
A
d›yamanl›lar y›llard›r
çok dertliydiler. Çünkü,
yap›m›na 1983 y›l›nda
bafllanan Atatürk Bara-
j›'nda toplanan sular›n

oluflturdu¤u baraj gölü nedeniyle Ad›-
yaman- Kahta-Siverek- Diyarbak›r ka-

Gergin e¤ik ask›l› 
Nissibi Köprüsü

Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk

Baraj Gölü üzerinde infla edilmekte olan Nissibi

Köprüsü hakk›nda ‹nflaat Yüksek Mühendisi Say›n Altok

KURfiUN’dan bilgi ald›k. ‹lginizi çekece¤ini san›yoruz.
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‹nflaat Yüksek Mühendisi Altok KURfiUN 
Altok KURfiUN ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹nflaat Fakültesini 1967
y›l›nda ‹nflaat Yüksek Mühendisi olarak bitirdi. Yurtiçi ve yurtd›fl› Al-
manca ve ‹ngilizce dil e¤itimleri ald›. “Yönetim Sistemleri”, “Maliyet
Kontrol Sistemleri” ve “Uluslararas› ‹nflaat Sözleflmeleri –FIDIC” ko-
nular›nda çeflitli e¤itim programlar›na kat›ld›. Türkçe Almanca, ‹ngiliz-
ce bilmektedir. Uzmanl›k alanlar› : Büyük aç›kl›kl› Köprüler, Viyadükler
ve Otoyollar, Tüneller tasar›m›. Tasar›m kontrolü, dan›flmanl›k ve
koordinasyonlar›d›r.Kendisi ‹TÜ ‘de misafir e¤itmen olarak Köprü
dersleri vermektedir. 



rayolu üzerinde bulunan eski Nissibi
Köprüsü, 1992 y›l›nda sular alt›nda
kalm›fl, Ad›yaman'›n Diyarbak›r ile
karayolu ba¤lant›s› kesilmiflti, Göl

devlet karayolunu ikiye bölmüfl Ad›-
yamanl›lar›n Diyarbak›r’a olan yolla-
r›n› 150 kilometre daha uzatm›flt›.
Ad›yamanl›lar›n y›llard›r sürdürdük-

leri köprü talepleri nihayetinde sonuç
getirdi ve Kahta ile Siverek aras›na
bir köprü yap›m› söz konusu oldu. 
Gergin E¤ik Ask›l› Köprü Yöntemi
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ile infla edilen Nissibi Köprüsü’nün
yap›m›na 2012 y›l› bafllar›nda bafllan-
d›. 
Nissibi Köprüsü sayesinde yol önem-
li ölçüde k›sal›yor. Yörenin tarih ve
kültür turizmi, Nissibi Köprüsü’nün
yap›lmas› ile büyük bir ivme kazana-

cak ve köprü bölgenin sosyo-ekono-

mik kalk›nmas›na büyük katk›da bu-

lunarak yöre halk›na büyük yararlar

sa¤layacak. Nissibi Köprüsü 2,5 y›l

gibi k›sa bir sürede tamamlanarak

hizmete sunulacak. 

“Cable Stayed” Gergin
E¤ik Ask›l› Nissibi 

Köprüsü 
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n talimat› ile
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü Nissibi
Köprüsü'nün projesini haz›rlatarak

) 2012/324  fiUBAT 45

Nissibi köprüsü



ihaleye ç›kard›. ‹haleyi tek bafl›na
Gülsan A.fi. kazand›. ‹hale aflamas›na
kadar olan proje haz›rlama safhas›n-

da Müflavir/projeci Yüksel Proje da-
n›flmanl›k görevini sürdürmüfltür. 
Nissibi Köprüsü teknik özellikleri ba-

