
AKARSU KÖPRÜLERİNDE HİDROLİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Büyük taşkınlar, akarsular üzerindeki karayolu köprülerinde, zaman zaman trafiğin 

aksamasına, kapanmasına can ve mal kaybına neden olan göçme ve hasarların meydana 

gelmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle insan hayatına ve ciddi boyutlarda maddi zararlara 

neden olan sel felaketlerinin uzun süre günlük yaşamı olumsuz etkilemesi, köprü hasarlarının 

ve yıkımlarının nedenlerinin incelenmesi, araştırılması, alınabilecek önlemlerin belirlenmesini 

gerekli kılmıştır.  

Köprü ve viyadüklerde öncelik, “Olağan Dışı Olay Sınır Durumu” dediğimiz sel, taşkın 

vb. durumlarda köprümüzün yıkılmadan ayakta kalmasını sağlamaktır. Bu gibi durumlarda 

hasarlar olabilir ama köprü yapısal stabilitesini kaybetmemelidir.  

Sel ve taşkınlar, köprülerde genellikle yaklaşım dolgularını yıkarak yol ile köprü 

bağlantısının kopması gibi hasarlara neden olmaktadır. Eğer yalnızca köprünün yaklaşım 

dolguları yıkılmış ise kısa sürede yaklaşım dolgusu onarılarak yol bağlantısı 

sağlanabilmektedir.  

Köprülerde hidrolik kaynaklı hasarların meydana gelmesini önlemek ve yapının hasar 

görse de hizmet verecek şekilde ayakta kalmasını sağlamak için neler yapılması gerektiğini 

iki başlık altında toplamak mümkündür. 

 Tasarım aşamasında dikkat edilecek hususlar 

 Köprü trafiğe açıldıktan sonra yapılması gereken bakım ve onarım çalışmaları 

 

Tasarım Aşamasında Dikkate Edilecek Hususlar 

Yol projesinin hazırlanması aşamasında, yatay ve düşey hat çalışması yapılırken; 

havzalar, yağış alanları, akarsu yatağına yakınlık ya da denize olan mesafeler ve taşkın 

potansiyelleri hassas olarak belirlenmelidir.  

Ülkemizin bazı bölgelerinde topoğrafik özellikler nedeniyle, su taşkın anında cazibe ile 

kendisine uygun yatak bulamadığından geniş alanlara yayılmakta ve bütün bölge sular altında 

kalmaktadır. Taşkın suyu beraberinde kayaları, yerinden söktüğü ağaçları sürükleyerek 

etrafında bulunan yerleşim alanlarına ve ekili alanlara büyük zarar vermektedir. Bu nedenle, 

bu bölgelerde yol ve köprülere ilişkin yatay ve düşey hat çalışması yapılırken, feyazan debisi 

dikkate alınarak kırmızı hat belirlenmeli, köprüler feyazan debisini geçirecek şekilde 

tasarlanmalıdır. Daha büyük feyazanlar için köprünün giriş ve çıkış yaklaşım dolgularına 

gerektiğinde tahliye gözleri yapılmalıdır. 

Plankotelere havza alanı, akarsu yatağının talveg hattı, en yüksek ve en alçak su 

seviyesi değerleri, feyezan hattı, Q100 ve Q500 debileri doğru olarak işlenmelidir. 

 

 

Kırklareli - 23.10.2012 tarihinde yaşanan sel felaketi 



Köprü tasarımcısı tasarıma başlamadan önce mutlaka köprü yerine gitmeli; akarsu 

yatağını, yatak üzerinde varsa mevcut köprüleri, oyulma varsa oyulmanın boyutunu 

incelemelidir. Yatağın yapısı, sürüklenme malzemelerinin cinsleri, taşkınların ne düzeyde 

olduğu, suyun yükselme seviyesi gibi hususları önceden tespit etmelidir (Özellikle akarsu 

tabanını oluşturan ve akarsu tarafından sürüklenen malzemelerin cinsleri ve boyutları hidrolik 

tasarımda çok önemlidir). 

Plankote hazırlandıktan çok sonra köprü projesinin yapılması durumunda, o bölgede bu 

süre zarfında yeni taşkınlar yaşanmış ise, bu veriler mutlaka güncellenmelidir.  

Gelişmiş ülkelerde de köprü yıkılmaları en çok sel, taşkın anında olmaktadır. Akarsu 

yatağının taban malzemesi oyulmaya müsait bir malzemeden (kum-çakıl) oluşuyor ise köprü 

ayakları derin temelli (kazıklı) olarak tasarlanmalı, kazığın yapılamadığı durumlarda oyulma 

derinliği tespit edilerek bu derinliğin altına inilmesi suretiyle yüzeysel temelli olarak 

tasarlanmalı, temeller oyulmaya karşı uygun tahkimatla (pere, anroşman, gabion tel kafes, 

tetrapot, vb.) korunmalıdır. Sel sırasında akarsu yatağı tabanı oyulma derinliğine; dere 

yatağını oluşturan malzeme kum-çakıl ise saatler içinde, taban malzemesi granit ise yüzyıllar 

içinde ulaşabilmektedir.  

