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KARAYOLUNDA DRENAJ NEDİR?

 KARAYOLUNDA DRENAJ;

 Yol ve yol platformu havzasına yağmur dolu ve kar halinde düşen ve doğal

yataklarda akan yada çukur yerlerde biriken yüzeysel sular ile zemin tanesi

arasındaki boşluklarda durgun veya akar halde bulunan yeraltı sularının yola

ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kontrol altına alınarak

uzaklaştırılmasıdır.



NEDEN DRENAJ YAPILMALI?

 DRENAJ YOL ÜST VE ALTYAPISININ KORUNMASI İÇİN YAPILIR.

 Suya doygun bir zeminlerde içsel sürtünmeler azalacağından dolayı yol üstyapısı taşıma 

mukavemetinde azalma olur.

 Şişmeye duyarlı zemin sınıflarında su ile temas hacim değişimine bağlı olarak üstyapı 

deformasyonlarına sebep olur.

 Suyun sıcaklığa bağlı olarak donma-çözünmesinde meydana gelecek hacim değişimleri 

deformasyonlara sebep olur.

 Yağışlara bağlı olarak gerçekleşen yüzeysel akışlar yol dolgu ve yarmalarında erozyona 

sebep olarak ciddi stabilite problemleri oluşturur.



NEDEN DRENAJ YAPILMALI?

 DRENAJ TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YAPILIR

 Yol yüzeyinde oluşan su veya su birikintileri sürtünmenin azalmasına sebep olacağı için 

kazalara yol açabilir.

 Yol yüzeyinde oluşan su veya su birikintileri su sıçramalarına ve görüş kaybına sebep olur.



KARAYOLU DRENAJ SİSTEMLERİ

 KARAYOLUNDA DRENAJ SİSTEMLERİ İKİ ANA BAŞLIKTA İNCELENEBİLİR;

2) YÜZEYALTI DRENAJI;  yol zeminine sızıntı yolu ile giren suların yol tabanı ve dolgusunun 

taşıma mukavemetinin azaltmasını önlemek ve stabilitelerini arttırmak amacı  hızlı bir şekilde 

uzaklaştırılmasıdır. 

1) YÜZEY SUYU DRENAJI; yağmur sularının yola zarar vermeden uzaklaştırılması 

amacıyla yapılır. 



KARAYOLU DRENAJ SİSTEMLERİ

 YÜZEY SUYU DRENAJI

 Yüzeysel yağmur sularının kaplama üzerinden dren edilmediği takdirde trafiğin yavaşlamasına,

hidroplan etkisi ile trafik kazalarının artmasına ve su sıçratma ile görüş kaybına,

 Yüzeysel yağmur sularının yol gövdesine girmesi önlenemediği takdirde temel/alttemel tabakaları  ile 

dolguların kayma mukavemetinin azalmasına ve kaplamanın daha çabuk bozulmasına,

 Yüzeysel yağmur sularının dolgu kesimlerinde dere yataklarındaki suyun engellenmesi halinde

suyun yol gövdesinden aşmasına veya yolun kapanmasına neden olmaktadır.

Not: Yolun yanal eğimi ile yüzeysel sular yol dışına dren edilebilse de yollarda boyuna eğimin   

minimum % 0,30 - %0,50 olmasına çalışılarak teker izi oluklarında biriken suların dren  

edilmesi sağlanmalıdır



KARAYOLU DRENAJ SİSTEMİ ELEMANLARI

 YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 Drenaj hendekleri

 Menfezler ve Köprüler

 Bordür ve düşüm olukları

 Kollektörler



KARAYOLU DRENAJ SİSTEMİ ELEMANLARI



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 DRENAJ HENDEKLERİ (YARMA HENDEKLERİ)



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 DRENAJ HENDEKLERİ (YARMA HENDEKLERİ) TİPKESİTİ



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 DRENAJ HENDEKLERİ (PALYE HENDEKLERİ)



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 DRENAJ HENDEKLERİ (DOLGU VE YARMA PALYE HENDEKLERİ) TİPKESİTİ



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 DRENAJ HENDEKLERİ (ORTA HENDEKLER)



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 DRENAJ HENDEKLERİ (ORTA HENDEKLER) TİPKESİTİ



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 DRENAJ HENDEKLERİ (KAFA HENDEKLERİ)



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 DRENAJ HENDEKLERİ (KAFA HENDEKLERİ) TİPKESİTİ



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 DRENAJ HENDEKLERİ (TOPUK HENDEKLERİ)



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 DRENAJ HENDEKLERİ (TOPUK HENDEKLERİ) TİPKESİTİ



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 MENFEZLER

 Yağışla akışa geçen doğal dere yataklarının (kuru derelerin) yolu kesmesi durumunda, yağıştan dolayı 

yüzeysel akışa geçen yağmur sularının yola zarar vermeden yolun altından geçirilmesi amacıyla 

yapılan drenaj yapılarına menfez denir. 

