde (Fransa) V şeklinde yerleştirilen levhalara sahip iki paralel 

kanaldan oluşan eski tip bir Denil geçidi .................................................................................... 274 



Balık geçitleri ve balık göçü yapıları - Tasarım, boyutlandırma ve izleme 
 

xxii DSİ Mart 2016 

Şekil 280 – Sieg Nehri’nde Eitorf-Unkelmühle Regülatörü’nde (Kuzey Ren-Vestfalya) aralarında dinlenme 
havuzunun tasarlandığı iki adet kanal kesimine sahip, ancak öncelikle bıyıklı balık (Barbus 
barbus) gibi performansı güçlü türlerin geçebildiği eski tip bir Denil geçidi ................................ 275 

Şekil 281 – Denil geçidinde levhaların standart uygulaması ......................................................................... 276 
Şekil 282 – Denil geçidinde karakteristik hız dağılımı ................................................................................... 276 
Şekil 283 – Sieg Nehri Eitorf-Unkelmühle Regülatörü’nde (Kuzey Ren-Vestfalya) eski tip Denil geçidi 

içindeki ahşap bileşenler ............................................................................................................ 277 
Şekil 284 – Kaliforniya’da çelik bileşene sahip Denil geçidi .......................................................................... 277 
Şekil 285 – Prenzlau Gollmitzer Regülatörü’nde (Brandenburg) Denil geçidinde yüksek ve türbülanslı 

yüzeysel akımın olduğu akım koşulları ....................................................................................... 280 
Şekil 286 – Bir Denil geçidin boykesitine ait şematik çizim ........................................................................... 280 
Şekil 287 – ho  f(hL) ilişkisi............................................................................................................................ 281 
Şekil 288 – Levhaya ait boyutlar (m) ............................................................................................................. 282 
Şekil 289 – Yukarıdaki hesaplama örneğinde Denil geçide ait boykesit, çizim ölçeksizdir ........................... 283 
Şekil 290 – Fırça demetinin yerleştirildiği bir taşıyıcı plakadan oluşan fırça paketi ...................................... 285 
Şekil 291 – Fırça paketinin kanal içine yerleştirilmesi, üst: Beton temel üzerine sabitleme, alt: Ayaklı 

taşıyıcı plaka ............................................................................................................................... 285 
Şekil 292 – Tip A: Fırça paketlerinin havuz yapılardaki kuşak şeklinde yerleşimi......................................... 286 
Şekil 293 – Tip B: Kanal boyunca karışım elemanı şeklinde dağıtılan fırça paketleri ................................... 287 
Şekil 294 – Tip C: Kanallı kuşak şeklinde üç sıralı fırça paketi yerleşimi ...................................................... 287 
Şekil 295 – Fırçaların yaklaşık dört yıl sonra açıklık genişliğini azaltacak şekilde kalıcı şekil değiştirmesi .. 293 
Şekil 296 – Fırçaların katı madde ile karışan bitki parçaları ve katı madde ile uzun süreli tıkanması .......... 294 
Şekil 297 – St.-Gilles-Croix-de-Vie’de Vie Nehri’ndeki (Vendée, Fransa) bir yılan balığı merdiveninden bir 

günde göç eden yaklaşık 15 kg ağırlığındaki (yaklaşık 50.000 canlıya karşılık gelir) cam yılan 
balığı (Anguilla anguilla) ............................................................................................................. 295 

Şekil 298 – Cam yılan balığı ve elver formundaki yılan balığı (Anguilla anguilla), pürüzlü, ıslak yüzeylerde 
yukarı yönde kıvrılarak ilerler ...................................................................................................... 295 

Şekil 299 – Zeltinger Mosel Nehri’nde (Renanya-Palatina) havuz geçidin yan duvarına inşa edilen 
yılan balığı merdivenine ait şematik gösterim, dikdörtgen kanalın içine plastik fırçalar 
yerleştirilmiştir ............................................................................................................................. 296 