k›m›ndan da Türkiye inflaat sektörü
için bir dizi ilk ve yenilikler içeren
örnek bir projedir. 
Nissibi Köprüsünde orta aç›kl›k
400.00 m. Köprünün her iki yakadaki
pilonlar› 96.00 m yükseklikte olup
köprünün yaklafl›m viyadükleri ile
birlikte toplam uzunlu¤u 610 metre-
dir. Köprü 24,50 metre geniflli¤inde
(2 gidifl, 2 gelifl) 4 fleritli olarak infla
edilecektir. Maliyeti ise yaklafl›k 80
milyon lira civar›nda olacakt›r 
Türkiye’de ilk defa bu büyüklükte bir
köprü gerek tasar›m, gerek de yap›m
yönünden A’dan Z’ye bir Türk firma-
s› taraf›ndan yap›l›yor. 
Köprünün ‹flvereni T.C Karayollar›
Genel Müdürlü¤ü, Yüklenici ise Gül-
san A.fi. Ayr›ca Gülsan A.fi. köprü-
nün uygulama projelerini de yap›yor.
Bilindi¤i gibi böyle bir köprünün ta-
sar›m› ancak müteahhidi daha do¤ru-
su müteahhidin yap›m yöntemleri
belli olunca biter.. Bu yüzden ‹flvere-
nin ‹hale dökümanlar›na sad›k kal›-
narak proje tamamen yeniden elden
geçirilip tasarlanm›fl ve uygulama
projeleri haz›rlanm›fl. 
Uluslararas› literatürde “Cable Sta-
yed” olarak adland›r›lan ve Türkçeye
“GerginE¤ik Ask›l› Köprü” olarak
çevrilen bu tür köprü tipinde,Ülke-
mizde ‹stanbul Bo¤az› üzerinde infla
etti¤imiz Asma köprülerden farkl› bir
tafl›y›c› sistem kullan›lmaktad›r. 
Nissibi Köprüsü, Bo¤aziçi ve Fatih
Sultan Mehmet köprülerinden sonra
Türkiye'nin en büyük orta aç›kl›kl›
üçüncü köprüsü olacak. Bilindi¤i gibi
Bo¤aziçi Köprüsü 1074 metre, Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü de 1090
metre orta aç›kl›¤a (Ayaklar aras›
aç›kl›¤a) sahiptirler. (Ancak ‹zmit
Körfez Köprüsü’nün yap›m›yla bu s›-
ralama de¤iflecektir.) 
Gergin E¤ik ask›l› “Cable Stayed”
köprülerin asma köprülerden temel
fark› yüklerin farkl› aç›larda düzen-
lenmifl kablolarla pilonlara aktar›l›-
yor olmas›d›r. Halbuki asma köprü-
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Kahta ile Siverek aras›nda Atatürk Baraj Gölü üzerinde
Nissibi Köprüsü 

Konumu: Ad›yaman–Kahta-Siverek-Diyarbak›r Karayolu üzeri, 
‹flveren : TCK-Türkiye Cumhuriyeti Karayollar› Genel Müdürlü¤ü 
‹nflaat Süresi : 900 gün 
Köprü uzunlu¤u: 610m; (Yaklafl›m viyadükleri ile birlikte) 
Orta aç›kl›k (Pilonlar / Ayaklar aras›): 400m. 
Pilon/Ayak yüksekli¤i: 96 metre 
Köprü geniflli¤i: 24.50m (2x2fierit); 
Köprü Tipi: Gergin E¤ik Ask›l›



lerde yükler ana kabloya ask› kablolar› ile do¤rudan akta-
r›lmaktad›r, Ana kabloda toplanan yükler ise karadaki
ankrajlara ba¤lanmaktad›r. Örne¤in Fatih Sultan Mehmet
Köprüsünün yerin alt›nda 40 metre geniflli¤inde, 50 metre
uzunlu¤unda, 40 metre derinli¤inde yatay ve düfley yük-
leri alabilecek köprünün ana halatlar›n›n ba¤land›¤› beto-
narme ankraj bloklar› bulunmaktad›r. E¤ik ask›l› köprü-

