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ÖZET 

 
 

Ankara – İstanbul Demiryolu Hızlı Tren Projesi kapsamında Polatlı – Eskişehir arasında 
2400 metre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun viyadüklerinden birinin yapımı daha 
gerçekleştirilmiştir. Projede görev alan farklı meslek disiplinindeki teknik eleman, formen 
ve kalifiye elemanların vardiya sistemiyle 24 saat kesintisiz özverili ve koordineli 
çalışması, şantiyenin ihtiyacı olan makine ve ekipmanların zamanında temini, olumsuz 
hava ve arazi koşullarında alınan tedbirler sayesinde viyadüğün yapımı 7 ay gibi rekor bir 
sürede gerçekleştirilmiştir.  
 
Elektrik kesintilerinin Şantiye faaliyetlerini aksatmaması amacıyla, elektrik şebeke sistemi 
jeneratörlerle takviye edilmiş, 2400 metrelik viyadük inşaatı boyunca tesis edilen trafolar 
yardımıyla, Tedaş’dan alınan orta gerilim elektrik enerjisi, alçak gerilime dönüştürülerek 
kullanılır duruma getirilmiştir.       
  
1100 adet fore kazık, 67 adet temel ve elevasyon, 792 adet öngermeli kiriş ayrıca prefabrik 
kablo kanalları ve alın elemanlarının yapımı sırasında, değişik sınıfta  yaklaşık 175.000 m³  
beton,  25.000 ton demir ve 1000 ton öngerme halatı kullanılmıştır.  
 
Üretimi tamamlanan öngermeli kirişler, ön stok sahasına nakledildikten sonra dolylere 
yüklenerek montaj mahalline taşınmıştır. Öngermeli kirişlerin montajının Firmamız iş 
makine parkında bulunan launching girderlerle  ( Kiriş süren ) yapılması planlanmış, fakat 
şantiye şartları ve başlık betonunun şekli dikkate alındığından dolayı, montajlarda 250 ton 
kapasiteli kafes bomlu paletli vinçle 400 ton kapasiteli teleskopik mobil vinç kullanılmıştır.   
 
Anahtar kelimeler: Hızlı tren, viyadük, öngermeli prekast kiriş.  
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THE CONSTRUCTION OF 2400 METER V 4 VIADUCT WHICH IS 
BUILDED ABOVE SAKARYA RIVER WITHIN THE SCOPE OF 

 ANKARA – İSTANBUL RAILWAY HIGH-SPEED PROJECT 
 
 
 

ABSTRACT 
 

One of the Turkey’s longest viaduct constructions which is 2.400 meter long is eventuated 
again between Polatlı – Eskişehir within the scope of Ankara – İstanbul Railway High-
Speed Project. The construction of viaduct is eventuated on 7 months record time with 24 
hours continuous, self-sacrificing, coordinated working in shifts of technical staff, pit boss, 
specialized clerk who is served at project with several professional disciplines, providing 
of required machine and equipments of site on time, measure which is taken at adverse 
weather conditions and land conditions.  
 
Middle-tension electrical energy which is taken from Tedaş is treated by reducing to low 
tension by the help of transformers which is established throughout 2.400 meter viaduct 
construction and electrical network system which is strengthened with generators for the 
purpose of power outage not to hinder site activities. 
 
1100 bored file, 67 structure and elevation, 792 pre-draw joist is used, furthermore various 
classes of 175.000 m3 concrete, 25.000 ton iron and 1000 ton pre-draw rope is used 
approximately during building of  tympan, prefabricated cable channels.  
 
Fully-manufactured pre-draw joists are carried to montage place by loading dolies after 
transporting to front stock field. It is planned that to make montage of pre-draw joists by 
launching griders which is at Machine Park but 250 tones capacity framework boom 
crawler crane and 400 tones capacity telescopic mobile crane is used because of 
considering of site conditions and shape of capital concrete. 
 