Şekil 300 – Farklı büyüklükteki genç yılan balıklarının (Anguilla anguilla) memba göçünün sağlanması 
için değişen fırça yoğunluğuna sahip enkesitteki fırça yolları .................................................... 296 

Şekil 301 – Yılan balığı merdiveninin işletme suyu, fırça yollarının tüm genişliği boyunca bırakılır .............. 297 
Şekil 302 – Wairere Şelalesi HES Projesi’nde (Yeni Zelanda) geçici yılan balığı yakalama ve izleme 

istasyonu: Göç eden cam yılan balıkları ve elver formları (Anguilla anguilla) bir huni 
üzerinden yakalama havuzuna düşmektedir .............................................................................. 297 

Şekil 303 – Karapiro HES Projesi’nde (Yeni Zelanda) yakalama ve izleme istasyonu: Dirsekli kenarlar 
genç yılan balıklarının (Anguilla anguilla) yakalama havuzundan uzaklaşmasını 
engellemektedir .......................................................................................................................... 298 

Şekil 304 – Yılan balığı merdiveninin işletme suyu yakalama havuzundan savak ile sağlanır ..................... 298 
Şekil 305 – Vie Çayı’nda 14 m yüksekliğindeki Aprémont Barajı’nda (Fransa) birbirlerine iki adet ara 

havuz (AH 1 ve AH 2) ile bağlanan üç adet fırça yolundan oluşan yılan balığı merdiveni ......... 299 
Şekil 306 – Manapouri Gölü’ndeki barajda (Yeni Zelanda), vinçle daldırılan birkaç yakalama ve 

izleme kapanı.............................................................................................................................. 299 
Şekil 307 – Fırça kanallarına sahip yılan balığı kapanı ................................................................................. 300 
Şekil 308 – Yılan balığı merdivenleri balık ile beslenen kuşlara ve girme teşebbüsüne karşı 

kaplanmalıdır ve izleme tertibatı hırsızlığa karşı emniyete alınmalıdır....................................... 300 
Şekil 309 – Fulda Nehri Wilhelmshausen Regülatörü’nde (Aşağı Saksonya) havuz geçidine paralel 

olarak ilerleyen yılan balığı merdiveni ........................................................................................ 301 
Şekil 310 – St.-Gilles-Croix-de-Vie’deki liman göletinde (Fransa) yılan balığı merdivenine ait ikinci 

çağırma suyu hattı, her iki taraftan düşük etkili bir fırça yolu ile çevrelenmiştir ......................... 302 



Şekillerin Listesi 
 

DSİ Mart 2016 xxiii 

Şekil 311 – Bir balık eklüzünün çalışma prensibi .......................................................................................... 304 
Şekil 312 – Lairg Barajı’nda balık eklüzü (İskoçya): Göç giriş yapısı açıklığı doğrudan türbin çıkışı 

yanında konumlandırılmıştır. İki adet bypass kanalı çağırma suyunu güçlendirmektedir .......... 305 
Şekil 313 – Borland eklüzü ............................................................................................................................ 306 
Şekil 314 – Pavlov eklüzü .............................................................................................................................. 307 
Şekil 315 – Rus tipi Deelder eklüzü ............................................................................................................... 309 
Şekil 316 – Gave de Pau Nehri Baigts Projesi’nde (Fransa) balık asansörü, taşıma haznesi memba su 

seviyesindedir, balıklar bir kanal üzerinden memba tarafına ilerlemektedir ............................... 310 
Şekil 317 – Balık asansörünün yapısı ve çalışma prensibi ........................................................................... 310 
Şekil 318 – Dordogne Nehri Tuilières Regülatörü’nde (Fransa) balık asansörüne ait çağırma suyu, ayrı 

bir ilave bypass kanalı ile güçlendirilmektedir ............................................................................ 311 
Şekil 319 – Garonne Nehri Golfech Regülatörü’nde (Fransa) balık asansörü: Göç giriş yapısı 