lerde ise pilonlara gelen yükleri almak ve dengelemek
için ayaklar›n arka taraf›nda bulunan yaklafl›m köprüle-
ri/viyadükleri kullan›lmaktad›r.. Nissibi köprüsünde de
kablolar›n tafl›d›¤› yükler , kontur/karfl› a¤›rl›k olarak ve
ankraj görevini gören 105metre+10 metre (ard germeli
beton) toplam 115 metre boyunda 2,70 yüksekli¤inde
C50-60 betonlardan oluflan yaklafl›m köprülerine aktar›l-
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maktad›r. 
Köprünün ayaklar›n›n yüksekli¤i ge-
nelde bu tür köprülerde aç›kl›¤›n 1/4
‘ü oran›nda oldu¤u için burada da 96
metre olarak al›nm›flt›r. 
E¤ik ask›l› köprülerde bilindi¤i üzere
Harp tipi veya Fan tipi kablo düzenle-
mesi yap›lmaktad›r. Kablolar›n ba¤-
land›¤› pilon ne kadar yüksek olursa
kablolarla yol aras›ndaki aç› o kadar
büyük olmakta ve dolay›s›yla faydal›
yük art›fl› söz konusu olmaktad›r.
Böylece köprünün tafl›y›c›l›¤› art-
maktad›r. 
Nissibi köprüsünde ise harp ve fan ti-
pi kablolama tiplerinin bir kombinas-
yonu uygulanmaktad›r.. Kablolar›n
gerilmesi için kulelerde odac›klar ya-
p›lmas› gerekti¤i ve bunlar›n da bir-
birine çok fazla yaklaflt›r›lamamas›
yüzünden ikisinin kombinasyonu çö-
züm olarak öngörülmüfltür. 

Kablolar
Pilonlarda bulunan ve iç cidarlar› 60
mm kal›nl›¤›nda çelikten imal edil-
mifl büyük odac›klardan kablolar ge-

çirilerek ve üstyap›ya ba¤lanarak ge-
rilmek suretiyle köprünün yükü tafl›-
t›lacak. Kablolar› oluflturan halatlar
flantiyeye bitmifl halde makaralara sa-
r›l› getirilip, (Kablolar asma köprü-
lerde oldu¤u gibi yerinde örülmeye-
cek) önce yerlerine çekilerek yerleflti-
rilecek sonra da gerdirilip mesnetle-
necekler. 
Kablolar›n ve tüm germe aksesuarla-
r›n›n temini ve yerlerine yerlefltiril-
mesi için VSL firmas› ile birlikte çal›-
fl›l›yor. Halatlar yüksek kaliteli çelik-
lerden olufluyor (1860Mpa kopma,
1670Mpa akma de¤erlerine sahip )
Germe ankrajlar› ve ölü ankrajlar›
çok özel olarak imal ediliyor. 

Pilonlar için kullan›lan 
kal›p sistemi ve beton 

Ayaklar›n beton dökümünde genifl
yüzeyli perde kal›b› ve otomatik t›r-
man›r sistemler kullan›lmakta. Kule-
lerin ayaklar›n›n temel alan› 1000
metrekaredir. 
Kuleler 50x20 metre ebat›nda 5 met-
re yüksekli¤inde betonarme temeller

üzerinde yükseliyor. Kuleler ters “Y”
tipi formlara sahip. 
Kulelerin beton dökümünde kullan›-
lan kal›plar genifl yüzeyli perde kal›b›
sisteminden olufluyor. Kal›p sistemi-
nin bafll›ca elemanlar› ise ahflap kirifl,
çelik kuflaklar ve plywood. 
Kulelerde kullan›lan kal›p sistemi
kendi kendini hidrolik olarak yukar›-
ya do¤ru hareket ettirmekte ve bu es-
nada vince ihtiyaç duymamaktad›r.
Sistem her aflamada yap›ya ba¤l› bu-
lunmakta ve birden fazla platform ay-
n› anda hidrolik olarak hareket ettiri-
lebilmektedir. T›rman›r kal›p sistemi
hava koflullar›ndan etkilenmemekte
ve 72 km/saat rüzgâr h›z›nda dahi t›r-
manma yapabilmektedir. 
Her üç metrelik ayak beton dökümü
her fleyi dahil (Demir iflçili¤i dahil ol-
mak üzere) 1 haftada dökülmektedir. 
Kulelerde C60 s›n›f› beton kullan›l-
makta ve çok zorda kal›nmazsa kür
ve katk› kullan›lmamaktad›r. 
Ad›yaman’›n ikliminin göl sayesinde
›l›manlaflmas› beton dökümü için uy-
gun ortam sa¤lam›fl. fiantiyede kuru-
lu bulunan beton santralinde beton
üretilerek pompalar vas›tas› ile yerin-
de dökülüyor. 

