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Özet 
 

Doğu Karadeniz bölgesi için kullanılacak farklı beton sınıfı ve kalınlıkları için yolların 

performanslarının belirlenmesine yönelik Trabzon İl Özel idaresinin desteğiyle 

Mekanistik –Ampirik tasarım ilkelerine dayalı yol çalışması başlatılmıştır. Çalışmada 

Türkiye’de ilk, çalışma prensibi bakımından ise Dünyada sayılı düzeneklerden bir olan 

Hızlandırılmış Yol Test düzeneği kullanılmıştır. Bu çalışmada 3 farklı beton sınıfı; C20, 

C25, C30, ve 3 farklı kalınlıktaki; 15, 20, ve  25 cm  beton yolların mekanistik-ampirik 

mukayeseleri sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Gerilme analizleri, 15 

cm kalınlığındaki C20, C25 ve C30 beton yolların ağır taşıt yüklerini taşıyamayacağını 

göstermektedir. 20 cm ve 25 cm kalınlığındaki C20, C25 ve C30 beton sınıfların ise 

hem çekme hem de basınç gerilmeleri karşılayabileceğini göstermiştir. Ayrıca beton 

sınıfını bir üst sınıf seçildiğinde düşey deplasmanlarda yaklaşık %1.67’lik bir azalma 

meydana gelirken, tabaka kalınlığı 5 cm artırıldığında yaklaşık %16.7’lik bir azalma 

meydana geldiği görülmüştür.  

 

Anahtar Kelime: Beton yol tasarımı, mekanistik analize, hızlandırılmış yol testleri, solu 

elemanlar analizi  

 

Abstract 
 

A comprehensive study supported by Trabzon Provincial Administration has been 

initiated to determine concrete pavement roads performances in Black Sea region based 

on mechanistic –empirical analysis principals. Accelerated pavement test facility which 

is the only in Turkey and one of the unique systems in the world, has been utilized ın 

this research program. In this study, finite element analysis were performed to compute 
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the stresses. The design parameters considered were three different thickness mainly15, 

20 cm ve  25 cm  and three concrete classes C20, C25 ve C30.  Results based on finite 

element analysis indicated that C20, C25 and C30 concretes will fail for 15 cm 

thickness but will tolerate for 20 cm and 25 cm thickness. Increasing the layer thickness 

of 5 cm approximately 16.7% decrease was observed in the vertical deflection.  

 

Key Words: Concrete road design, mechanistic analysis, accelerated pavement testing 

finite element analysis,  

 

 

1. GİRİŞ 
 

1.1 Türkiye’de Beton Yollar 

 

Bugün Türkiye’de yaklaşık 2.000 kilometresi otoyol ve 30.000 kilometresi devlet yolu 

olmak üzere toplam 63.000 kilometrelik bir karayolu şebekesi bulunmaktadır. Bu 

yolların çoğu asfalt yoldur. Sadece son yıllarda Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 

(TÇMB)’nin finansmanı ile toplam 5.5 km beton karayolu yapılabilmiş. TÇMB’nin 

yaptığı İstanbul’da Hasdal kışlası ile Kemer Burgaz ayrımı arasındaki bölünmüş yolun 

yapımı 2006 yılında bitirilmiştir.   

Köy yollarında ise beton yolların en sık uygulaması Doğu Karadeniz Bölgesinde 

gözükmektedir. Fakat bu konuda mekanistik ampirik çalışmalara dayalı yol tasarımı 

mevcut değildir. Karayolları Fenni şartnamesinde de bulunmamaktadır. Doğu Karadeniz 

bölgesi için kullanılacak farklı beton sınıf ve kalınlıklardaki yolların performanslarının 

belirlenmesine yönelik 2010 yılından itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Ulaştırma 

ABD’da, Trabzon İl Özel idaresinin desteğiyle mekanistik –ampirik tasarım ilkelerine 

dayalı yol çalışması başlatılmıştır. Çalışmada Türkiye’de ilk defa kurulan ve çalışma 

prensibi bakımında Dünyada sayılı düzeneklerden bir olan Hızlandırılmış Yol Test 

düzeneği kullanılmıştır [1]. Program çerçevesinde beton yol malzemelerin, özellikle 

kum miktarının, beton kaplama performansı üzerine etkileri geniş bir şekilde 

çalışılmıştır [2-4]. Bunun yanında yol kaplamasının altındaki tabakaların 

geosentetiklerle güçlendirmeleri de araştırılmıştır [5].  