Keywords:  High-Speed, Viaduct, prestressed precast girder   

 
 

1. GİRİŞ  
 

Ankara İstanbul demiryolu hızlı tren projesi kapsamındaki V 4 viyadüğü; Harita 1’de 
görüldüğü üzere, Polatlı çıkışından yaklaşık 14. kilometrede başlamakta ve Sakarya 
nehrinin üzerinden geçerek ana demiryolu güzergâhına bağlanmaktadır.   
 
Proje kapsamında yapılan çalışmalarda; farklı meslek disiplinindeki teknik eleman, formen 
ve kalifiye elemanların, vardiya sistemiyle 24 saat kesintisiz özverili ve koordineli 
çalışması, şantiyenin ihtiyacı olan makine ve ekipmanların zamanında temini, olumsuz 
hava ve arazi koşullarında alınan tedbirler sayesinde viyadüğün yapımı 7 ay gibi rekor bir 
sürede gerçekleştirilmiştir. Viyadüğün karakteristik özellikleri çizelge 1’de verilmiştir.  
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 Harita 1. Viyadüğün yerleşimi 
 
 

Çizelge 1.  Projenin karakteristik özellikleri 
Viyadüğün uzunluğu                   (m) 2.400 
Fore kazık adedi 1.100 
Temel adedi 67 
Elevasyon adedi 67 
Öngermeli kiriş adedi 792 
Kiriş tipi I  195 
Kiriş uzunluğu                              (m) 33,20 
Projede kullanılan beton              (m³) 175.000 
Projede kullanılan demir            ( ton ) 25.000 
Projede kullanılan öngerme teli (ton ) 1.000 

 
 
 
2. ALT YAPI ÇALIŞMALARI    
 
2.1 Elektrik ve Su  
 
Viyadüğün yapımında 24 saat sürekli olarak beton imalatı yapılmıştır. Faaliyetlerin 
aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Tedaş’ın orta gerilim hatlarından alınan elektrik 
enerjisi, burada tesis edilen trafolar yardımıyla alçak gerilime dönüştürülmüştür. 
Viyadükteki 67 adet temelin her birine elektrik direği dikilerek, elektriğin dağıtımı buradan 
yapılmış ve elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye giren jeneratörlerle şebeke 
desteklenmiştir. Su kesintilerinin çalışmalarımızı olumsuz yönde etkilemesini önlemek 
amacıyla beton santraline, her biri 15 ton olan 4 adet su tankı, buhar jeneratör merkezine 
her biri 20 ton kapasiteli 2 adet su tankı yapılmıştır. Kapalı alanda muhafaza altına alınan 
tanklar, içerisindeki suyun ısıtılabilmesi amacıyla ısıtıcı sistemlerle teçhiz edilmiştir.        
   
2.2 Şantiye Ulaşım Yolları 
 
Viyadük inşaatının bulunduğu saha CH ve CL sınıfı kil olduğu dikkate alındığından, 
yağmurlu havalarda çalışmalarımızın aksamasını önlemek amacıyla, yaklaşık 10 km 
uzunluğunda yol yapılmıştır. Yol yapım çalışmaları sırasında; ana zeminde gerekli 
iyileştirmeler yapıldıktan sonra yaklaşık, 100.000 ton civarında bazalt agregası serilip 
sıkıştırılmıştır. Yol yapım çalışmaları sırasında yapılan testlerle, yolun her tabakasındaki 
sıkışma yüzdesi tespit edilmiştir.    
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2.3 İletişim 
 
 Projenin yapımı sırasında 24 saat sürekli çalışma yapılacağı planlandığından dolayı 10 km 
kapsama alanı olan telsiz sistemi kurulmuş, bu sayede görevli personeller arasında irtibat 
anında sağlanmıştır. 
 
3.  BETON SANTRALİ    
 
Projede kullanılacak betonun üretilmesi amacıyla, fotoğraf 1’de görülen 120 m³/saat 
kapasiteli sabit beton santraliyle, 60 m³/saat kapasiteli mobil beton santrali kurulmuştur. 
Elektrik kesintilerine tedbir olarak beton santralini besleyen elektrik şebekesi 200 
KWA’lık jeneratörle desteklenmiş ayrıca her biri 15 ton olan 4 adet su tankı kurulmuştur.  