Orta aç›kl›¤› oluflturan 
çelik segmentler

Köprü profili aç›kl›k ortas›nda yakla-
fl›k 3m kadar yükseltilerek köprüye
hafif bir kemer görünümü verilmifl .
Asl›nda statik bir gereklilik olmama-
s›na ra¤men tamamen estetik kayg›-
lardan ötürü köprü profiline bu tür bir
form verilmesi genel bir uygulama..
Köprünün orta aç›kl›¤›n› oluflturan
400m nin 380 metresi segmentler ha-
linde çelik modüllerden oluflacak.. 26
segmentten 20 tanesi 18 metre bo-
yunda ve segmentler yüksek kaliteli
çelik elemanlardan olufluyor.. 
Osmaniye’deki fabrikada üretilen
250 ton a¤›rl›¤›ndaki segmentler par-
çalar halinde flantiyeye tafl›narak ön-
ce yerde/atölyede birlefltirilecekler.
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Yaklafl›m .köprülerinin bitiminden itibaren segmentlerin
bir k›sm› do¤rudan karadan büyük bir k›sm› da duba üze-
rinde tafl›narak gölden olmak üzere üst yap› üzerinde
monte edilmifl özel vinçler yard›m›yle yerine kald›r›l›p
üst yap›ya monte edilecekler. 

Drenaj:
Köprü üzerinde biriken ya¤mur sular› ve di¤er at›klar
do¤rudan göle at›lmayacak 
Köprü boyunca kenar ayaklara tafl›narak kenarayaklarda
oluflturulacak ar›tma tesislerinde ar›t›larak göle temiz hal-
de deflarj edilecektir.

Bölgenin depremselli¤i ve deprem 
karfl›s›nda köprünün davran›fl› 

Büyük aç›kl›kl› ask›l› sistemlerin (asma köprüler ve ger-
gin e¤ik ask›l› köprüler ) do¤al periyotlar› büyük oldu¤u
için genellikle depremlere karfl› davran›fllar› klasik köprü-
lere nazaran çok daha iyidir. Nissibi köprüsünün her iki
yakadaki çok rijit yaklafl›m viyadüklerine pilonlar üzerin-
de rijit ba¤lant›s›da göz önüne al›narak statik hesaplar›
yap›lm›fl ve sal›n›m periyodlar› bulunmufltur.
Köprünün teorik tasar›m ömrü kablolarda 100 sene, yap›
da ise 50 sene olarak iflverence ihale flartnamesine konul-
mufltur.. 
Köprünün bulundu¤u alan da detayl› jeolojik etüdler ve
zemin mekani¤i araflt›rmalar› yap›lm›fl ve bunlar›n sonu-

cunda 3 deprem senaryosu oluflturularak yap›n›n deprem
karfl›s›ndaki davran›fllar› incelenmifltir.. 
1. Senaryo: Yap›m aflamas› için: ( Yaklafl›k 3-5 senelik bir
sure.) bu sürede oluflacak afl›lma olas› % 50 ve daha bü-
yük olan bbir deprem için tüm yap›m aflamalar› hesapla-
n›yor.. 
2. Senaryo: 50 senelik tasar›m ömrü içerisinde afl›lma ola-
s›l›¤›n›n %10 ve üzeri oldu¤u, (475 senede bir meydana
gelecek depreme tekabül eden.) bir deprem. Bu senaryo-
nun gerçekleflmesi halinde yap›n›n elastic davranmas› ve
deprem sonras› sorunsuz halde hizmete devam edebilme-
si flart› konulmufl.
3. Senaryo : Bu senaryoda ise yap›n›n göçmemesi ve, can
kayb› olmamas› flart›na karfl›luk gelen afl›lma olas›l›¤› %2
ve üzeri (Dönüflüm periyodu 2475 y›l) bir tasar›m depre-
mi tariff edilmifl.Bir baflka deyiflle bu senaryo gerçekleflir-
se yap›da büyük hasarlar oluflabilir ancak can kayb›na se-
bebiyet verecek göçmelere izin verilmeyecektir. 
Bu tür yap›lar›n depreme karfl› davran›fllasr›nda en önemli
detaylar›ndan biriside mesnetleri/ ba¤lant› noktalar› ol-
makta. Bunun için yap›da kurflun çekirdekli özel elasto-
mer mesnetler kullan›lm›fl. Bunlar klasik elastomer mes-
netlerden biraz farkl›. Kurflun çekirdek hem deprem ener-
jisini k›smen absorbe ediyor. Hem hareketleri al›yor.hem-
de nonlinear / do¤rusal olmayan bir davran›fl göstererek
enerjiyi büyük oranlarda yatay yüklere dönüfltürmüyor..
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