bölgesinde kapan tipi ve çalıştırılabilir kafes ızgaralı yakalama odasının üstten görünümü ...... 312 
Şekil 320 – Yakalama odası olmayan balık asansörü. Taşıma haznesi dar boğazlı bir balık kapanı ile 

tasarlanmıştır .............................................................................................................................. 313 
Şekil 321 – Gave d’Osseau’da (Fransa) yakalama odası olmayan balık asansörü ...................................... 313 
Şekil 322 – Büttenen Balık Asansörü’nün (İsviçre) balık kapanı şeklinde taşıma haznesi ........................... 314 
Şekil 323 – Garonne Akarsu Sistemi’nde (Fransa) yakala ve taşı yöntemi .................................................. 315 
Şekil 324 – Balıkların yakalanması ve taşınması için hareketli balık geçidi .................................................. 316 
Şekil 325 – İzlemeye yönelik değerlendirme yönteminin uygulanması ......................................................... 321 
Şekil 326 – Planlama ve izlemenin akış diyagramı ....................................................................................... 323 
Şekil 327 – Elbe Nehri Geesthacht Çift Dikey Yarıklı Geçidi’nde (Schleswig-Holstein) bir çevirme 

havuzu için 3D-HN akım simülasyonu ........................................................................................ 325 
Şekil 328 – Elbe Nehri’nde iki adet 180 çevirme havuzuna, bir adet 20’lik kurba ve birkaç ilave akıma 

sahip Geesthacht Çift Dikey Yarıklı Geçidi’nin (Schleswig-Holstein) 1:13 ölçekli fiziksel 
modeli ......................................................................................................................................... 326 

Şekil 329 – Birkaç boğumlu ağ kapan ve tek dar odalı kutu kapan ............................................................... 330 
Şekil 330 – Düşük eğimli bir pürüzlü kanalın memba tarafında göç eden balıkları yan tarafa yerleştirilen 

balık kapanına yönlendirmek amacıyla, delikli levhalar ile tüm akarsu genişliğinin 
kapatılması ................................................................................................................................. 332 

Şekil 331 – İçinden kuvvetli akımın geçtiği ve çok küçük bir kapanda içinde birkaç saat bekleyen 
bir balığın yaralanması ............................................................................................................... 333 

Şekil 332 – Elbe Nehri Geesthacht Regülatörü (Schleswih-Holstein) çift dikey yarıklı balık geçidine ait 
giriş yeri yanındaki yakalama odası akarsuyun yan tarafına yerleştirilmiştir ve hidrolik yük, 
pompalar yoluyla ayrı şekilde aktarılmaktadır ............................................................................ 333 

Şekil 333 – Akım yönünde mansaba göç eden ve bir kapatmaya çarpan balıklar ........................................ 334 
Şekil 334 – Main Nehri Kostheim’daki (Hessen) klasik havuz geçit yaklaşımında yapılan, her biri 365 gün 

süren birkaç yıllık ve aynı yönteme sahip araştırmalar, yıllık memba göçü sayımlarının 
oldukça değiştiğini göstermektedir ............................................................................................. 335 

Şekil 335 – İç kısmında yüksek basınçlı temizleme başlıklarının bulunduğu döner fırçalı disk, Ren Nehri 
Gambsheim Balık Geçidi’ne (Fransa) ait gözlem penceresini temizlemektedir ......................... 336 

Şekil 336 – Karşı taraftan aydınlatmalı bir gözlem penceresi yoluyla video kayıtları için hidrolik yönden 
en uygun hale getirilen bir gözlem kanalına ait şematik gösterim .............................................. 337 

Şekil 337 – Ren Nehri Iffezheim Balık Geçidi’nde (Baden-Württemberg) video ve kayıt tekniğinin 
kullanıldığı izleme odası ............................................................................................................. 337 