 

1.2 Mekanistik Ampirik Analiz 
 

Karayolu üstyapılarının projelendirilmesinde, sıklıkla kullanılan ve arazi yol testlerine 

dayanan ampirik yöntemler, günümüzde yerini giderek mekanistik - ampirik dizayn 

yaklaşımına bırakmakta olup, gelecekte üstyapı projelendirmeleri tamamıyla mekanistik 

metotlara dayanması beklenmektedir. Ampirik dizayn yöntemleri genellikle yol 

testlerine dayanmakta iken, mekanistik dizayn yönteminde, belirli çevresel ve fiziki 

koşullar altında trafik yükleri nedeniyle oluşan gerilme, deformasyon ve deplasmanlar 

hesaplanarak üstyapı kalınlıkları belirlenmektedir [1].  

 

1.3 Hızlandırılmış Yol Testi (APT, Accelerated Pavement Testing)  

 

Gerçek yol üzerinde 15 ile 20 yıl arasında beklenen trafik yüklerini laboratuarda kurulu 

düzenekle beraber bir kaç ay içinde temsil ediyor olması, mevcut klasik küçük ölçekli 

laboratuar testlerine göre büyük avantaj sağlamaktadır [6]. Laboratuar testinde bulunan 

bulgularla, karayolları mühendislerine yolun ne zaman iyileştirme ve bakım onarım 

yapılması gerektiğini belirtir. Bu çok önemlidir, çünkü ömrü bitmeden önce yapılacak 
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yol kaplaması belirlenen bütçeye gereksiz yük oluşturacaktır. Testlerin kullanılması 

durumunda Kar/Zarar oranının 12 veya daha fazla olduğu çeşitli kurum ve firmalar 

tarafından rapor edilmiştir. Bu kurumların başında çok iyi bilinen Transportation 

Research Board (TRB) geliyor. TRB kurumunun National Cooperative Highway 

Research Program (NCHRP) araştırma kolu şu anda araştırmaları için yoğun bir 

program başlatmıştır. Aynı zamanda uzun vadeli yol performansı, long term pavement 

performance (LTPP), projelerinin de bir parçası haline gelmiştir. Dünyanın en büyük 

karayolu ağına sahip ABD’de AASHTO, NCHRP, SHRP ve SUPERPAVE kuruluşları 

yolların daha uzun ömürlü olması için araştırma ve uygulamaya yönelik desteklerini 

artırarak devam etmektedirler. Özellikle APT projelerine son yıllarda artan talep 

doğrultusunda daha çok destek vermeye başlamışlardır.   

Özellikle son yıllarda artan trafik yükleri altında yolların ömürlerini 

doldurmadan servis dışı kalmaları, mühendisleri yeni tasarım arayışlarına itmiştir. Bu 

arayışlardan birisi de yolların mekanistik ampirik analiz çalışmaları sonucunda elde 

edilecek verilere göre tasarlanmasıdır. Hızlandırılmış Yol Test (APT, Accelerated 

Pavement Testing), M-A çalışmaların bir parçası olup yolun sürekli trafik yükleri 

altındaki gerilme davranışını inceler.  

Amerika Birleşik Devlerindeki yol dolgu malzemelerine yönelik geliştirilen 

AASHTO yol tasarımı Türkiye için de kullanılmaktadır. Yeni AASHTO tasarımı 

tamamen Mekanistik analizlere dayalı olarak 2006 yılında yürürlüğe girecekti. Fakat 

çalışmalar yeni AASHTO yol tasarımının tamamen Mekanistik olamayacağı yönünde 

aynı fikirdedirler. Bunun başlıca sebeplerinden biri, nümeriksel gerilme analizlerin arazi 

koşullarını birebir temsil edemediğini çeşitli çalışmalarla kanıtlamış olmasıdır. Nümerik 

çalışmalarda yapılan fakat arazideki zeminin karışık yapısından dolayı varsayımlar çok 

kere geçersiz olmaktadır. Bu nedenle son yıllarda arazi koşullarını daha iyi temsil eden 

APT test uygulamalarına eğilim artmıştır.  

