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Özet 
 

Bu çalışma, Antalya Büyükşehir Belediyesinin de ortakları arasında yer aldığı Avrupa 

Birliği 6. Çerçeve programı kapsamında finanse edilen EcoLanes (Economical and 

Sustainable Pavement Infrastructure for Surface Transport) projesinin tanıtılması 

amacıyla hazırlanmıştır. EcoLanes, 5 ülkeden toplam 9 çalışma grubu ile 

gerçekleştirilmekte olan yaklaşık 2.1 milyon Euro bütçeli bir araştırma-geliştirme 

projesidir.  Çalışmada öncelikle proje yöntemi açıklanmıştır. Silindir ile sıkıştırılabilen 

betonlar ile endüstriyel olarak üretilmiş çelik lifler kullanılarak oluşturulan lifli betonların 

özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra, bu projenin en can alıcı noktası olan 

atık lastikler içerisindeki tellerin lastikten sıyrılması ile elde edilecek olan çelik lifler 

kullanılarak üretilmesi planlanan ve silindir ile sıkıştırılabilen beton yolların özellikleri 

açıklanmıştır.  

 

Bu proje kapsamında atık lastiklerin iç çeperlerinde bulunan çelik teller beton içerisinde 

kullanılarak Avrupa‟daki 4 farklı ülkede beton yol uygulaması yapılacak ; ayrı iklim 

şartlarında gerçekleştirilecek olan bu uygulamalarla ekonomik, çevreci ve yüksek  

dayanıma sahip yeni bir beton yol tekniği geliştirilecektir. 

 

 

Abstract 
 

This work has been prepared with the aim of introducing the Project Ecolanes ( 

Economical and Sustainable Pavement Infrastructure  for Surface)  one partner of whose  

Antalya Metropolitan Municipality  and  is financed by EU under the 6th frame work . 

Ecolane is a resource – development Project with approximately 2.1 million budget and 
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has been realized by approximately   nine working groups out of  five countries. In this 

work, the Project method has been declared first. The information about the features of 

the concrete packable by rollers and the fibrous concrete that are produced by using 

industrially-produced steel fibers have been given. Then, as   the most important part of 

this Project, the features of the concrete roads which are packable with roller and its   

planned production from the steel fibers that are grazed from the tire has been explained.  

 

Under this Project , by the help of the usage of the steel fibers out of the inner skin of the 

tires of the waste tires ,  the concrete road implementation is going to be done in 4 

different countries through out of  Europe ; these implementations are  going to be held   

in  different climate conditions  and   by that way , a highly-durable , economic and 

environmentalist new concrete road technique is going to be developed. 

12 

 

1. GİRİŞ 
 

Politik ve çevresel kaygıların yanısıra devamlı artan petrol fiyatları nedeniyle Dünya‟da 

yüzey kaplamacılığında asfalt kullanımı önemini yitirmeye başlamıştır. Bununla birlikte  

gerek kentler arası, gerekse kent içi karayollarında bakım-onarım harcamalarının giderek 

artması, bu sorunu ülkenin kendi kaynaklarını daha fazla kullanarak çözme zorunluluğunu 

ortaya çıkartmaktadır. Bugün karayollarına ayrılan sınırlı bütçenin büyük bir bölümünün 

yalnızca bakım-onarım giderlerinde kullanılabilmesi daha dayanıklı, uzun yıllar bakım-

onarım gerektirmeden kullanılabilecek beton yollar yapılması gereğini ortaya 

koymaktadır. Bu durumda akla gelen ilk seçenek; beton yoldur [2]. Yol yapımında 

kullanılacak olan beton tür ve teknikleri incelendiğinde ilk göze çarpan uygulamalar 

silindir ile sıkıştırılabilen betonlar ve lifli betonlardır. 

 

Silindir ile sıkıştırılabilen beton, 1970 „ler den itibaren başta İspanya olmak üzere Avrupa 

ve Dünyanın pek çok ülkesinde, uygulama esnasında özel bir ekipmana ihtiyaç 

duyulmaması, yapım kolaylığı, çalışan eleman sayısını azaltması ve yüksek üretim hızı ile 

asfalt kaplamaların yapıldığı makinalarla inşa edilebilmesinden dolayı beton yol 

kaplamalarında tercih sebebi olmuştur [2].  

 

Lifli betonda ise; betonun zayıf olan mekanik özelliklerini iyileştirmek amacı ile betona 

çelik lifler ilave edilerek betonun tokluğunun, darbe yüklerine karşı direncinin, eğilme 

dayanımının arttırılması hedeflenir [3]. Her iki yöntemin maliyeti geleneksel beton 

kaplamalardan %10-30 arasında daha düşük olup genellikle düşük hızlı – ağır tonajlı 

trafiğe sahip olan yol kesimleri ile havaalanı pist ve taksi yolları gibi mukavemet, 

dayanıklılık ve ekonominin çok önemli olduğu yerlerde kullanılmaktadır.  