 Menfez kesitlileri tek veya çok gözlü KUTU olabileceği gibi DAİRESEL kesitli de olabilirler.

 Örnek bazı menfez boyutları; 2.00x2.00, 2.50x3.00, 2x(2.50x2.50), 6.00x5.00, 2x(8.00x5.00) ‘dir.



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 MENFEZLER



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 MENFEZLER



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 BORDÜR VE DÜŞÜM OLUĞU

 Kentdışı önemli yollarda özellikle yüksek dolgularda yol yüzeyinden yanal olarak akışa geçen yağmur 

sularının dolgu şevinde erezyona sebep olarak stabilite problemi oluşturur. Buna engel olmak amacı ile 

yol banket kenarına bordürler teşkil edilerek yüzeysel yağmur suları yol platformunda tutulur ve belli 

aralıkta yapılacak düşüm olukları ile araziye deşarj edilir.

 Bordür oluğunda toplanan yağmur suları geçirimsiz tabakalar üzerinde akışa geçmelidir. Aksi takdirde 

bordür oluğunda toplanan yağmur sularının bir kısmı yolun boyuna eğimi ile iletilirken bir kısmı da 

yol gövdesine sızarak yol gövdesinin stabilitesini olumsuz yönde etkiler.



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 BORDÜR VE DÜŞÜM OLUĞU



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 BORDÜR VE DÜŞÜM OLUĞU



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 IZGARA, ROGAR VE KOLLEKTÖRLER

 Yollarda kaldırım yapılması halinde yolun eğiminden dolayı bordürlerde biriken yağmur suları 

uygun bir şekilde dren edilmelidir. Bu amaçla kaldırım kenarlarına yapılacak dikey veya yanal 

ızgaralar ve rogarlar ile yüzeysel yağmur suları toplanıp büzler ile uygun deşarj noktasına 

iletilerek dren edilir. Bu drenaj sistemi 2 ana bölümde incelenebilir.

1- Toplayıcı sistem (ızgara)

2- Taşıyıcı sistem (büz veya boru)



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 IZGARA BACA VE KOLLEKTÖRLER



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 IZGARA BACA VE KOLLEKTÖRLER(KENAR VE ORTA HENDEK)



YÜZEY SUYU DRENAJ ELEMANLARI

 IZGARA BACA VE KOLLEKTÖRLER



YÜZEYALTI DRENAJ ELEMANLARI

 YERALTI DRENAJLARI

 Yeraltı su seviyesinin yüksekliğini

 Karayollarındaki sandık yarma kesitlerde veya karışık(miks) kesitlerde yeraltı suyundan ötürü 

zemin taşıma gücü önemli ölçüde azalarak kaplamanın çabuk bozulmasına neden olmaktadır. Bu 

amaçla belirli derinlik ve aralıkta yüzeyaltı dren hendekleri yapılarak su tablasının seviyesi 

düşürülerek yani su tablasının yüksekliğini istenilen derinlikte tutulup kontrol altına alınır.

 Yeraltı su seviyesinin düşey hareketini 



YÜZEYALTI DRENAJ ELEMANLARI

 HENDEK YERALTI DRENAJLARI



YÜZEYALTI DRENAJ ELEMANLARI

 HENDEK YERALTI DRENAJLARI



KARAYOLU DRENAJ ELEMANLARI



KARAYOLU DRENAJI TASARIM KRİTERLERİ

 HİDROLOJİK ETÜD

 Hidroloji genel olarak, dünya yüzeyinde, kayalarda, yeraltında ve atmosferde bulunan suyun 

özellikleri, döngüsünü ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanır. 

 Yağış ile beraber oluşan yüzeysel akışın oluşturduğu taşkınların belirlenebilmesi için birçok 

gelişmiş yöntem ve teori geliştirilmiştir. 

 Yağışın rastgele oluşan bir yapıya sahip olmasından dolayı sistem oldukça karmaşık bir yapıdadır. 