 

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 
 

2.1. KTÜ Hızlandırılmış Yol Test Düzeneği  

 

Hızlandırılmış Yol Test, APT, laboratuarın yapımına Karadeniz Teknik Üniversitesi 

ulaşım anabilim dalında KTÜ Bilimsel Araştırmalar Dairesi Başkanlığı yardımıyla 2009 

yılında başlanmış ve aynı yıl içinde inşaatı tamamlanmıştır. Laboratuarda demir yolu, 

hava alanı pistleri ve benzeri yapıların gerçek koşullarda dinamik yüklemleri birebir 

temsil edebilme imkânına sahiptir. Türkiye de yapılmış olan ilk ve tek laboratuar olma 

özelliğine sahip olup 30 metre uzunluğun da ve 6 metre genişliğinde boyutlara sahiptir. 

Hızlandırılmış Yol Test Düzeneğinin ikinci kısmı olan dinamik yükleme düzeneği çelik 

konstrüksiyondan yapılmış olup ana gövdesi I profillerinden oluşmaktadır (Şekil 1). 15 

metre  uzunluğundaki dinamik yükleme düzeneği, 12 m’lik etkili deney mesafesi ile 

oldukça önemli bir özelliğe sahiptir.  

Bu çalışmada, sonlu elemanlar yönteminde doğruluğunu tespiti için beton kaplamların 

altına 5 cm ve 20 cm çaplı kalibre edilmiş basınç ölçer cihazları ve 10 cm 

uzunluğundaki birim şekil değiştirme ölçer cihazları yerleştirilmiştir. Yerleştirilen bu 

cihazlardan elde edilen değerler sonlu elemanlar modellemesinde girdi (input) olarak 

kullanıldı. Sonlu elemanlar analizlerinde x doğrultusunda beton yol altında (  =sx) ve 

üstünde sırasıyla maksimum 2000 kN/m
2
 ve 3300 kN/m

2
 değerleri ölçülmüştür.  

Literatürdeki değerler yerine İl Özel İdaresi yollarında elde edilen elastisite modülü 

değerleri girildi.  
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Şekil 1. Dinamik Yükleme Test Düzeneği saha uygulaması 

 

2.2. ANSYS Programı Yardımıyla Gerilme Analizi 

 

Literatür çalışmalarında beton yol kaplama üzerine yapılan başarılı çalışmalarda 

geliştirilen modeller [7-8] göz önünde bulundurarak bu çalışmada farklı boyut ve 

yüklemlere maruz sonlu elemanlar yapısı oluşturuldu. Sonlu elemanlar çalışmasında, 

yol tabakaları 3 doğrultuda düşey deplasmanlara izin verilerek modellendi. Yatay 

doğrultudaki deformasyonlar ise sınırlandırıldı. Şekil 2, sonlu elemanlar modelin 

yapısını göstermektedir. Düşey yönde (Z doğrultusu) 0.8 MPa’lık tekerlek basıncı beton 

kaplamanın tam ortasına uygulanarak, farklı beton sınıflarına göre maksimum düşey yer 

değiştirme değerleri hesaplanmıştır. Tablo 1, modellemelerde be analizlerde kullanılan 

beton sınıfları ve bunların mekanik özelliklerini göstermektedir.  
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Şekil 2. Yol üst yapı modeli ve ANSYS sonlu elemanlar mesh modeli. 