Şekil 338 – Bir balığın sırt yüzgeci içine renkli maddenin enjeksiyonu ......................................................... 338 
Şekil 339 – 12 mm  2 mm büyüklüğünde FDX alıcı-vericisi, 23 mm  4 mm büyüklüğünde HDX 

alıcı-vericisi ve 32 mm  4 mm büyüklüğünde HDX alıcı-vericisi ............................................... 339 
Şekil 340 – Elbe Nehri Geesthacht Regülatörü (Aşağı Saksonya) yanındaki yan geçit kanalında, her biri 

1 m  1 m büyüklüğündeki altı adet çerçeve anten ile memba göçü olayları sürekli şekilde 
izlenir .......................................................................................................................................... 340 



Balık geçitleri ve balık göçü yapıları - Tasarım, boyutlandırma ve izleme 
 

xxiv DSİ Mart 2016 

Şekil 341 – Bir somonun (Salmo salar) sırtına yerleştirilen radyo vericisi ve ilgili alıcı anten ....................... 341 
Şekil 342 – Bir yılan balığının (Anguilla anguilla) karın boşluğuna nakledilen bir akustik verici ................... 341 
Şekil 343 – Meig Barajı’ndaki (İskoçya) balık eklüzünün göç çıkış yapısı yaklaşımında memba göçü 

eden bir somon (Salmo salar), bir yüzer perde üzerine kurulan balık sayım geçidinden 
geçmektedir ................................................................................................................................ 343 

Şekil 344 – Koblenz Mosel Regülatörü’ndeki (Renanya-Palatina) balık geçidi içinde su yüzeyinden 
yukarı kaldırılmış haldeki ve işletme halindeki Riverwatcher cihazı ........................................... 343 

Şekil 345 – Bir HES’in memba tarafında bir yılan balığının (Anguilla anguilla) yüzme yolunun gösterimi 
amacıyla DIDSON video kayıtlarından çıkarılan anlık görüntü .................................................. 344 

Şekil 346 – Tesisten geçen toplam debiye (L/s) ve aşılacak düşü yüksekliğine (m) bağlı olarak, 
balık geçidi ve balık göçü yapısı için birim maliyet (C) ............................................................... 346 

Şekil 347 – Düzenli bakım ile örneğin havuz geçitlerinin kuşaklarına ait açıklıkların tıkanma nedeniyle 
göç edilebilirliğinin sınırlı hale gelmesi önlenebilir ...................................................................... 347 

Şekil 348 – Taşkın sonrası balık geçidinin işlevselliğinin yeniden kazanılması amacıyla biriken sürüntü 
maddesi temizlenmelidir ............................................................................................................. 347 

 
 



Çizelgelerin Listesi 
 

DSİ Mart 2016 xxv 

Çizelgelerin Listesi 
 

Sayfa 

Çizelge 1 – Balığın memba geçişinin sağlanması için balık geçidi tesislerinin enine su yapısına göre 
konumu ve işlevlerine göre sınıflandırılması .................................................................................. 2 

Çizelge 2 – Akarsuyun biyolojik sınıflandırılması ............................................................................................ 19 
Çizelge 3 – Balık kuşaklarına ait eğim sınırları ............................................................................................... 19 
Çizelge 4 – Almanya havzalarında balık kuşaklarında seçilen balık türlerinin yerleşim merkezleri ................ 20 
Çizelge 5 – Seçilen türlerde balık faunasına ait akım ekolojik grupları ........................................................... 25 
Çizelge 6 – Arazi gözlemleri ve kanal çalışmalarında seçilen bentik omurgasızların memba göçünde 

kat edilen mesafelere ait örnekler ................................................................................................ 27 
Çizelge 7 – Markalama ve tekrar yakalama veya telemetri yöntemi yoluyla belirlenen potamodrom göç 

