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ÖZET

Orman yollarında kullanılan drenaj yapıları ve koruyucu yapılar çeşitli tiplerdedir. Bunlar; kenar
hendekleri, büz, menfez, köprü, kasis ve duvarlardır. Tüm bu drenaj tesisleri ve duvarların ana görevi orman
yolunu dış etkenlere karşı korumaktır. Bu drenaj yapıları sayesinde yolun kullanım ömrü uzamaktadır. Drenaj
yapılarının planlanması ve yapımı çok önemlidir. Planlama ve yapım çalışmalarında yapılan hatalar drenaj
yapılarının ömrünü kısaltmaktadır. Bu çalışmada örnek bir orman yolu üzerinde yapılan drenaj yapılarının
planlama ve yapım çalışmaları incelenmiştir. Sonuç olarak, bazı drenaj yapılarının konumlarının ve yapımının
hatalı olduğu belirlenmiş ve hatalar ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Drenaj yapıları, büz, menfez, orman yolu, konumlandırma

DETERMINATION OF NECESSARY BASIS FOR POSITIONING OF DRAINAGE
STRUCTURES IN FOREST ROADS (SAMPLE OF BELGRAD FOREST)

ABSTRACT

The drainage structures and protective structures in used forest roads are various types. These are
dip drains, pipes, culverts, bridges, water-bars and walls. The main task of all drainage structures and walls is
protecting against external aggressors to the forest roads. The useful life of forest road due to drainage
structures is prolonged. The planning and constructions operations of drainage structures are very important.
The occurring errors by planning and constructions operations are shortened the life of drainage structures. In
this study, the planning and constructions operations of building drainage structures on a sample forest road
were investigated. In the results, locations and constructions of some drainage structures have been
determined to be incorrect and errors have revealed.
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1. GİRİŞ

Orman yollarının tam ve rasyonel olarak işlev görebilmesi, suların olumsuz
etkilerinin yok edilmesine bağlıdır. Orman yolları, yüzeyine gelen sulardan ve dere
geçişlerinde havzadan gelen sulardan etkilenmektedir. Bu etkilenme orman yollarının alt
ve üst yapı malzemesinin tahribi şeklinde olmaktadır (Bayoğlu ve Hasdemir, 1991). Yağış
suları nedeniyle yol yüzeyinin sürekli ıslak kalması durumunda, özellikle üretim çalışmaları
sonrasında ağır kamyonların geçişi ile yol yüzeyinde büyük deformasyonlar meydana
gelmektedir. Ayrıca, kazı şevinden gelen ve yol yüzeyinden akarak dolgu şevinden aşağı
doğru  akan sular  da  yine  yola  büyük zararlar  vermekte  ve  dolgu şevi  zamanla  erozyona
uğrayarak zarar görebilmektedir. Yağış sularının tüm bu olumsuz etkilerine karşı drenaj
tesisleri orman yollarını korumaktadır.
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Drenaj tesisleri veya koruyucu yapılarının planlama safhaları çok önemlidir.
Boyutlandırması ve konumlandırması doğru olarak yapılmayan drenaj yapıları sediment
veya odun materyalleri ile kolayca tıkanabilirler (Merrill ve Casaday, 2001). Yol
güzergahlarının akarsu yataklarını kestiği yerlerde inşa edilecek büz, menfez ve köprülere
ait tip ve boyutların belirlenmesi, bu tesislerin ve dolayısıyla yolun güvenliği ile
ekonomikliği bakımından büyük önem taşır (Çalışkan ve ark., 2006). Hidrolik sanat
yapılarının tip ve boyutunun belirlenmesi kadar bu sanat yapılarının arazi ve yol koşullarına
göre uygun yerlerde inşa edilmesi de drenajın başarısında büyük önem taşımaktadır
(Schwab, 1994).

Orman yollarında hendeklerin kullanılmasına 1930’larda başlamıştır. Büz ve
menfezler yol yüzeyinden ve kazı şevinden gelen yağış suyunun hendek boyunca
taşındıktan sonra güvenli bir şekilde yolun karşı tarafına geçirilmesini sağlamaktadır.
Menfezlerin çıkış noktalarında akan suyun enerjisinin dağıtılması için bitkiler veya beton
yapıları kullanılmaktadır (Kramer, 2001). Büz ve menfez gibi drenaj tesislerinin giriş ve
çıkış noktalarında başduvarlar yapılmaktadır. Bunlar, drenaj yapısının giriş ve çıkışlarındaki
oyulmalara bağlı olarak yapının bozulmasını önleyen ek tesislerdir.