 

            
                                                       Fotoğraf 1. Sabit beton santrali.  

 
3.1 Agrega 
 
Beton üretiminde 4 değişik gradasyonda kalker ve 2 değişik gradasyonda bazalt olmak 
üzere, 6 değişik agrega kullanılmıştır. Beton üretiminde ihtiyaç duyulan agreganın temini 
amacıyla 10 adet damperli kamyon sürekli çalıştırılmıştır.  
 
3.2 Çimento 
 
Proje kapsamındaki beton üretimlerinde SDÇ 32,5 ve PÇ 42,5 R ( CEM I )  çimentosu 
kullanılmıştır. Üretimde kullanılacak çimentonun depolanması amacıyla sabit beton 
santraline her biri 100 ton kapasiteli 4 adet çimento silosu, mobil beton santraline 75 ton 
kapasiteli çimento silosu konulmuştur. Üretimde kullanılan çimentonun temini 8 adet 
çimento silobazının, 24 saat sürekli olarak çimento nakletmesiyle sağlanmıştır.  
 
3.3 Beton Kimyasalı 
 
Beton üretiminde; süper akışkanlaştırıcı beton kimyasallarının yanı sıra, taze betonu soğuk 
ve sıcak hava koşullarının olumsuz etkisinden korumak amacıyla değişik beton 
kimyasalları kullanılmıştır. Tesiste her biri 25 ton kapasiteli olan 2 bölmeli 2 adet beton 
kimyasal tankı kurulmuştur.  
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3.4 Beton Karışım ve Kür Suyu 
 
Tesiste mevcut olan kullanma suyunda laboratuar testleri yapılmış ve kalitesinin beton 
üretimine uygun olduğu tespit edildiğinden beton karışım ve kür suyu olarak kullanılmıştır.  
 
 
3.5 Üretimlerde Kullanılan Beton Dizaynları 
 
Projede kullanılacak beton karışımlarını tespit çalışmaları 5 aşamada yapılmıştır.   
1.Aşamada, Proje kapsamındaki beton imalatlarında kullanılacak agregaları tespit etmek 

amacıyla, yörede mevcut agrega ocaklarından agrega numuneleri alınarak laboratuar 
testleri yapılıp, TS 706 EN 12620’e uygunlukları belirlenmiştir. 

2.Aşamada, Beton karışımlarında kullanılacak çimento, karışım suyu ve beton 
kimyasallarının laboratuar testleri yapılarak uygunlukları kontrol edilmiştir.  

4.Aşamada, Laboratuar ortamında beton deneme karışımları yapılmış ve buradan alınan 
numuneler olumsuz hava koşulları dikkate alınarak değişik ortamlarda muhafaza 
edildikten sonra teste tabi tutulmuştur. 

5.Aşamada, Hazırlanan beton dizayn raporu, kontrollük teşkilatına verilmiş ve heyet 
huzurunda tekrarlanan beton deneme karışımlarından alınan numuneler kontrollük 
laboratuarlarında test edilerek projede kullanılacak beton sınıflarının uygunluğu 
onaylanmıştır.  

 
 
 
3.6 Olumsuz Hava Koşullarında Alınan Tedbirler  
 
a.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan 10 yıllık mevsimsel sıcaklık değişim değerleri 

istatistiki olarak değerlendirildikten sonra, şantiye çalışma planları ve çalışmalar 
sırasında alınması gereken tedbirler belirlenmiştir.    

b.Agrega stok sahasına drenaj sistemi yapılarak su birikintilerinin ortamdan 
uzaklaştırılması sağlanmıştır. Stoktaki agregaların kışın yağmur ve dondan yazın ise aşırı 
sıcaktan etkilenmesini önlemek amacıyla belli bir miktarda agreganın üzeri örtülerek 
muhafaza altına alınmıştır. Soğuk havalarda konkasör tesisinde yeni hazırlanmış olan 
agregaların kullanılmasına özen gösterilmiştir.  