 

Program girdi parametreleri: 

 

Plaka boyutları; 4x4 mxm 

Beton yol kaplama kalınlıkları; 15, 20 ve 25 cm 

Beton sınıfları; C20, C25 ve C30  

Tüm betonlar için poisson oranı; 0.2  

Temel ve alt temel için poisson oranı sırasıyla; 0.35 ve 0.4 

Temel ve alt temel tabakasının kalınlıkları; 20cm ve 100 cm  

C20 ve C25 betonunun birim hacim ağırlıkları; 2450     ⁄  

C30 betonunun birim hacim ağırlığı; 2550     ⁄  

Temelin tabakasının birim hacim ağırlığı; 1900  

Alt temel tabaka birim hacim ağırlığı; 1800     ⁄  

Seçilen yük; Tek tekerlek yükü 0.8 Mpa  

 

Tablo 1. Beton sınıfları ve mekanik özellikleri 
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Beton 

Sınıfı 

Karakteristik 

Dayanım (Mpa) 

Tasarım Dayanımı 

(MPa) 

Eşdeğer Küp 

(150 mm) 

Basınç 

Dayanımı 

(MPa) 

28 

Günlük 

Elastisite 

Modülü 

(Mpa) 

   

Basınç  Çekme  Basınç  Çekme  

                     

C14 14 1.3 9.3 0.87 16 26150 0.85 

C16 16 1.4 10.7 0.93 20 27000 0.85 

C18 18 1.5 12.0 1.00 22 27500 0.85 

C20 20 1.6 13.3 1.04 25 28000 0.85 

C25 25 1.8 16.7 1.17 30 30000 0.85 

C30 30 1.9 20.0 1.28 37 32000 0.82 

C35 35 2.1 23.3 1.38 45 33000 0.79 

C40 40 2.2 26.7 1.48 50 34000 0.76 

C45 45 2.3 30.0 1.57 55 36000 0.73 

C50 50 2.5 33.3 1.65 60 37000 0.70 

Poisson Oranı: 0.20         Kayma Modülü: 0.40                                        
  

 

 

3. BULGULAR 
 

Bu çalışmada, üç farklı yol kalınlığı ve farklı beton sınıfı için gerilme analizleri 

yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Gerilme analizlerinde x doğrultusunda beton yol 

kaplama altında meydana gelen gerilme dağılışları Şekil 3 ve 4 gösterilmiş ve Tablo 2 

ve 3’de karşılaştırılmıştır. X  ve Y  doğrultuları sırasıyla hareket yönüne dik ve parelel 

doğrultulardır. Şekillerde “s” düzlem yüzey çizgisini göstermktedir. Tablo 2’den 

görüldüğü üzere, beton kalınlığı artırıldığında veya beton kalitesi artırıldığında aynı yük 

altında maksimum yer değiştirmeler azalmaktadır. Ayrıca beton sınıfını bir üst sınıf 

seçildiğinde yer değiştirmede yaklaşık % 1.67’lik bir azalma meydana gelirken, tabaka 

kalınlığı 5 cm artırıldığında yaklaşık %16.7’lik bir azalma meydana gelmektedir. 

 

Tablo 3’den de görüleceği üzere 15 cm’lik beton yolların altında meydana gelen çekme 

gerilmelerini hiçbir beton sınıfı taşıyamamaktadır. Tablodan açıkça görülüyor ki, 

tekerlek yükünden dolayı meydana gelen basınç gerilmelerini beton yol çok rahat 

taşıyabilirken, beton altında meydana gelen çekme gerilmelerini taşımakta 

zorlanmaktadır. Gerilme analizleri, 15 cm kalınlığındaki C20, C25 ve C30 beton 

yolların tekerlek yüklerini taşıyamayacağını göstermektedir. 20 cm ve 25 cm 

kalınlığındaki C20, C25 ve C30 beton sınıfların ise hem çekme hem de basınç 

gerilmeleri karşılayabileceğini göstermiştir. 