Ancak uzun yıllar yapılan ölçümler ve geliştirilene matematiksel metodlar ile yağış için 

peridyodik tahminler yapabilmeyi mümkün hale getirmiştir. 



KARAYOLU DRENAJI TASARIM KRİTERLERİ

 HİDROLOJİK ETÜD

 Karayolu drenaj yapıları tasarımında esas olarak kullanılacak taşkın debisi, uzun periyotlarda 

toplanan yağış verileri ve bu verilerin belirli zaman aralıklarına göre analizleri neticesinde tespit 

edilir.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirli bölgelerde(istasyonlarda) yağış ölçümleri yapılır 

ve bu ölçümler  belirli istatistiksel modeller ile karayolu drenaj yapısı tasarımına temel teşkil 

edecek verilere dönüşür.



KARAYOLU DRENAJI TASARIM KRİTERLERİ

 YAĞIŞ VERİLERİ

 Standart Zamanlarda Gözlenen Maksimum Yağış Verileri

 Yağış Şiddet-Süre Tekerrür Eğrileri



KARAYOLU DRENAJ TASARIM KRİTERLERİ
 STANDART ZAMANLARDA GÖZLENEN MAKSİMUM YAĞIŞ VERİLERİ



KARAYOLU DRENAJ TASARIM KRİTERLERİ
 YAĞIŞ ŞİDDET-SÜRE TEKERRÜR EĞRİLERİ

In yağış şiddetinde, yolun geçtiği en yakın meteoroloji istasyonunun verilerine dayalı olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan Frekans-Yağış Süresi-Yağış Frekansı abaklarının en son baskısı esas alınacaktır



KARAYOLU DRENAJ TASARIM KRİTERLERİ

 TAŞKIN PERİYODU

 Drenaj sistemi elemanlarının tasarımında kullanılacak taşkın tekerrür aralıkları;



KARAYOLU DRENAJI TASARIM KRİTERLERİ

 YAĞIŞ-DRENAJ HAVZASI NEDİR?

 Yağışlardan kaynaklanan suyun toplandığı, kısmi bir akarsu kanalına veya kanallar sistemine, 

göllere ve diğer su gövdelerine iletildiği arazi parçalarıdır.



KARAYOLU DRENAJI TASARIM KRİTERLERİ

 YAĞIŞ-DRENAJ HAVZASI



KARAYOLU DRENAJI TASARIM KRİTERLERİ

 HESAP YÖNTEMLERİ

 Rasyonel Hesap Yöntemi

 Sentetik Birim Hidrograf Yöntemi

• 10 km²’ den küçük havzalarda kullanılırlar.

• 10-1000 km² arası havzalarda kullanılırlar.

• Havzanın bitki örtüsü eğimi ve akış uzunluğu etkilidir.

• Havza eğimi bitki örtüsü, havza genişliği, akış eğim ve uzunluğu etkilidir.

• 1000 km² den büyük havzalarda Snyder metodu kullanılırlar.



KARAYOLU DRENAJI TASARIM KRİTERLERİ

 RASYONEL HESAP YÖNTEMİ

L1: Yüzeysel akışı

L2: Mecra akışı

H1: Havza üst kotu

H2: Yüzeysel akış başlangıç kotu(Ara kot)

H3: Yüzeysel akış bitiş kotu(Havza alt kotu)

ti : Dere yatağındaki akış süreleri (dakika)

tc : Konsantrasyon süresi (dakika)

tc = t1 + t2



RASYONEL HESAP YÖNTEMİ

 TOPLANMA ZAMANLARININ TAYİNİ

 t1 = L1 / (V1*60)

t1 : Arazi üstü akış süresi, dakika

L1 : Arazi üstü akış uzunluğu, m

V1 : Arazi üstü akış hızı, m/san

Arazi üstü akış hızı, V1,

• Arazi üstü eğimi < %2 ise 0,08-0,15m/s

• % 2 < Arazi üstü eğimi < %4 ise 0,15-0,21m/s

• Arazi üstü eğimi > %4 ise 0,21-0,30m/s

 t2 =0,0195*(L2
3/ H2)

0,385

t2 : Dere yatağındaki akış süreleri, dakika

L2 : Dere yatağı uzunluğu, m

H2 : Dere yatağındaki kot farkı, m

tC = t1 + t2



RASYONEL HESAP YÖNTEMİ

 YAĞIŞ MİKTARININ BELİRLEMESİ

 Hesaplanan Tc (Konsantrasyon süresi)’ ne göre In yağış değerleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü

tarafından hazırlanan Frekans-Yağış Süresi-Yağış Frekansı abaklarından okunur.