c.Beton santralinin; bunkeri, konveyör bandı, mikseri, beton kimyasalları ve su tanklarıyla 
bağlantı şebekeleri özel muhafaza sistemiyle kapatılmıştır.    

d.Agrega bunkerlerinin sac kısmı doygun su buharı ile ısıtılmıştır.  
e. Soğuk havalarda karışım suyu 50°C’e ısıtılarak kullanılmıştır.        
f..Trans mikserler çalışmadığı süre zarfında kapalı alanda muhafaza edilmiş ve kazan 

kısımları telisle sarılmıştır. Dış ortam sıcaklığı dikkate alınarak gerek görüldüğünde trans 
mikserin kazan kısmına sıcak veya normal sıcaklıktaki su konulup bu şekilde bir süre 
çalıştırıldıktan sonra kazandaki su boşaltılıp, beton yüklemesi yapılmıştır.  

g.Transmikser operatörünün betona ilave etmesini önlemek amacıyla, tankındaki su 
boşaltılmış, beton kıvamının uygun olmadığı durumda redozlama yapılmıştır.     

h.Agreganın teslim alınması, bunkerlere doldurulması, betonun üretim ve nakli, inşaat 
mahallinde kullanımı, su ve buhar kürüyle ilgili olarak, görevli tüm personele olumsuz 
hava koşullarında alınması gereken tedbirlerle ilgili uygulamalı, eğitimler verilmiştir.[1] 
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4.  ÖNGERMELİ PREKAST KİRİŞ ÜRETİM TESİSİ VE KİRİŞ ÜRETİMİ  
 
Proje kapsamında kullanılacak 792 adet I 195 tipi öngermeli prekast kirişin üretilmesi 
amacıyla, şantiye sahasına sabit tesis kurulmuştur. Tesiste her biri aynı anda 4 adet kiriş 
üretebilen 2 üretim holü mevcuttur. Kiriş üretiminde fotoğraf 2’de görüldüğü üzere 
hidrolik sistemle açılıp kapanan kalıplar kullanılmıştır. Üretimin planlandığı sürede 
tamamlanabilmesi, üretim akışının aksamadan yürümesi ve 24 saat sürekli üretim 
yapılabilmesi için üretim için ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların yanı sıra, kiriş 
üretim tesisi;  40 ton kapasiteli 4 adet portal vinç, 2.500 kg/saat kapasiteli 2 adet buhar 
jeneratörü, 6 adet demir bükme makinesi ve 5 adet demir kesme makinesi, her biri 20 ton 
kapasiteli  2 adet su tankı, 1 adet 150 KWA’ lık jeneratörle teçhiz edilmiştir.  
 

 
Fotoğraf  2. Kiriş üretim hol ve kalıpları. 

 
 
4.1 Öngermeli Prekast Kirişlerin Karakteristik Özellikleri 
 
Viyadükte kullanılan öngermeli prekast kirişlerin karakteristik özellikleri Çizelge 2’de 
verilmiştir.  
 
                             Çizelge 2. Öngermeli kirişlerin karakteristik özellikleri  

Projede kullanılan kiriş   792 adet  
Tipi   I 195 
Uzunluğu   33,20 m  
Ağırlığı   75 ton  
Öngermeli  çelik tel   34 adet  
Beton sınıfı  C 40 

 
 
4.2 Öngermeli Prekast Kirişlerin Üretimi  
 
Öngermeli kiriş üretimi 3 aşamada gerçekleştirilmiştir. [2] 
1. Aşamada; Üretime hazırlanmış olan kiriş kalıpların içerisine donatı yerleştirildikten 
sonra, öngerme halatlarının germe işlemi yapılmıştır 
2. Aşamada; Beton, trans mikserle üretim merkezine getirilerek kalıp içerisine aşamalı 
olarak doldurulurken, kiriş kalıbı üzerindeki 12 adet satıh vibratörü çalıştırılarak, betonun 
kalıp içerisine yerleştirilmesi sağlanmıştır. 
3. Aşamada; kalıp içerisindeki betona minimum,12 saatlık buhar kür uygulandıktan sonra,   
kalıptan çıkarılan kirişler ön stok sahasında su kürüne tabi tutulduktan sonra dolylere 
yüklenerek montaja gönderilmiştir. Fotoğraf 3,4,5’de üretimin aşamaları verilmiştir.  
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Fotoğraf 3,4,5  Öngermeli prekast kiriş üretimi. 