Köprü açıklığı, üzerinde bulunduğu akarsuyun feyezan debisini geçirecek şekilde 

tasarlanır. Ancak bazen beklenen en büyük debinin üstünde bir suyun (Q1000, Q10000 

debileri) gelmesi durumunda köprü yapısal stabilitesini kaybedebilir ve yıkım olabilir. Bu 

nedenle akarsuların ıslah edilmesi çok önemlidir. Özellikle taşkın potansiyeli bulunan akarsu 

yataklarında, ilgili Kuruluş tarafından ıslah çalışması yapılıp yapılmadığı araştırılmalı, hesaba 

esas feyezan debisi buna göre belirlenmelidir.  

 Tüm akarsu köprüleri meskun mahalde ise hidrolik olarak Q500 debisine cevap 

verecek şekilde tasarlanmalıdır. 

 Toplam köprü boyu, akarsu yatağını ve akış alanını (debuşe) daraltmayacak şekilde 

belirlenmelidir. 

 Akarsuyun özellikleri dikkate alınarak, mümkünse daha büyük açıklıklı köprüler 

tasarlanarak orta ayak yapımından kaçınılmalı ya da orta ayak sayısı azaltılmalıdır. 

 Köprü ayakları akarsuyun akışına engel teşkil etmeyecek kesit ve şekilde 

tasarlanmalıdır. 

 Köprü yaklaşım dolguları ve tahkimatları suyun akışına engel olmayacak şekilde 

teşkil edilmelidir. 

 Köprü yaklaşım dolgusu pere, anroşman ile korunarak feyezan anında dolgunun 

sürüklenmesi önlenmelidir. 

 Talveg eğiminin fazla olduğu akarsu yataklarında kazıklı temel yapılsa bile koruma 

yapılmalıdır. 

 Talveg eğiminin fazla olduğu akarsu yataklarında suyun enerjisini kırmak için 

akarsuyun mansap tarafına uygun yapılar (şut duvarı) yapılarak ayak etrafında 

oyulmalar azaltılmalıdır. 

 Köprü kenar ayaklarını korumak için kardökon yapılmalıdır. 

 Akarsu sülfatlı malzemeler taşıyor ise köprü alt yapısında sülfata dayanıklı, köprü 

ayakları deniz suyuna maruz kalıyor ise uygun çimento kullanılarak olumsuz etkiler 

en aza indirgenmelidir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALAPLI KÖPRÜSÜ; Köprü Alaplı Deresi üzerinde Karadeniz kıyısındadır. Küçük 

çaplı tekne, sandal, motor vb. çarpmalara karşı tasarım aşamasında orta ayaklara koruma 

yapısı yapılmıştır. 

 

 

 

Köprü Trafiğe Açıldıktan Sonra Servis Durumunda Yapılması Gereken Bakım ve 

Onarım Çalışmaları 

 Köprüler her yıl periyodik olarak muayene edilmelidir. 

 Köprülerin muayenesinde çökmesi olası köprüler tespit edilip, ayaklar korumaya 

alınmalıdır. 

 Eğer taşkın olmuş ise, bu olayın ardından hasar görüp görmediği anlaşılması için 

köprü yerine gidilip yerinde gözlem ve inceleme yapılmalıdır. 

 Aşırı yağışlarla meydana gelen beklenmeyen taşkınlarda ayaklarda oyulma 

gözlemlenmesi durumunda ayakların etrafına koruyucu malzeme yerleştirilmeli ve 

bu malzemenin durumu, konumu periyodik olarak gözden geçirilmelidir. 

 Köprülerin üzerinden, taşıma kapasitesini aşan ağır yük geçirilmesine izin 

verilmemelidir. 

 Köprünün stabilitesini tehlikeye sokacak şekilde dere yatağından kesinlikle malzeme 

alınmamalıdır. 

Dere yatağı malzemelerinin alınması konusunda 2006/27 numaralı Başbakanlık 

Dış Genelgesi dikkate alınacaktır. 



 

 

Zonguldak - Çaycuma Köprüsü 

 

Trakya Menekşe Deresi Köprüsü 

 

 

Doğu Karadeniz - Değirmendere 15 

 

 

Batı Karadeniz Filyos-2 Köprüsü 

 

 



 

 

Eskişehir - Porsuk Çayı Köprüsü 
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Güler ÇETİNKAYA 1983 yılında Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi 

olarak göreve başlamıştır. 1984 yılında KGM Köprüler Dairesi Başkanlığı, Köprü Yapım Fen 

Heyeti Müdürlüğü'nde Köprü Yapım Mühendisi olarak işe başlayan ÇETİNKAYA halen KGM  

Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Sanat Yapıları Bakım Onarım Şubesi Müdürlüğü'nde 

Sanat Yapıları Bakım Onarım Şefi olarak görevini sürdürmektedir. 

Yeşim ESAT 

1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan 

Yeşim ESAT bir yıl özel sektörde çalıştıktan sonra 1993 yılında Karayolları Genel 

Müdürlüğü'nde göreve başlamıştır. ESAT halen KGM Sanat Yapıları Proje Şubesi 
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