RASYONEL HESAP YÖNTEMİ

 C AKIŞ KATSAYISININ BELİRLENMESİ

 Yağış havzasına düşen yağmur suları zeminin yapısı ile eğimine bağlı olarak bir kısmı zemine sızarken 

bir kısmı da yüzeysel akışa geçmektedir. Yüzeysel akış katsayısı (C), yağış havzasına düşen yağmur 

sularının yüzde kaçının yüzeysel akışa geçtiğini ifade eden bir katsayıdır. 

 Arazinin eğimi arttıkça

 Arazinin bitki örtüsü azaldıkça artış göstermektedir.

Yüzeysel akış katsayısı ;



RASYONEL HESAP YÖNTEMİ

 C AKIŞ KATSAYISININ BELİRLENMESİ

Co=(C1*A1+C2*A2+…….+Cn*An) / (A1+A2+…..An)

C0: Yüzeysel akış katsayısının ağırlıklı ortalaması

Ci: Drenaj sahasındaki farklı yüzeysel akış katsayıları

Ai: Drenaj sahasındaki farklı yüzeysel akış katsayısına sahip

alanlar



KARAYOLU DRENAJ TASARIM KRİTERLERİ

 RASYONEL HESAP DEBİSİ

 Q=C*I*A/3.6 formülü ile hesaplanır.

Q : Yüzeysel akış debisi, m³/s

C : Yüzeysel akış katsayısı

I  : Yağış şiddeti, mm/saat

A  : Yağış sahası, km²

 Rasyonel hesap yönteminde hesap debisi



KARAYOLU DRENAJI TASARIM KRİTERLERİ

 SENTETİK HESAP METODU

 Yağış havza alanları 10 – 15 km²’den 1000 km’ye kadar olan büyük alanların taşkın tahmin 

hesaplarının bu metotla yapılması uygundur.

 Sentetik metot ile taşkın debisi hesabı yapılırken şu hususlar göz önüne alınmalıdır.

 Yağışın şiddeti ve süresi

 Yağış havzasının bitki örtüsüne bağlı olarak yağışın akışa

geçebilen miktarı

 Yağış havzasının topografyası



SENTETİK HESAP YÖNTEMİ

 HESAP YÖNTEMİ

 Sentetik metot ile yağıştan dolayı doğal dere yatağındaki akış debisi 

Q=A* qp* ha *10 
-3

formülü ile hesaplanır.

Q : Yağış havzasının maksimum taşkın debisi, m3/san

A : Yağış havza alanı, km2

qp : 1 mm’lik akışa neden olan izafi debi, lt/sn/ km2/mm

ha : Yağışın akışa geçen miktarı(mm)



SENTETİK HESAP YÖNTEMİ

 HESAP YÖNTEMİ

 Birim hidrograf kaidesine göre akışa geçen yağmur sularının akış yüksekliğinin (ha) sebep olacağı debi

1 mm’lik akıştan bulunan debinin ha katı olduğundan “A qp ha” değeri maksimum taşkın debisini

verecektir.

 En uzun akarsu boyu L olmak üzere, drenaj alanı ağırlık merkezinin bu dere üzerindeki izdüşüm

mesafesinden mansaba kadar olan mesafe Lc harita üzerinde tespit edilir.

 Akarsu menbasından başlamak üzere toplam mesafe 10 eşit parçaya bölünerek sırasıyla  si, √si , 1/√si ve 

∑1/√si  değerleri hesaplanır. Daha sonra  S ve √S  hesapla bulunur. 



SENTETİK HESAP YÖNTEMİ

 SENTETİK HESAP METODU

 √S=[10/(∑1/√si)]

 qp = 414/[A
0.225

x (LxLC/S
0.5

)
0.16

] formülü ile veya

 Yağış havza alanı (A) ve L Lc/√S bağlı olarak ile grafikten bulunur.

L : Doğal dere yatağının uzunluğu (km)

Lc : Yağış havza alanının ağırlık merkezinin dere yatağına olan

izdüşümü ile menfez arasındaki mesafe (km)

S : Doğal dere yatağının harmonik eğimi, % ve m/100m

si : Kısmi eğim

A: Yağış havza alanı (km²)

1 mm. akış için

 Qp=Ax qp x10
-3

x1mm (m³/sn.)