 
 
4.3 Öngermeli Prekast Kiriş Üretiminde Kullanılan Beton Kalitesi  
 
Kiriş üretiminde C 40 normunda beton kullanılmıştır. Üretim sırasında 15 cm ebadında 12 
adet küp numune alınmış ve bunlardan 6 adedi transfer dayanımını tespit amacıyla buhar 
kürüne tabi tutulmuştur. Diğer numuneler ise 7 ve 28 günlük basınç dayanımları tespit 
amacıyla dışarıda bırakılmıştır. Öngermeli kirişlerin üretimi sırasında, 9700 adet beton küp 
numune alınarak basınç dayanımı tespit edilmiştir. Şubat 2007 döneminde kiriş üretiminde 
alınan numunelerdeki basınç dayanım sonuçlarının istatistikî değerlendirilmesi çizelge 
3’de verilmiştir. 
 
       Çizelge 3.  Kiriş üretiminde alınan beton dayanımlarının istatistikî değerlendirilmesi. 

 
Beton numunenin yaşı  
  

 
Numune  
Adedi 

Matematiksel  
Ortalama 
N/mm² 

Standart 
Sapma 
N/mm² 

 

Varyasyon 
katsayısı 

% 

Transfer numunesi  258 39,5 1,1 2,8 
7   gün  258 50,6 1,2 2,4 
28 gün  258 61,9 0,9 1,5 

 
 
 

5. VİYADÜK ŞANTİYESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
5.1 Fore kazık    
 
Proje kapsamında her temelde 16 adet olmak üzere toplam 1100 adet fore kazık 
yapılmıştır. Fore kazıkların yapımında, 7 taşeron 10 adet fore kazık makinesi 
kullanarak 24 saat sürekli çalışma yapmıştır. Proje kapsamında yapılan fore kazıklara 
ait karakteristik değerler çizelge 4’de fore kazık yapımı fotoğraf 6,7,8’de verilmiştir.  
 
                    Çizelge 4.  Fore kazıkların karakteristik değerleri   

Fore kazık adedi  1100 adet  
Çapı 120 cm 
Derinlik  18 – 34 metre 
Çimento cinsi  SDÇ 32,5 
Dozaj  400  
Transmikser  10 adet  
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Fotoğraf 6,7,8 Fore kazık çalışması. 

  
 
Fore kazık yapımında kullanılan donatının hazırlanması amacıyla 3000 m² kapalı alan 
tahsis edilmiştir. Fore kazıkta kullanılan donatılar;  Gaz altı kaynağıyla çalışan robot 
teknolojisiyle donatılmış, spiral adımları ve donatı çaplarının ayarlanması milimetre 
hassasiyetinde olan otomasyon ağırlıklı olarak çalışan 2 adet makineyle yapılmıştır. 
Fotoğraf 9’da görülen donatı üretim makinelerinin 8 saatlik vardiyada toplam üretim 
kapasitesi  250 metre / 8 saattir.  
 

        
        Fotoğraf 9. Fore kazık donatısı hazırlama makinesi. 
 
Beton kalitesi, fore kazık yapımında C 25 normunda beton kullanılmıştır. Fore kazık 
yapımında her trans mikserde slump testi yapılmış ve alınan numunelerde beton basınç 
dayanımını tespit edilmiştir. Çizelge 5’de fore kazıklarda kullanılan betonun basınç 
dayanımları verilmiştir.   
 
Çizelge 5. Fore kazık yapımında kullanılan betonların karakteristik özellikleri.  