mesafelerine ait örnekler .............................................................................................................. 34 
Çizelge 8 – Memba göçü eden balıkların kabul edilen göç hızları .................................................................. 36 
Çizelge 9 – Yetişkin göç aşamasındaki anadrom türlerin vücut uzunlukları ................................................... 37 
Çizelge 10 – Diadrom balık türlerinin ve gelişim aşamalarının memba göçü zamanları ................................. 39 
Çizelge 11 – Çeşitli balık türlerinin günlük hareketlilikleri ................................................................................ 40 
Çizelge 12 – Belirli türlere ve gelişim aşamalarına ait reoaktif hızlar .............................................................. 47 
Çizelge 13 – Kapalı kolların göç edilebilirlik durumu, akım doğrultusu ve balıkların göç doğrultusu .............. 49 
Çizelge 14 – Geçiş yapıları tipleri .................................................................................................................... 63 
Çizelge 15 – Seçilen türlere ait balık geçitleri ve balık göçü yapılarının boyutlandırılması ile ilgili 

büyüklükler ve oranlar .............................................................................................................. 107 
Çizelge 16 – Çizelge 15’te yer alan balıkların büyüklük ve oranlarını esas alan Madde 4.6.3’teki 

en önemli geometrik sınır değerlerin özet haline gösterimi ...................................................... 114 
Çizelge 17 – Balık geçitlerinde ve balık göçü yapılarında açıklık içindeki en yüksek akım hızı (vmax) için 

sınır değerler (m/s) ................................................................................................................... 117 
Çizelge 18 – Balık geçitlerinde ve balık göçü yapılarında göç koridorundaki ortalama akım hızı (vm) için 

sınır değerler (m/s) ................................................................................................................... 117 
Çizelge 19 – Pürüzlü kanallarda göç koridorundaki daralan kesitlerde karışım taşları ile yapım şeklinde 

ortalama akım hızı (vm,E) için sınır değerler (m/s) ..................................................................... 118 
Çizelge 20 – Göç koridorundaki en düşük akım hızı (vmin) için sınır değerler (m/s) ...................................... 118 
Çizelge 21 – Balık geçitlerindeki ve balık göçü yapılarındaki enerji kırılması sırasında özgül akım gücü 

için sınır değerler ...................................................................................................................... 120 
Çizelge 22 – Bıyıklı balık kuşağındaki aynı proje yerinde bileşensiz pürüzlü kanal ve havuz tipi pürüzlü 

kanal için sınır değerler ............................................................................................................ 122 
Çizelge 23 – Yeni geçiş yapılarının inşa edilmesi için tasarım kriterleri ........................................................ 132 
Çizelge 24 – Mevcut geçiş yapılarının düzenleme şekilleri ........................................................................... 133 
Çizelge 25 – Kapaklı menfezler ve pompa istasyonların işletmesinde balık göçünü sağlamak için 

gerekli önlemler ........................................................................................................................ 137 
Çizelge 26 – Sel kapanlarında yapım şekilleri ............................................................................................... 144 
Çizelge 27 – Gemi eklüzlerinin işletme sürelerine yönelik örnekler .............................................................. 147 
Çizelge 28 – Bileşensiz pürüzlü kanallarda göç koridoru için hidrolik tasarım değerleri. Kabul edilen 

emniyet katsayıları Sv  0,8 ve Sb  1’dir. ................................................................................. 161 
Çizelge 29 – 2 m’den uzun bileşensiz pürüzlü kanallarda göç koridoru için geometrik tasarım değerleri .... 161 
Çizelge 30 – Strickler katsayısı için ilgili tane çapları ve sabitler .................................................................. 163 
Çizelge 31 – İzin verilen kayma gerilmesi ve akım hızı için uygun değerler ................................................. 167 
Çizelge 32 – Q330 debisinde akım enkesit dilimlerinde akım hızları .............................................................. 171 
Çizelge 33 – Karışım taşlarına sahip pürüzlü kanallar için hidrolik tasarım değerleri. Emniyet 

katsayıları Sv  0,8, Sb  0,9  ve Sp  0,9 alınmıştır. ................................................................ 175 



Balık geçitleri ve balık göçü yapıları - Tasarım, boyutlandırma ve izleme 
 

xxvi DSİ Mart 2016 

Çizelge 34 – Karışım taşlarına sahip pürüzlü kanallar için geometrik tasarım değerleri. Geometrik 
emniyet katsayısı Sg  0,8 alınmıştır. ....................................................................................... 175 