 EĞRİ NUMARASI TAYİNİ

TİCARİ VEYA MİLLİ ORMAN HAVZALARI İÇİN

ÖRNEK



 YAĞIŞ SAĞANAK SÜRESİNİN BELİRLENMESİ

1 mm akış için:

• Birim hacim (m3) V = A x ha x 1000 =Ax1000

• Hidrografın devam süresi (saat) T = 3.65 x V / Qp

• Hidrografın yükseltme zamanı (saat) Tp = T/5

• Konsantrasyon süresi (saat), Tc=0,0195x(Li
3/Hi)

0,385

• D=2x√ Tc

• Kritik yağış haritasından yağış süresi belirlenir

• Burada Tp, Tc, D ve kritik yağış sürelerinden en uzun olanı yağış sağanak süresi

olarak kabul edilir.

• Sentetik metot boyutsuz birim hidrograf koordinatları yardımıyla birim hidrograf

koordinatları hesaplanır ve birim hidrograf çizilir.



 BOYUTSUZ BİRİM HİDROĞRAF

 Qp = 2.1 m3/s/1mm       

 Tp =2.02 saat

 ÖRNEK



 KRİTİK YAĞIŞ SÜRESİ



 YAĞIŞ DAĞILIMI ORANI



 YAĞIŞ-AKIŞ İLİŞKİSİ

Ha = (Hy – 0,2 SC)2 / (Hy + 0,8 SC)

Ha : Akış yüksekliği, mm

Hy : Yağış yüksekliği, mm

SC = (25400 / CN) – 254

CN : Yağış eğri nosu



 AKIŞ YÜKSEKLİĞİNİN BULUNMASI

 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan yağış eğrisinden sağanak sürelerine göre

I10 ve In yağış şiddeti değerleri alınarak yağış yükseklikleri aşağıdaki formül ile hesaplanır.

 hy = yağış sağanak süresi x yağış şiddeti

• Yağış sağanak süresinde belirlenen zaman toplam zaman olarak kabul edilir. Daha sonra ikişer saat arayla, zamanın 

toplam zamana oranına bağlı olarak grafikten yağışın toplam yağışa oranları (dağılım oranları) bulunur.

• Dağılım oranları tespit edilirken yağış sağanak süresi aralıkları eşit olacak şekilde 2, 3 veya 4’e bölünür. Daha sonra 

bulunan rakamın katları şeklinde olmak üzere her bir durum için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Örnek olarak yağış 

sağanak süresi 12 saat ise bu 3’e böldüğümüzde 4 çıkacaktır. Bu durumda 4, 8 ve 12 saat için ayrı ayrı ikişer saat 

arayla zamanın toplam zamana oranı hesaplanacak ve yağışın toplam yağışa oranı bulunacaktır. 

• Bulunan dağılım oranlarının yağış (hy) değeriyle çarpılması sonucu drenaj alanı yağışı hesaplanmış olur. Tablodan 

seçilen eğri no’ya bağlı olarak akış miktarları yağış akış ilişkisi tablolarında akış değerleri ve bu akışlara bağlı olarak 

artım akışlar bulunur



 AKIŞ YÜKSEKLİĞİNİN BULUNMASI

Akış yüksekliği formülle de hesaplanabilir; 

Ha=(Hy-0,2xSC)2/(Hy+0,8SC)

SC=(25400/CN)-254

Ha= Akış Yüksekliği , mm.

Hy= Yağış Yüksekliği , mm.

CN= Yağış Eğri No.

SC= Ara Değer



 DEBİLERİN TESPİT EDİLMESİ

• Birim hidrograf koordinatları (1’er saat arayla okunarak) sol kenara, artım akışlar ise üstte yazılır.

• Her sağanak süresi (4, 8, 12) için Q10 ve Qn tasarım debileri hesap edilir

• Birim hidrograf süresince ikişer saat kaydırılarak süperpoze edilir

• Burada her proje tekerrür süresi için maksimum olan debi değerleri hesap debisi olarak alınır



MENFEZ TASARIM ESASLARI

 MENFEZLERİN YATAY YERLEŞİMİ

 Menfezler mümkün olduğunca mevcut olan dere yatağıyla uyumlu olacak şekilde planlanmalıdır. 

Özellikle de menfezlerin giriş ve çıkış ağızlarının mevcut dere yatağına uyumlu konumlandırılması son 

derece önem taşır.