Fore kazık 
No 

 

 
Beton 
sınıfı 

 
Çimento 

cinsi 

 
Dozaj 

 
Beton 

kimyasalı 

Basınç Dayanımı 
N/mm² 

7 Gün 28 gün 
1  

 
C 25 

 
SDÇ 
32,5 

 
 

400 

 
 

% 1,2 

28,6 37,5 
2 25,0 34,7 
3 27,9 36,5 
4 22,6 35,0 
5 27,0 37,1 

 
 
5.2 Radye Temel  
 
Viyadük inşaatında hacimleri 400 – 650 m³ arasında değişen 67 adet radye temel 
yapılmıştır. Radye temellerin yapılması 3 aşamada gerçekleştirilmiştir. 
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1.Aşama; Radye temellerin kazılması amacıyla 4 ekskavatör ve 20 damperli kamyon 
24 saat sürekli çalışmıştır. Temel kazısında fore kazıkların başlık betonlarının 
kırılmaması yönünde dikkatli olunmuştur.  

2.Aşama; Fore kazıkların başlık betonları kırılmış ve donatılar basınçlı hava ve suyla 
temizlenmiştir. Ayrıca temele gelen taban suları moto pomplarla deşarj edilmiştir.  

3.Aşama;  Radye temel donatılarının hazırlanmasında 4 demir taşeronu, 170 demir 
ustasıyla vardiya sistemiyle 24 saat çalışmış ve her temelde yaklaşık 110 ton 
civarında demir kullanılmıştır. 

4. Aşama; Beton dökümüne hazır olan radye temelinin iç kısımlarında basınçlı havayla 
gerekli temizlikler yapıldıktan sonra beton dökümüne başlanılmıştır. Beton dökümleri 
sırasında 2 beton pompası, 10 trans mikser kullanılmış ve radye temelin 2 farklı 
bölgesinde vibrasyon uygulanmıştır. Beton dökümü sırasında temelde mevcut olan 
suyun tahliye edilmesi ve betonda soğuk derz olmasını önlemek amacıyla gerekli 
tedbirler alınmıştır.    
 
Radye temellerde beton kalitesi,  radye temellerin yapımında SDÇ 32,5 çimentosu 
kullanılarak C 25 normunda beton üretilmiştir. Kullanılan beton kıvamının 10 – 15 cm 
olmasına özen gösterilmiş, beton kıvamının düşük olması durumunda redozlama 
yapılarak beton kıvamı ayarlanmıştır. Üretilen 50 m³ betondan 1 set numune alınarak   
7 ve 28 günlük beton dayanımları tespit edilmiştir. Çizelge 6’da 10.11.2006 tarihinde 
yapılan radye temelin farklı kotlarında kullanılan betonun basınç dayanımları 
verilmiştir.     
 

        Çizelge 6. Radye temel yapımında kullanılan betonların basınç dayanımları.  
Beton sınıfı  C 25 
Çimento sınıfı  SDÇ 32,5 
Dozaj     ( kg )  350 
Süper akışkanlaştırıcı % 0,7 
Priz geciktirici  % 0,3 
Beton basınç dayanımı  ( 7 gün )    N/mm² 27 27,5 28,5 26,8 25,6 30,8 
Beton basınç dayanımı ( 28 gün )   N/mm² 32,9 33,6 34,6 32,2 33,5 36,7 

 
 

5.3 Elevasyon    
 
Projede 67 adet temelin sağ ve sol olmak üzere her birinde 2 adet elevasyon 
yapılmıştır. Elevasyonlar 4 metrelik kademeler şeklinde yapılmış ve her kademede 
yaklaşık 10 ton demir kullanılmıştır. Plywood kaplamalı tırmanır kalıplar, teleskopik 
mobil vinçlerle monte edilmiştir. Elevasyona beton dökümü sırasında beton 
pompasında arıza olma ihtimali dikkate alındığından, 1 adet beton pompası yedek 
olmak üzere, 2 adet beton pompası kullanılmıştır.  Elevasyonlarda yapılan çalışmalar 
fotoğraf 10’da verilmiştir.     
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Fotoğraf 10. Elevasyonda yapılan çalışmalar. 