Bu çalışmada orman yollarında kullanılan sanat yapıları içerisinde drenaj yapısı
olarak adı geçen menfezler incelenmiştir. Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı
Bentler Orman İşletme Şefliği içerisindeki bir orman yolu üzerinde inşa edilen menfezlerin
konumları ve boyutlandırılması incelenmiş ve çeşitli öneriler getirilmiştir.

2. MATERYAL

Orman Yollarında Kullanılan Sanat Yapıları
Bir  yol  güzergâhı boyunca  yer  üstü  ve  yer  altı sularının  yol  gövdesinden

uzaklaştırılması için yapılan yüzeysel ve derin drenaj düzenleri, devamlı veya zamanla akan
suların geçilmesi amacıyla yapılan büz, menfez ve köprü gibi hidrolik yapılarla herhangi bir
nedenle kazı ve dolgu şevlerinin boyutlarını sınırlandırmak veya heyelanları önlemek için
yapılan dayanma ve kaplama duvarları gibi yapıların hepsine birden sanat yapıları
denmektedir (OGM, 2008). Bu sanat yapılarının genel bir sınıflandırılması aşağıdaki şekilde
yapılmaktadır:

1. Dayanma Duvarları
a) Kurutaş duvarlar,
b) Harçlıtaş duvarlar,
c) Beton duvarlar

2.  Yol üstü açık drenaj yapıları
3.  Büzler
     a) Beton büzler,
     b) Demirli büzler
     c) Sepetkulplu yerinde dökme büzler
4.  Kasisler
5.  Büzlü kasisler
6.  Menfezler
     a) Kapaklı menfezler
     b) Kutu menfezler
     c) Kemer menfezler
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     d) Tabliyeli menfezler
7.  Köprüler
     a) Basit ve kesintisiz kirişli betonarme köprüler
     b) Komposit köprüler
     c) Kemer köprüler
     d) Asma köprüler (Bayoğlu, 1997; OGM, 2008)

Menfez Yerlerinin Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Bu çalışmanın konusunu oluşturan ve drenaj tesisleri içerisinde ülkemizde en çok

kullanılan drenaj yapıları olan menfezlerin kullanılacakları yerlerin seçiminde aşağıdaki
hususlar göz önünde bulundurulmaktadır;

1. Menfezlerin kullanıldığı yere göre boyutları değişmektedir.
2. Kenar hendeklerinde biriken suları yolun karşı tarafına aktaran menfezler yol

eksenine dik olmamalıdır. Yol ekseni ile menfez ekseni arasında normal ve
eğimli arazilerde sırasıyla 45°-30° açı yapacak şekilde konulmalıdır (Şekil 1).

3. Menfezler  dere  doğal  eğimine  uymak  şartı ile  en  az  %2  en  fazla  %12  eğimli
olarak inşa edilmelidir.

4. Menfezleri her iki ucuna (Memba-Mansap; Giriş-Çıkış) beton veya harçlıtaş
başduvar yapılmalıdır.

5. Menfezlerde çıkış noktasında suyun düştüğü veya aktığı yerde oluşacak erozyon
ve oyulmalara engel olmak için 40-80 cm genişliğinde blokaj veya beton altlık
yapılmalıdır.

6. Menfezlerin giriş kısmında bir su toplama ve sediment çökme alanı oluşturmak
için ortalama 0.90 – 1.00 m genişliğinde sahanlık bırakılmalıdır (OGM, 2008;
Kramer, 2001).