MENFEZ TASARIM ESASLARI

 MENFEZLERİN DÜŞEY YERLEŞİMİ

 Menfezler doğal dere yatağının ekseninde ve eğiminde yapıldığında (dere yatağının doğal yatay ve düşey ekseni 

üzerine yerleştirildiğinde) menfezin memba ve mansap tarafında ilave bir önlem almak gerekmeyecektir. 

Menfez Doğal Dere Yatağına Oturtulmadığında;

gibi ilave önlemler gerekecektir

• Dinlendirme çukuru

• Enerji kırıcı

• Beton deşarj kanalları 



MENFEZ TASARIM ESASLARI

 MENFEZLERİN İŞLETME KOŞULU

 Menfezin boyutunu ve menfezdeki suyun akış hızını tespit etmek için öncelikle menfez işletme koşulunu 

belirlemek gerekmektedir. Menfez işletme koşulu;

 Menfez girişinde su kabarması (veya giriş kontrolü)

 Menfez çıkışında su kabarması (veya çıkış kontrolü)

iki ana grupta değerlendirilir.



MENFEZ TASARIM ESASLARI

 GİRİŞ KONTROLLÜ MENFEZLER

 Menfez girişinde su kabarması (giriş kontrollü), iki farklı tipte düşünülüp menfezin debi ve hız hesabı  buna 

göre yapılmalıdır. 



MENFEZ TASARIM ESASLARI

 ÇIKIŞ KONTROLLÜ MENFEZLER

 Menfez çıkışında su kabarmasına izin verilmesi halinde, iki tip olarak menfez debi ve su akış hız hesabı 

yapılacaktır. Zorunlu şartlarda menfez çıkışında suyun kabarmasına  müsaade edilmesi durumunda menfez 

çıkışında  gerekli önlemler alınmalıdır.



MENFEZ TASARIM ESASLARI

 MENFEZ İŞLETME ŞARTLARI

 Menfezde akan suyun yüksekliği;

 Giriş suyu yüksekliği (Hw)

 Çıkış suyu yüksekliği (Tw) 

 Akımın kritik yüksekliği (DK) değerlerine bağlı olarak belirlenecektir.

• Menfezin debisine ve akış hızına bağlı olarak sabit akış su yüksekliğine karşılık gelen normal su 

yüksekliği (Dn) belirlenecektir. 

• Menfez hidroliğine göre kritik kesitteki hız (VK) maksimum debide oluşmaktadır.



MENFEZ TASARIM ESASLARI

 MENFEZ İŞLETME ŞARTLARI

 Menfez işletme şartları 4 koşulda belirlenmektedir.

 Tip I

 Hw ≤ 1,2 a olduğundan dolayı girişte kabarma yok veya az (a= menfez yüksekliği)

 Doğal dere yatağının nispeten az eğimli ve geniş olduğu durumlardaki menfez akımı

 Girişteki kabarma miktarı giriş kontrollü menfezlerde kabarma tayini abağından bulunur

 Kritik hız menfez çıkışında

 Tip II

 Hw > 1,2 a olduğundan girişte kabarma var

 Girişteki kabarma miktarı giriş kontrollü menfezlerde kabarma tayini abağından bulunur



MENFEZ TASARIM ESASLARI

 MENFEZ İŞLETME ŞARTLARI

 Menfez işletme şartları 4 koşulda belirlenmektedir.

 Tip III

 Tip IV

 Hw ≤ 1,2 a olduğundan girişte kabarma yok veya az

 Dağlık ve dalgalı arazide karşılaşılan akım şekli

 Girişteki kabarma miktarı giriş kontrollü menfezlerde kabarma tayini abağından bulunur

 Hw > 1,2 a olduğundan dolayı girişte kabarma var

 Tw > a olduğundan dolayı çıkışta kabarma var

 Bu şartlar altında menfez tam dolu akmakta

 Çıkıştaki kabarma miktarı çıkış kontrollü menfezlerde kabarma tayini abağından bulunur

 Betonarme kutu menfezlerde Giriş Kaybı Katsayıları Tablosunda verilmektedir.



 MENFEZ KABARMA KONTROLÜ ABAKLARI

Giriş Kontrolü Çıkış Kontrolü 



 MENFEZİN BOYUTLANDIRILMASI

 Kutu menfezlerin boyutlandırılması abaklar kullanılacaktır. Abaktan menfezin geçireceği debi 

Abaklar yardımı ile;

 Kritik hız (VK) 

 Normal derinliği (Dn) 

 Normal hızı (Vn) bulunacaktır. 