Çizelge 35 – Seçilen karışım taşı konfigürasyonu için akım katsayıları (). Tüm veriler için ks  0,1 ve 
şev eğimi 1:1,5 olan trapez kesitten alınmıştır ......................................................................... 179 

Çizelge 36 – Toplam düşü yüksekliği 6 m’ye kadar olan havuz tipi pürüzlü kanallar için emniyet 
katsayıları Sv  Sp  0,9 ve Sb  1 alınarak elde edilen hidrolik tasarım değerleri ................... 189 

Çizelge 37 – Çizelge 16’ya göre Sg  0,8 ve Sb  1 ile havuz tipi pürüzlü kanallar için geometrik tasarım 
değerleri. Semboller Şekil 186’ya göredir. ................................................................................ 189 

Çizelge 38 – Eski TLW (1997) şartnamesine ve yeni TLW (2003) şartnamesine göre su yapısı 
malzemeleri. Tane büyüklükleri ortalama değer olarak verilmiştir. .......................................... 225 

Çizelge 39 – Akarsuda veya akarsu kesiminde akım davranışına bağlı olarak pürüzlü kanallar için 
en uygun yapı şeklinin belirlenmesi .......................................................................................... 229 

Çizelge 40 – Havuz tipi balık geçitlerinde, Sv  0,95 ve Sb  0,95 ile perde duvarları açıklıklarındaki en 
yüksek akım hızı (vmax) için tasarım değerleri, değerler m/s cinsindendir ................................ 237 

Çizelge 41 – Havuz tipi balık geçitlerinde Sg  1 için geometrik tasarım değerleri ....................................... 240 
Çizelge 42 – Hesaplamaya ait örnek, Q330 debisinde su seviyeleri ............................................................... 247 
Çizelge 43 – Dikey yarıklı geçitlerde Sg  1 için havuza ve yarık genişliğine ait geometrik sınır değerler .... 253 
Çizelge 44 – Dikey yarıklı geçitlerde yarık genişliğine (s) bağlı olarak boyutlar............................................ 253 
Çizelge 45 – Dikey yarıklı geçit hesap örneği; Alternatif 1: Q330 debisi işletme koşulunda su seviyeleri 

ve akım hızları .......................................................................................................................... 263 
Çizelge 46 – Dikey yarıklı geçide ait hesaplama örneği; Alternatif 2: Q330 debisinde deniz seviyesinden 

itibaren 161,0 m kotundaki mansap su seviyesinde su seviyeleri ve akım hızları ................... 264 
Çizelge 47 – Dikey yarıklı geçide ait hesaplama örneği; Alternatif 3: Q330 debisinde deniz seviyesinden 

itibaren 161,0 m kotundaki mansap su seviyesinde ve 11. havuzda açık haldeki 2. giriş 
yerinde su seviyeleri ve akım hızları ........................................................................................ 264 

Çizelge 48 – Yuvarlak havuz geçitlerinde Sv  0,9 ve Sb  1 emniyet katsayıları ile göç koridoru için 
hidrolik tasarım değerleri .......................................................................................................... 270 

Çizelge 49 – Yuvarlak havuz geçitlerinde Sg  0,65 ve Sb  1 emniyet katsayıları ile göç koridoru için 
geometrik tasarım değerleri ...................................................................................................... 270 

Çizelge 50 – Sg  1 durumunda levha kesitlerinin net genişliği ve en küçük akım derinliği için 
tasarım değerleri ....................................................................................................................... 278 