 

15 cm’lik bu yollarda çekme bölgesindeki gerilmeleri taşıyabilmek için 8 mm çapında 

çeliklerden oluşan hasır demirinin betonun çekme bölgesine koyularak karşılanabileceği 

söylenebilir. Beton kalınlığı artırıldığında veya beton kalitesi artırıldığında aynı yük 

altında maksimum yer değiştirmeler azalmaktadır. 
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             Tablo 2. Farklı beton yol tabakaları ve beton sınıflarına göre maksimum düşey 

             yer değiştirmeler (mm) 

Maksimum düşey yer 

değiştirmeler (mm) 

Beton Sınıfları 

C20 C25 C30 

Beton Yol 

Kalınlıkları 

(cm) 

15 0.600 0.590 0.582 

20 0.469 0.458 0.450 

25 0.389 0.381 0.375 

 

 

Tablo 3. Gerilme değerlerin karşılaştırılması 

Beton 

Sınıfı 
Yol 

Kalınlığı 
(m) 

Doğrultu  Maksimum 

Gerilme 
Yol 

Yüzeyi 
(Mpa) 

Yol Alt 

Yüzeyi 
(Mpa) 

Betonun 

Çekme 

Dayanımı 
(Mpa) 

C20/25 

0.15 

x 

doğrultusu 
Çekme 0.410 1.934 

1.6 

Basınç 3.296 0.250 
y 

doğrultusu 
Çekme 0.412 2.004 
Basınç 3.313 0.246 

0.20 

x 

doğrultusu 
Çekme 0.184 1.323 
Basınç 2.334 0.119 

y 

doğrultusu 
Çekme 0.200 1.370 
Basınç 2.336 0.127 

0.25 

x 

doğrultusu 
Çekme 0.077 1.046 
Basınç 1.778 0.049 

y 

doğrultusu 
Çekme 0.090 1.053 
Basınç 1.740 0.059 

C25/30 

0.15 

x 

doğrultusu 
Çekme 0.409 1.976 

1.8 

Basınç 3.358 0.250 
y 

doğrultusu 
Çekme 0.409 2.048 
Basınç 3.378 0.245 

0.20 

x 

doğrultusu 
Çekme  0.177 1.347 
Basınç 2.372 0.115 

y 

doğrultusu 
Çekme 0.196 1.394 
Basınç 2.374 0.124 

0.25 

x 

doğrultusu 
Çekme 0.074 1.062 
Basınç 1.802 0.046 

y 

doğrultusu 
Çekme 0.088 1.070 
Basınç 1.764 0.056 

C30/37 

0.15 

x 

doğrultusu 
Çekme 0.407 2.015 

1.9 

Basınç 3.417 0.249 
y 

doğrultusu 
Çekme 0.407 2.088 
Basınç 3.439 0.244 

0.20 

x 

doğrultusu 
Çekme 0.169 1.369 
Basınç 2.406 0.111 

y 

doğrultusu 
Çekme 0.191 1.417 
Basınç 2.410 0.121 

0.25 

x 

doğrultusu 
Çekme 0.071 1.077 
Basınç 1.824 0.044 

y 

doğrultusu 
Çekme 0.083 1.085 
Basınç 1.786 0.053 
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Şekil 3. X doğrultusunda beton yol altındaki gerilmeler (  =sx) 

 

 

 

 
 

Şekil 4. Z doğrultusundaki gerilme dağılışı (  =sz) 
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Şekil 4’de örnek olarak 15 cm kalınlığında C20 betonda z doğrultusunda meydana gelen 

gerilmeler gösterilmiştir. Temel kalınlığının 20 cm ve alt temel tabakasının 100 cm 

olduğu beton yollar için z doğrultusundaki gerilmeler görülmektedir. Gerilmelerin 

derinlik boyunca (z doğrultu) önemli ölçüde beton ve temel tabakada oluştukları 

görülmektedir. Tablo 4’te Z doğrultusunda meydana gelen basınç gerilmeleri 

göstermektedir. Görüleceği üzere Z doğrultusundaki gerilmeler göz önünde 

bulundurulduğunda en fazla gerilmelerin doğal olarak 15 cm kalınlığındaki betonlarda 

oluşacağı açık.  