Şekil 1: Menfezlerin yol eksenine eğimli olarak yerleştirilmesi
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Çalışma Alanı
Bu çalışma İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bahçeköy Orman İşletme

Müdürlüğü, Bentler Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan 25 ve 26 kod nolu yollar
üzerinde yapılmıştır. İki yol belirli mesafede birleşmektedir. Bu nedenle, çalışma boyunca
25 ve 26 numaralı yollar sanki tek bir yolmuş gibi değerlendirilmiştir. Yol güzergâhlarının
denizden yüksekliği 90 m ile 170 m arasında değişmektedir. Bu yol 170 m kotundaki bir
sırt  yolundan  ayrılarak  %2-10  arasındaki  ortalama  eğimlerle  90  m  kotundaki  diğer  bir
orman yoluna birleşmektedir. Yol güzergâhı boyunca toprak tipi killi olup, özellikle yağışlı
mevsimlerde yol kullanıma tamamen kapanabilmektedir. Bölgenin ortalama yağış miktarı
yıllık 1093.3 mm ve ortalama olarak 91.11 mm’dir. Bu iki yol üzerinde toplam 7 adet kutu
menfez yapılmış olup, bu menfezlerin yapım çalışmaları incelenmiştir. Çalışma Ağustos
2008’de yapılmıştır. Aynı alana Mayıs 2009’da tekrar gidilerek, yapılan bu menfezlerin
genel durumları ve işlevlerini tam olarak gerçekleştirip gerçekleştiremedikleri incelenmiştir.

Metod
Arazi çalışmaları esnasında öncelikle menfezlerin yapım yerleri incelenmiş ve

fotoğraflanmıştır. Daha sonra, menfezlerin yapım çalışmaları incelenmiştir. Bu çalışmalarda
menfezlerin boyutları, uzunlukları, tabliye kalınlıkları, memba ve mansap kısımlarında
yapılan başduvar boyutları, menfezin yol güzergâhı içerisindeki konumu gibi tüm bilgiler
toplanmıştır. Menfezlerin bulunduğu noktalardaki coğrafi koordinatları Garmin Etrex marka
(Global Position System) el GPS ile belirlenmiştir. Alan içerisinde bulunan 25 ve 26 kot
nolu  orman yolları 4  m genişliğe ve  1  m hendek genişliğine  sahip  B  tipi  orman yoludur.
Yolun üst yapısı yapılmamıştır. Yol, güzergâhı boyunca iki noktada farklı iki yangın emniyet
yolu ile güzergâhları kesişmektedir. Ayrıca bir adet bağlantı yolu da yine 25 kot nolu yola
bağlanmıştır. Menfezlerin yapım çalışmasından sonra bir kış sezonun geçmesi beklenmiştir.
Sonbahar, kış ve ilkbahar yağışlarından sonra çalışma alanına tekrar gidilerek menfezlerin
durumu tekrar incelenmiştir.
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Şekil 2: Bentler Orman İşletme Şefliği içerisinde çalışma alanı içindeki yol güzergâhı ve menfez
noktaları

3. BULGULAR

Araştırma alanında toplam 7 adet menfez bulunmaktadır. Bu menfezlerin
Derekayalar-Taşocağı, mevkiinde 25 kod nolu yol üzerinde bulunanlardan bir tanesi
0.80*0.80 m boyutunda tabliyeli menfez, diğeri ise sürekli akış halindeki dere üzerine
yapılan daha büyük boyutlu bir kutu menfezdir. Alaypınar- Ayazağa mevkiinde, 26 kod
nolu yol üzerinde inşa edilen menfezlerin hepsi 0.80*0.80 m boyutlarında tabliyeli
menfezlerdir. Tüm menfezlerin giriş ve çıkış bölümlerinde başduvarlar bulunmaktadır. Bu
başduvarlar giriş kısımlarında menfezi ve yolu suyun yıkıcı etkisine karşı korumaktadır.
Başduvarların genişlikleri 1- 1.5 m arasında, yükseklikleri ise 0.8 – 2.0 m arasında
değişmektedir. Bunun yanında, menfezin çıkış noktasındaki başduvarlar ise yolun dolgu
kısmındaki toprağın akarak menfezin bozulmasını önlemekte ve yolun daha dengede
olarak kalmasını sağlamaktadır.