Çizelge 51 – Seçilen kesit genişliğine bağlı olarak standart Denil geçidinde levha boyutlarına ait oranlar .. 278 
Çizelge 52 – Denil geçitlerde Sv  0,8 ve Sb  1 için levha kesitlerdeki akım hızı (vL) için tasarım 

değerleri, akım hızlar m/s cinsindendir ..................................................................................... 279 
Çizelge 53 – Denil geçitlerde Çizelge 52’ye göre akım hızına ait tasarım değerlerinden hesaplanan, 

ilgili akarsu kuşağında izin verilen eğimler ............................................................................... 279 
Çizelge 54 – Denil geçitlerde hesaplanan debiler ......................................................................................... 281 
Çizelge 55 – Fırçalı balık geçitlerde Sv  0,9 ve Sb  0,9 için izin verilen akım hızlarına ait 

tasarım değerleri ....................................................................................................................... 288 
Çizelge 56 – Fırçaların Tip A ve Tip C’ye göre yerleştirildiği havuz tipi fırçalı balık geçitler için 

geometrik tasarım değerleri (Sg) ............................................................................................... 289 
Çizelge 57 – Karışım elemanı şeklinde fırçalara sahip fırçalı balık geçitleri için geometrik 

tasarım değerleri ....................................................................................................................... 289 
Çizelge 58 – Farklı hedef türler için balık asansöründeki yakalama odasının büyüklüğü ............................. 311 
Çizelge 59 – İnorganik kriterlere göre değerlendirme şeması ....................................................................... 319 
Çizelge 60 – 8 mm veya 10 mm çapındaki deliklere sahip levhalarda seçilen türlere ait izin verilen 

vücut uzunlukları ....................................................................................................................... 331 
 
 
 



Giriş 
 

DSİ Mart 2016 1 

 
BİLGİ NOTU 
Bu rehber, yürürlükteki temel kurallara (yönergeler, DWA prosedürleri ve DWA-A 400 Çalışma Büteni) göre 
oluşturulan fahri, teknik, bilimsel ve ekonomiye dayalı çalışmaların ortak bir sonucudur. Bu rehberden içerik 
ve konu hakkında yapılan bir hesaplamada anlaşmazlık durumunda yargı hakları saklıdır. 
 
Bu rehberin kullanımı herkese açıktır. Ancak, rehberin kullanım yükümlülüğü, yasalara veya idari 
yönetmeliklere göre sözleşme veya diğer yasal temellere dayandırılmalıdır. 
 
Bu rehber, uygulamaya yönelik problemlerin çözümü önemli bir bilgi kaynağı olmakla birlikte, çözüm için 
yegâne kaynak değildir. Özellikle rehberde verilen toleranslara uygun olarak kullanılması durumunda 
geçerli olan bu rehberin kişisel ele alınış şekli veya zorlu problemlerde doğru şekilde uygulanmasına 
sorumluluk kullanıcıya aittir. 

 
 

Giriş 
Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi’nin (AB-SÇD) yürürlüğe girmesiyle birlikte, sucul yaşam alanlarının 
belirlenmesinde değerlendirilen akarsuların ekolojik durumunun yanı sıra akarsuya özgü ortak yaşamların 
oluşması için ön şart olan süreklilik de büyük önem kazanmıştır (AB-SÇD 2000). Ancak nehirlerin serbest 
akışı, farklı yapım tiplerine ve işlevlere sahip çok sayıda kabartma yapısı ile kesintiye uğramış ve enine 
yapıların yapımı, işletmesi ve bariyer etkisi sonucunda göç eden organizmalar için biyo-çeşitlilikte kalıcı 
olumsuz etkilere yol açmıştır. 
 
Malzeme ve ısıya dayalı akarsu kirliliği, yapısal kusurlar, hidroelektrik enerji üretimi, gemi taşımacılığı ve 
balıkçılık gibi diğer etkiler ile birlikte su faunasına ait göç yollarının kesilmesi türlerin azalmasına yol açmıştır. 
Kırmızı Listeye göre, Almanya’da tatlı suda yaşayan her 89 dokuz gözlü türünden (Petromyzontiformes) ve 
balık türünden birinin (% 11) öldüğü veya kaybolduğu, ölenlerin % 8’inin neslinin tükenme riskinin olduğu ve 
% 10’unun büyük risk altında olduğu belgelendirilmiştir (Freyhof 2009). Bununla birlikte risk altındaki türlerin 
oranı, özellikle mevcut memba ve mansap yönlü süreklilik ihtiyacı olan diadrom türlerde ve sadece yüksek 
seviyeli akıma sahip yaşam alanlarında çoğalabilen çakıllı ortama yumurtalayan türlerde yüksektir. 
 