 Menfez yüksekliği ve akım hızının hesabı için 

 Manning formülü Q=A*V = A*(R2/3 *m1/2 /n) kullanılabilecektir.

 Kritik akım yüksekliği Dk= 3√((Q/B)2 /g) formülü ile buluncaktır.

Dk= 3√((Q/B)2 /g) 

DK  : Kritik yükseklik, m  

B   : Akış genişliği, m. 

Q : Yüzeysel akış debisi, m3/san

 Akımın normal derinliği kritik derinlikten küçük ise (dn<dk) menfez girişinde kabarma kontrolü gerekir

 Akımın normal derinliği  kritik derinlikten büyük ise (dn> dk)   menfez çıkışında da kabarma kontrolü  

yapılması  gerekmektedir.



 MENFEZİN BOYUTLANDIRILMASI



KENTİÇİ YOLLARIN YÜZEYSEL DRENAJI

 BORDÜR SU OLUĞU 

 Kentiçi yollarda kaldırım yapılması halinde yolun bombe eğiminden dolayı bordürlerde biriken yağmur 

suları uygun bir şekilde dren edilmelidir. 

Qb=0.00175*(1/(m*n))*S 1/2 *Y 8/3

Bordür oluğu debisi, lt/san

m :Yolun yanal eğimi, (Aliymanda 0,02,

deverde değişken)

S : Yolun boyuna eğimi, %

Y : Suyun akış yüksekliği, cm

n : Manning pürüzlülük katsayısı, 0,015



KENTİÇİ YOLLARIN YÜZEYSEL DRENAJI

 BORDÜR SU OLUĞU 

 Bordür Oluğunda Yağmur Sularının Toplanması;

Qb : Bordür oluğunda toplanan suyun debisi, lt/san

A : Su toplanma (kaldırım ve kaplamadan gelen sular) alanı, m2

A : a F = Su toplanma genişliği x Rogar Aralığı

C : Yüzeysel akış katsayısı (asfalt kaplama için 0,90~0,95,

sathi kaplama için 0,85~0,90)

I : Yağış şiddeti, mm/saat

Qb=C*I*A/3600

Yol yüzeyine düşen yağmur sularının debisi ;



KENTİÇİ YOLLARIN YÜZEYSEL DRENAJI

 BORDÜR SU OLUĞU 

 Bordür olduğundaki yağmur sularının toplanma süresi yolun eğimine göre değişmektedir.

 Yolun eğimine göre suların toplanma zamanı 5 ila 15 dakika alınır

 Bu sürelere boru akış süreleri  dahil edilmesi durumunda daha ekonomik çözüm elde edilir.

 Boru akış süresi ti= 0.0195*(Li
3

/Hi) 
0.385  

formülüyle hesaplanarak başlangıç akış süresine ilave edilir



KENTİÇİ YOLLARIN YÜZEYSEL DRENAJI

 YAĞIŞ ŞİDDETİNİN TAYİNİ İÇİN GEREKLİ FREKANSI;

 Tasarım frekansının seçiminde

 Yolun önemi

 Yol güvenliği ve benzer yollardaki kaza sayısı

 Tasarım hızı

 Mevcut ve gelecekteki trafik hacmi

 Yolun gelecekteki önemi ve çevresinin potansiyel gelişimi hususları göz önüne alınır.

a) Mühendisin talimatı ile 10 veya 25 yıl

b)Vt ≥ 70 km/sa için kaldırım yapılmayacak fakat yüksek dolgular için mühendisin onayı ile bordür yapılabilecektir



 BORDÜR OLUĞU DEBİSİ



KENTİÇİ YOLLARIN YÜZEYSEL DRENAJI

 SUYUN YAYILMA GENİŞLİĞİ VE RÖGAR ARALIĞI

 Suyun kaplamada yayılma genişliği ;

 Yaya trafiği hacmi

 Yolun önemi

 Trafik hacmi gibi hususlara bakılarak kararlaştırılır.

 Rogar aralığı F=3600*Qb/a*C*I formülü ile hesaplanacaktır.

F : Rogar aralığı, m

Qb: Bordür oluğu su debisi, lt/san

a : Rogarın suyu toplama genişliği, m

C : Yüzeysel akış katsayısı

I : Yağış şiddeti, mm/saat

 Rogar ızgara debisi, (Qb = Q1 + Q2) ızgara üstündeki suyun debisi ile kaplama üstündeki

suyun debisinin toplamıdır.