Ağustos 2008 tarihinde yapılan çalışmalarda menfezlerin genel görünüşleri
fotoğraflanmış ve menfezlerin yapımından sonraki son halleri kayıt altına alınmıştır.
Arazide yapılan çalışmalar neticesinde menfezler hakkında toplanan genel ve teknik bilgiler
Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Araştırma alanında bulunan sanat yapılarının genel durumu

Sıra No
Koordinatlar Menfez

Tipi
İç Genişlik

(cm)
İç Yükseklik

(cm)
Tabliye
Kalınlığı

(cm)

Boy

(m)
Başduvar

X Y
1 666763 4558056 T.Menfez 80 80 20 5 Mevcut
2 666918 4557015 T.Menfez 80 80 20 8 Mevcut
3 667213 4557534 T.Menfez 80 80 20 5 Mevcut
4 667219 4557534 T.Menfez 80 80 20 5 Mevcut
5 667443 4557465 T.Menfez 80 80 20 5 Mevcut
6 667483 4557248 T.Menfez 80 80 20 5 Mevcut
7 667510 4557434 K.Menfez 300 150 30 6 Mevcut

Bentler Orman İşletme Şefliği içerisinde yer alan 25 ve26 kod nolu orman yollarına
Mayıs 2009 tarihinde tekrar gidilerek sanat yapılarının bir kış sezonu geçtikten sonraki son
durumları incelenmiştir. Yapılan bu inceleme sonucunda; yollar üzerinde bulunan tüm
menfezlerin başduvarlarında herhangi bir kırılma, bozulma, çatlama veya kopma
görülmemiştir. Bu yollar üzerinde Nisan 2009’da bir greyder vasıtasıyla bakım çalışmaları
yapılmıştır. Yolun hendekleri ve platformu temizlenmiştir. Menfezlerin bazılarında bu bakım
çalışması esnasında bazı küçük hasarlar tespit edilmiştir. Özellikle, 1, 5 ve 7 numaralı
menfezlerin üst kısımlarındaki beton bölümlerde operatör hatalarından kaynaklanan
kırılmalar ve çatlamalar görülmüştür (Şekil 3).

Şekil 3: Sanat yapılarının üst kesimlerinde meydana gelen deformasyonlar

Yedi adet menfez içerisinde sorunsuz olarak çalışan ve herhangi bir hasar
görülmeyen menfez iki numaralı menfezdir. Özellikle üç ve dört numaralı menfezlerin yeri
tamamen hatalıdır. Üç numaralı menfezin çıkış noktası diğer bir bağlantı yolunun kenar
hendeği kısmına verilmiştir. Bu menfezin içerisinden kış boyu gelen yüksek miktardaki su,
menfezin alt kısmında bulunan yolda erozyona neden olmaktadır (Şekil 4).
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Şekil 4: Üç numaralı menfezin durumu

Dört numaralı menfezin çıkış ve giriş kotları yol kotundan aşağıda olup, hemen
hemen birbirine çok yakındır. Ayrıca menfezin çıkış noktası bir yangın yolunun bitiş noktası
olup, yangın yolundan eğimle gelen tüm sediment ve yağış suları menfezin çıkış olarak
yapılan kısmına dolmaktadır. Bu menfezin giriş bölümü ise yol kenar hendeklerinden gelen
su ile dolduğundan menfezi giriş ve çıkış olarak adlandırılacak herhangi bir isimlendirmesi
bile yapılamamaktadır. Her iki noktada, yapım tarihinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen
sediment ile dolmuştur (Şekil 5).

Şekil 5: Dört numaralı menfezin Ağustos 2008 ve Mayıs 2009 görüntüleri

Beş ve altı numaralı menfezler yola dik olarak, akışın rahatça sağlanamayacağı
şekilde inşa edilmiştir. Bu nedenle kenar hendeğinden gelen tüm sediment ve yağış suları
menfezlerin giriş ve çıkışında birikerek menfezleri doldurduğu gözlenmiştir. Eğer bu
menfezler  yol  ile  30o-45o açı yapacak şekilde inşa edilseydi, sediment akışı menfezler
içerisinden gerçekleşecek ve böylece menfezlerin giriş kısmı dolmamış olacaktı (Şekil 6-7).
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Şekil 6: Beş numaralı menfezin giriş kısmının durumu

Şekil 7: Altı numaralı menfezin giriş kısmının Ağustos 2008 ve Mayıs 2009 yılı görüntüleri