Nehirlerdeki göç engelleri oldukça fazla miktardadır: Sadece Kuzey Ren-Vestfalya’daki nehir sistemlerinde 
yaklaşık 20 km2’lik havza alanı içerisinde yaklaşık 12.500 adet göç engeli bulunmaktadır, bunun 2.591 adedi 
yaklaşık 0,3 m düşü yüksekliğine sahip projedir (Dumont vd. 2005). Ayrıca diğer feyezan kayıtlarında da, 
özellikle 219 km uzunlukta güzergâha sahip Hessen’deki Fulda Nehri’nde olduğu gibi düşük yükseklikteki 
dağlık kesimlerde birçok enine su yapısının bulunduğu belgelendirilmiştir: Fulda Nehri’nde ortalama 2,5 km 
aralıklarla 86 adet enine yapı nehir güzergâhını kesmektedir (Schwevers ve Adam 2001). Kuzey Ren-
Vestfalya’daki Ruhr Nehri’nin (Akarsuların Rehabilitasyonu Çalıştayı 2003) yanı sıra Lahn Nehri’nin Hessen 
ve Renanya-Palatina kesimlerinde de aynı miktarda enine kesen yapı bulunmaktadır (Schwevers ve Adam 
1996a). Bavyera’daki Main Nehri’nin ülke sınırı içerisinde kalan yukarı kesimlerinde (Strohmeier 1998) ve 
Brandenburg’taki Stepenitz Nehri’nde (Leske ve Strunck 1993) göç engellerinin her biri yaklaşık 5,8 km 
aralıkla yer almaktadır. 
 
Göç engellerinin etkileri hakkında bilgi, ilk olarak 19. yüzyılın başında balık merdivenleri olarak bilinen yapı 
için uygun şekilde hesaplamaların yapıldığı bağıntılara sahip yönetmeliklere dayanır (Keller 1885, Gerhardt 
1904, Bitterli 1909). Bununla birlikte, Gerhardt 1912 yılında Mühendislik El Kitabında şu ifadeyi kullanmıştır: 
“Fiziksel bir yapının balıkçılık amaçlı kullanılmasının gerekmesi ve doğru şekilde tasarlanması ve 
uygulamaya konmasının istenmesi durumunda, balıkların alışkanları ile aşina olunmalıdır. Kötü şekilde 
yapılan balık yollarının çok sayıda problemleri olacaktır ve amacına ulaşılmasında çok sayıda kusura sahip 
veya çok pahalı olacaktır. Problemler ile ne yazık ki çok defa karşılaşılacaktır. Mühendisin balık geçmişine ait 
tam bilgiye sahip olmadan işine başlaması ile problemlerin kök nedeni istinasız olarak yeniden ortaya 
çıkacaktır. Mühendis, balık geçidi yapımı için asla su yapısının kendisinden başlanmaması gerektiğini, 
konumuna uygun olarak belirli bir yapı tipinin seçilmesi ve balıkların ve balık davranışlarının göz ardı 
edilmemesi zorunluluğunu atlamıştır. Hâlbuki bunun tam tersini yapılmalıdır: Önce geçmesi istenen 
balıklardan başlanmalı, balıkların davranışları çalışılmalı, sonra yapı konumu tasarlanmalı ve sonunda su 
yapısı inşa edilmelidir.” 
 
Son zamanlarda sucul organizmalara ait göçlerin sağlanması için biyologlar ve su mühendislerinin ortak 
çalışmasına yönelik yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır (Adam 1996, Quast vd. 1997, Adam ve Schwevers 
1997a, DVWK-M 232, Jens vd. 1997, Dumont vd. 2005, DWA 2009, Adam ve Lehmann 2011). Bu disiplinler 