 

 

               Tablo 4. Z doğrultusunda meydana gelen basınç gerilmeleri 

Beton 

Sınıfı 

Yol 

Kalınlığı 

(m) 

Yol 

Yüzeyi 

(Mpa) 

Yol Alt 

Yüzeyi 

(Mpa) 

Temel Alt 

Yüzeyi 

(Mpa) 

C20/25 0.15 0.97 0.17 0.04 

0.20 1.04 0.09 0.05 

0.25 0.99 0.09 0.04 

C25/30 0.15 0.97 0.17 0.04 

0.20 1.04 0.09 0.05 

0.25 0.99 0.09 0.04 

C30/37 0.15 0.97 0.17 0.04 

0.20 1.04 0.09 0.05 

0.25 0.99 0.09 0.04 

 

 

Teşekkür 
 

Trabzon İl Özel İdaresine çalışmalarımıza beton ve temel tabakası malzemelerin temin 

edilmesi ve sıkıştırılmasındaki katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca KTÜ 

Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon Birimine Hızlandırılmış Yol Test düzeneğinin 

oluşturulmasından dolayı teşekkür ederiz.  

 

 

4. SONUÇ 
 

Bu çalışmada beton yol tabakası için 3 boyutlu sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak   

gerilme analizleri yapılmıştır. Üç farklı yol kalınlığı ve beton sınıfı için gerilme 

analizleri yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Gerilme analizleri, 15 cm kalınlığındaki 

C20, C25 ve C30 beton yolların tekerlek yüklerini taşıyamayacağını göstermektedir. 20 

cm ve 25 cm kalınlığındaki C20, C25 ve C30 beton sınıfların ise hem çekme hem de 

basınç gerilmeleri karşılayabileceğini göstermiştir. Beton yol kaplamasında oluşan 

çekme gerilmeleri, farklı beton sınıfları ve kalınlıkları için farklı değerler aldığı 

görülmektedir. Ayrıca, beton sınıfını bir üst sınıf seçildiğinde düşey deplasmanlarda 

yaklaşık %1.67’lik bir azalma meydana gelirken, tabaka kalınlığı 5 cm artırıldığında 

yaklaşık %16.7’lik bir azalma meydana gelmektedir. 

 

 



365 

 

Kaynaklar 
 

1. M.V.Akpınar, "Hızlandırılmış Yol Testi", Hazır Beton, THBB, Sayı, 97, 63-65, 

Şubat 2010 

 

2. O. Karpuz, M. V. Akpınar, T. Sert, M.  Örnek, “Beton yollarda karışım incelik 

modülünün sürtünme kaybına etkisi,” Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi Dergisi, 2008,23(2):137-146  

 

3. Orhan Karpuz, Karışımdaki Kum Özelliklerinin Beton Yol Yüzey Pürüzlülüğüne 

Etkisinin İncelenmesi, Doktora Tez, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008. 

 

4. O. Karpuz, M. V. Akpınar, “The Effect of Fine Aggregate Type on Wear 

Resistance of Pavement Concrete”, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, 

No: 2, 2009 (1-8) 

 

5. T.Sert, M. V. Akpınar, Analysis of Geogrid Performance on Highway Subbase with 

Special Designed Pullout Test, IMO Journal, Cilt 22 Sayı 1, Ocak, 2011.   

 

6. Frederıck Hugo, Significant Findings from Full-Scale Accelerated”, Pavement 

Testing, A Synthesis of Highway Practice, 2000.  

 http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_syn_325.pdf Erişim tarih 

12.11.2012, 

 

7. M. V. Akpınar, “Effects of Truck Load Position on Longitudinal Joint  

Deterioration”, Indian Journal of Engineering Matrials Science, IJEMS, Vol. 15, 

pp. 41-50, 2008 

 

8.  M. V. Akpınar, J. Hancock, and M. Hossain, A. J. Gisi, “Theoritical Investigation 

of Cross Tensioned Concrete Pavement”, 7
th

 International Conference on Concrete  

Pavements, Orlando, Florida, USA,   2001. 

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS&keyword=SERT%2C%20Tuba&s_f=3
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS&keyword=%D6RNEK%2C%20Murat&s_f=3
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS&keyword=%C7ukurova%20%DCniversitesi%20M%FChendislik%20Mimarl%FDk%20Fak%FCltesi%20Dergisi&s_f=4
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS&keyword=%C7ukurova%20%DCniversitesi%20M%FChendislik%20Mimarl%FDk%20Fak%FCltesi%20Dergisi&s_f=4
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_syn_325.pdf