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Sonuç olarak, alan içerisinde yapılan 7 adet menfezden sadece 3 tanesi işlevini tam
olarak gerçekleştirebilmektedir. Bunlar 1, 2 ve 7 numaralı menfezlerdir. Geriye kalan 4
adet menfezde çeşitli sorunlar gözlemlenmiştir (3, 4, 5 ve 6 numaralı menfezler). Özellikle
menfezlerin yol güzergâhı boyunca konumlandırılmaları hatalıdır. Menfezlerin hemen
hemen hepsi yol güzergâhına açılı değil, dik olarak yapılmıştır. Bundan dolayı,  menfezlerin
giriş kısımlarında sediment birikimi meydana gelmiştir. Özellikle iki menfezin (4 ve 6
numaralı menfezler) giriş kısmı neredeyse tamamen kapanmıştır. Bir adet menfezin çıkış
noktası diğer bir bağlantı yolunun kenar hendeğine verilmiş ve buradan gelen sular belirli
mesafeden sonra yol üzerinde akmıştır (3 numaralı menfez). Bir menfez ise yangın
emniyet yolunun güzergâhı üzerine inşa edilmiştir ve menfezin giriş ve çıkış kotu arazi
kotundan oldukça altta olup giriş ve çıkış kotları aynı olduğundan sediment her iki noktayı
da  doldurmuştur  (4  numaralı menfez).  Menfeze  gelen  suların  çıkış yapacağı bir  nokta
bulunmamaktadır.

Bentler Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer alan 25 ve 26 kot nolu yollarda
yapılan 7 adet kutu menfezin toplam maliyeti yaklaşık 32 000 TL’ dir. Özellikle sorunlu
olan bu menfezlere düzenli olarak her yıl periyodik bakım yapılmadığı takdirde bir sonraki
kış sezonundan sonra büyük ihtimalle işlevlerini yitireceklerdir. Bu durumda yapılan tüm
emek ve maliyet iki yıl içerisinde ekonomik kayıp hanesine yazılacaktır. Menfezlerin yol
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güzergâhı üzerine yanlış konumlandırılması ve aynı zamanda çıkış noktalarının bir dere
mecrasına bağlanmaması nedeniyle yapılan bu drenaj tesisi çalışması eksik kalmıştır.

Menfez yerleri sırtta veya çukur kısımlarda seçilmemelidir. Böyle durumlarda
menfez ya drene edilecek suyu dereye taşıyamamakta ya da çukur kısımlarında drene
edilecek su toplanmakta, fakat akıtılacak mecra bulamadığı için menfez içerisinde
kalmaktadır. Bu durumda, su içerisindeki sediment menfez içini ve girişleri tıkamaktadır.
Menfezlerin bu şekilde hatalı ve plansız bir şekilde yapılması hem ekonomik olarak büyük
bir kayıp oluşturmakta, hem de orman yolunun ulaşımını aksatmaktadır. Bu durum zaman,
para ve işgücü kayıplarına neden olmaktadır.

5. ÖNERİLER

Yapılan bu çalışmanın ışığında bazı öneriler aşağıda sırasıyla sunulmuştur;

- Öncelikle, orman yollarında kullanılan her türlü sanat yapısının planlama çalışmalarının
çok iyi yapılması gerekmektedir. Arazi çalışmaları, ölçümler ve gözlemler sonucu
yapılan hesaplamalar sanat yapısının tipi ve yeri belirlenirken çok önemlidir.

- Menfez  yerlerinin  seçiminde  arazi  ve  yol  kotları mutlaka  göz  önünde
bulundurulmalıdır. Giriş kotu çıkış kotundan yüksek veya aynı olduğunda menfez
içerisinde sediment ve su birikmelerine neden olmaktadır.

- Drenaj tesisleri yol güzergâhına mutlaka 30° - 45° açıyla yapılmalıdır. Yola dik olarak
yerleştirilmemelidir.

- Menfezlerin giriş kısımlarında en az 90 - 100 cm’lik sahanlıklar hazırlanmalıdır. Böylece
kenar hendeklerinden gelen su içerisindeki sediment bu kısımlarda birikerek periyodik
bakımlar esnasında daha rahat temizlenebilmektedir.

- Her dönem ormancılık çalışmaları başlamadan veya çalışmalar bitirildikten sonra
drenaj tesislerinin giriş ve çıkış noktaları bir ekskavatör yardımıyla temizlenmelidir.
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