 KOLLEKTÖR BORU ÇAPI TAYİNİ



KENTDIŞI YOLLARIN YÜZEYSEL DRENAJI

 ASFALT BORDÜRÜ VE DÜŞÜM OLUĞU

 Kentdışı önemli yollarda özellikle yüksek dolgularda yol yüzeyinden yanal akışa geçen yağmur 

sularının dolgu şevini erezyona uğratması sözkonusudur.

 Bunu önlemek için bordürler yapılarak yüzeysel yağmur suları yol platformunda tutularak belli 

aralıkta yapılacak düşüm olukları ile araziye deşarj edilir.



KENTDIŞI YOLLARIN YÜZEYSEL DRENAJI

 ASFALT BORDÜRÜ

 Bordür yüksekliği (h) projesine uygun olarak;

• Suyun yayılma genişliği B= 200cm veya 

• suyun yüksekliği y= 4 ila 7cm olması için gerekli genişlikte seçilir

 Bordür oluğu debisi ; Qb=0.00175*(1/(m*n))*S 
1/2

*Y 
8/3

 Bordür oluğunda toplanan yağmur suları geçirimsiz kaplamalar üzerinde akışa geçmelidir.

Aksi taktirde yol gövdesinin stabilitesini olumsuz yönde etkiler



KENTDIŞI YOLLARIN YÜZEYSEL DRENAJI

 DÜŞÜM OLUĞU ARALIĞI

 Düşüm oluklarının ara mesafesi L=(6.3xS 
1/2

*Y 
8/3

/ C*B*I*m*n) formülü ile hesaplanır.

L : Düşüm oluklarının ara mesafesi, m

C : Akış katsayısı (=0,90~0,95)

B : Su toplanma genişliği, m

I : Yağış şiddeti, mm/saat

m : Yolun yanal eğimi, %

n : Manning pürüzlülük katsayısı (=0,015)

S : Yolun boyuna eğimi, %

y : Bordürde müsaade edilen su yüksekliği, cm



KENTDIŞI YOLLARIN YÜZEYSEL DRENAJI

 DÜŞÜM OLUĞU

 Düşüm oluklarının yağış debisi Rasyonel metod ile hesaplanır. Q=C*I*A/3600

 Düşüm oluklarının 10 yıl Tekerrür süreli yağışlar dikkate alınmalıdır

 Bordür oluğundan iletilen yağmur sularının düşüm oluğuna girişinde (veya ağızda) suyun 

kolaylıkla alınabilmesi için Lu genişlikte yapılacaktır

Lu=Q/(0.386*(dh+Y)1.5

Lu : Düşüm oluğu giriş ağzı genişliği, m

Y: Bordür oluğundaki su yüksekliği, m

dh: Banket kotu ile rakordman kotu arasındaki fark (yani depresyon derinliği), m (genel olarak 0,06m)

Q: Deşarj debisi, m3/saat



HENDEKLERİN TASARIMI

 YARMA HENDEĞİ, PALYE HENDEĞİ, KAFA HENDEĞİ

 10 yıl Tekerrür süreli yağışlar dikkate alınarak  Rasyonel metotla bulunan debiye  göre boyutlandırılmalıdır

 Hendek veya boru kapasiteleri Manning Formülü ile hesaplanacaktır.

Q = A* v = A* (R2/3 m1/2 /n)

Q: Hendek veya boru   kapasitesi, m³/san

A: Hendek veya boru  kesit alanı, m²
v: Su akış hızı, m/san

R: Hidrolik yarıçap (=ıslak alan / ıslak çevre)

m: Eğim, %

n: Manning pürüzlülük katsayısı 



HENDEKLERİN TASARIMI

 YARMA HENDEĞİ, PALYE HENDEĞİ, KAFA HENDEĞİ

 Hendek tasarım kriterleri; 



KARAYOLUNDA DRENAJIN ÖNEMİ?

 KARAYOLUNDA DRENAJ NEDEN ÖNEMLİ ?

 YAPILARIMIZ İÇİN SU ÇOK MU TEHLİKELİ?

 KARAYOLUNDA DRENAJ YETERLİ OLMAZ İSE NE OLUR?

??
?









KAYNAK/VIDEO/1.mp4
KAYNAK/VIDEO/1.mp4


TEŞEKKÜRLER