 
Elevasyonlarda beton kalitesi, elevasyon yapımında PÇ 42,5 ( CEM I )  çimentosu 
kullanılarak C 25 normunda beton üretilmiştir. Beton dökümü sırasında gerektiğinde 
redozlama yapılarak  kıvam ayarlanmış ve elevasyonun  her kademesi için en az  1 set 
beton numunesi alınarak 7 ve 28 günlük beton basınç dayanımları tespit edilmiştir. 
Çizelge 7’de elevasyonun değişik kademelerinde kullanılan betonun basınç dayanım 
sonuçları verilmiştir.      
 

         Çizelge 7. Elevasyon yapımında kullanılan beton basınç dayanımları  
Beton sınıfı  C 25 
Çimento sınıfı  PÇ 42,5 ( CEM I ) 
Dozaj     ( kg )  350 
Süper akışkanlaştırıcı % 0,7 
Priz geciktirici  % 0,3 

Beton basınç dayanımı 
 
Beton numunelerin alındığı tarih ve yaşı  

Elevasyonun kademesi  
1. 2. 3. 

Sol Sağ Sol Sağ Sol Sağ 
Numunenin alındığı tarih  14.11.2006 25.11.2006 07.12.2006 
Beton basınç dayanımı  ( 7 gün )    N/mm² 25,1 27,1 32,9 34,5 28,4 28,2 
Beton basınç dayanımı ( 28 Gün )  N/mm² 34,0 38,6 38,7 40,6 37,2 38,2 

 
 

5.4 Başlık Kirişi ve Mesnet Takozları   
 
Projede, başlık kirişi ve mesnet takozu betonlarında C 25 normunda beton kullanılması 
öngörülmektedir. Hava şartlarının olumsuz olması ve kalıp açma süresinin kısaltılarak 
kirişlerin zamanında monte edilip, projenin zamanında bitirilebilmesi amacıyla 
tarafımızca beton sınıfı C 30 olacak şekilde beton dizaynı değiştirilmiştir. Başlık kirişi 
betonunun bazı bölümlerindeki donatının aşırı derecede sık olması dikkate alınarak 
farklı gradasyonda betonlar kullanılmıştır.  
 
Başlık kirişi ve mesnet takozu betonlarından alınan numuneler olumsuz hava koşulları 
dikkate alındığından dolayı, 24 saat başlık betonu üzerinde bırakıldıktan sonra 7 ve 28 
günlük beton basınç dayanımları tespit edilmiştir. Çizelge 8’de değişik tarihlerde 
yapılan başlık ve mesnet betonlarından alınan numunelerdeki basınç dayanımları ve 
fotoğraf 11, 12, 13’de başlık kirişinde yapılan çalışmalar görülmektedir.     
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            Çizelge 8. Başlık kiriş ve mesnet takozlarındaki basınç dayanımları  
 
Betonun kullanıldığı yer  

 
Tarih 

 
Beton 
sınıfı 

Basınç Dayanımı 
N/mm² 

7 gün 28 gün 
Başlık kirişi           ( P19 ) 11.11.2006 C 25 31,4 41,4 
Başlık kirişi           ( P18 ) 16.11.2006 C 25 32,0 38,6 
Başlık kirişi           ( P54 ) 18.11.2006 C 25 35,2 48,2 
Başlık kirişi           ( P65 ) 23.11.2006 C 25 40,6 52,4 
Başlık kirişi           ( P15 ) 29.11.2006 C 25 34,0 48,7 
Başlık kirişi           ( P14 ) 01.12.2006 C 25 35,2 50,3 
Mesnet takozu       ( P 8  )  15.01.2006 C 25 34,6 53,2 
Mesnet takozu       (  P 7 ) 20.01.2007 C 25 33,9 45,6 
Mesnet takozu       ( P 6  ) 21.01.2007 C 25 38,0 44,6 
Mesnet takozu       ( P 47) 23.01.2007 C 25 39,4 52,2 

 
 
 
 

     
                                    Fotoğraf 11,12,13. Başlık kirişi çalışmaları. 
 

5.5 Öngermeli Kirişlerin Montajı  
 
Projenin yapımına başlanılmadan önce öngermeli kirişlerin montajının, iş makineleri 
parkımızda mevcut olan launching girderlerle  ( kiriş süren )  yapılması planlanmıştı. Fakat 
başlık kirişlerinin geometrik şekilleri ve arazi şartları dikkate alındığından dolayı 
montajların vinçlerle yapılmasının karar verilmiştir. Mesnet beton kaideleri üzerine kayıcı 
ve sabit mesnetler monte edildikten sonra, 250 ton kapasiteli kafes bomlu paletli vinçle, 
400 ton kapasiteli teleskopik mobil vinç kullanılarak kirişlerin montajı yapılmıştır.  
Fotoğraf 14,15,16’de görüldüğü vinçle yapılan montaj görülmektedir 

 

      
Fotoğraf 14,15,16. Kiriş montaj çalışmaları. 

 
5.6 Döşeme Betonu  
 
Öngermeli kiriş montajları tamamlandıktan sonra, döşeme betonunun yapımına 
başlanılmıştır. Projedeki döşeme betonunda C 25 sınıfında betonun kullanılması 
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öngörülmekteyse de, döşeme betonunda C 30 sınıfında beton kullanılmıştır. Olumsuz hava 
koşullarına karşı alınan rutin tedbirlerin yanı sıra,  döşeme betonu döküldükten sonra üzeri 
kapatılıp,  içerisinde ısımak yakılarak betonun olumsuz hava şartlarından etkilenmesi 
önlenmiştir.    
 
5.7 Kablo Kanalları ve Alın Elemanları  
 
Projenin planlanan sürede tamamlanması amacıyla viyadükte kullanılacak kablo kanalları 
Yenice Prefabrik Beton Elaman Üretim Tesisimizde, alın elemanları ise Pozantı Öngermeli 
Prekast Kiriş Üretim Tesisimizde üretildikten sonra şantiyeye sevk edilerek kullanılmıştır.  
  
5.8 İzolasyon Yapılması ve Koruyucu Beton  
 
Alın elemanları, kablo kanalları monte edilip yaya yürüme yolu betonu döküldükten sonra,  
sağ ve soldaki kablo kanalları arasına fotoğraf 17’de görüldüğü üzere yalıtım malzemesi 
serilip garguylar yerleştirilmiştir. Yalıtım malzemesi üzerine çelik hasırlar konulduktan 
sonra, C 30 normunda 5 cm kalınlığında koruyucu beton yapılmıştır. Koruyucu beton 
istenilen basınç dayanıma ulaştıktan sonra, üzerine bazalt agregadan hazırlanmış olan 
balast konulmuştur. Balast üzerine de fotoğraf 18’da görüldüğü üzere traversler 
yerleştirildikten sonra raylar döşenmiştir.  
 

             
Fotoğraf 17. Yalıtım yapılışı.              Fotoğraf 18. Balast üzerine travers ve ray montajı. 

 
 

6. SONUÇ 
 
Hızlı tren projesi kapsamında yapılan V 4 viyadüğü inşaatına başlanılmadan önce yapılan  
iş planlarında, problemler halinde alınacak alternatif tedbirlerin belirlenmesi, Ilgaz İnşaat 
Üst Yönetiminin projenin tüm aşamalarını titizlikle takibi ve dar boğazları zamanında 
çözmesi, mobilizasyonun planlanan zamandan önce tamamlanması, üretimi doğrudan 
etkileyecek ekipmanların yedeklerinin hazır bulundurulması, yönetimle çalışanlar 
arasındaki koordinasyonun arzu edilen seviyede olması, bilgi aktarımının zamanında 
yapılması, tüm personelin özverili olarak çalışması sayesinde  viyadüğün yapımı 7 ay gibi 
rekor bir sürede gerçekleştirilmiştir  
 
Viyadük inşaatına başlanılmadan önce, olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirlerin 
tespit edilmesi ve gerektiğinde uygulanması üretim kalitesini olumlu yönde etkilemiştir.  
 
Projenin, kaliteden taviz vermeden, öngörülen zamandan da önce bitirilmiş olması Türk 
Mühendis ve formenlerinin bir başarısıdır.   
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