 

Hem silindir ile sıkıştırılabilen betonların hem lifli betonların genel özellikleri 

irdelendiğinde kendiliğinden yerleşen betondan daha üstün olduğu gözlemlenir. Ayrıca; 

geridönüşümün önemi ve atık lastiklerin yok edilmesinin maddi ve ekolojik anlamda 

zorlukları göz önüne alındığında ve tüm bu noktalar bir araya getirildiğinde; atık lastikler 

içerisindeki çelik teller kullanılarak silindir ile sıkıştırılabilen çelik tel donatılı ekonomik, 

çevreci ve yüksek mukavemetli beton yolların araştırılması ve geliştirilmesinin 

hedeflendiği EcoLanes projesi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada; EcoLanes projesi ile ilgili 

bilgiler verilmiş, proje ortaklarının çalışma yöntemleri anlatılmış; Türkiye‟de Avrupa 

Birliği çerçeve programları kapsamında ortak olarak görev alan ilk belediye olan Antalya 

Büyükşehir Belediyesi‟nin projedeki görev ve sorumluluklarına değinilmiştir. 
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2. BETON YOLLAR 
 

2.1. Silindir İle Sıkıştırılabilen Beton (RCC)  

 

Silindirle sıkıştırılabilen beton, normal betona göre su içeriği çok az ve işlenebilirliği 

yok denecek (sıfır çökme) düzeyde olan ve taze durumda iken normal betondan çok 

zemin dolgu malzemesi gibi, katılaştığında ise normal beton gibi davranan bir 

malzemedir. Silindirle sıkıştırılabilen beton, yeni bir malzemeden çok yeni bir yapım 

tekniğidir.Bu beton uygulaması esnek kaplamalar ile karşılaştırıldığında; rijitliğinden 

dolayı esnek yol kaplamasında oluşan deformasyonlar ile bitümlü yüzey kaplaması 

bünyesinde oluşan gerilme ve birim uzamaları azaltmış ve dolayısıyla kaplama 

kalınlığını düşürmüştür. Silindirle sıkıştırılabilen betonun geleneksel alt temel betonu 

ile karşılaştırıldığında düşük rötreye ve yüksek çekme birim deformasyon kapasitesine 

sahip, daha yoğun ,geçirimsiz ve daha az masraflı, olduğu belirtilmiştir. 

 

Düşük su-çimento oranı ile çalışılmak durumu sözkonusu olduğundan, silindirle 

sıkıştırılabilen betonun dayanım gelişmesi çok hızlı olmakta ve üç gün gibi kısa bir süre 

içinde oldukça yüksek dayanım sağlamaktadır. Yol kaplaması olarak kullanıldığında 

yolun kısa sürede trafiğe açılmasına imkan vermektedir. Sabit su-çimento oranı için 

belli bir dayanımın sağlanması daha az çimento miktarı ile elde edilmekte, dolayısıyla 

karışımda daha az su ve çimento bulunması düşük rötreyi sağladığı gibi karışım oldukça 

ekonomik olmaktadır. Rötre süresi kısa olduğundan, yolda bırakılacak derz sayısı 

azaltılabilmekte ve derzler arasındaki mesafe artmaktadır. 

  

Silindirle sıkıştırılabilen beton, taze durumda iken geleneksel betondan farklı olarak 

zemin dolgu malzemesi gibi davrandığından ; bu beton ile yapılacak yol kaplamasının 

inşasında kullanılacak araçlar, asfalt kaplama ve zemin dolgu yapımında kullanılan 

araçların aynısıdır. Silindirle sıkıştırılabilen betonun karıştırılma işi şantiyede 

yapılmakta ve uygulama alanına taşınması ise damperli kamyonlar ile sağlanmaktadır. 

Beton silindirlenmek üzere asfalt finişeri ile yere serilip, vibratörlü silindirler 

aracılığıyla sıkıştırılmaktadır (Şekil 1). 

 

 
 

Şekil 1. RCC‟nin uygulama aşamaları 

 

 

 

Sıkıştırılması 

RCC’nin uygulanması 

Asfalt finişerine 

boşaltılması 

 

 

RCC’nin kamyona 

yüklenmesi 

  RCC uygulamasında en önemli noktalar : 

 RCC karışımının 30 dak. içerisinde uygulanması 

gerekir, 

 Sıkıştırmada vibratörlü silindirler kullanılmalıdır. 

 Kaplama kalınlığı 25 cm‟den fazla olmamalıdır.  

 Kaplama yüzeyini 7 gün boyunca nemli tutmak 

gerekmektedir. 
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2.2. Çelik Lifli Beton (SFRC)  

 

Lifli beton, hidrolik çimento, agrega ve beton içerisinde çoğunlukla süreksiz dağılı çelik 

liflerin suyla karıştırılmasından meydana gelen bir yapıya sahiptir. Belirli özellikleri 

olan liflerin beton içerisine homojen olarak eklenmesi ile oluşturulan lifli beton, ilk 

görünüşte normal beton karışımlarına benzemesine rağmen değişik yükler altında 

gösterdiği davranış ve performans açısından geleneksel betondan oldukça farklı bir 

özelliğe sahiptir. Liflerin beton içerisinde gelişigüzel dağılmasına rağmen lifli beton; 

yük altında homojen bir davranış gösterir [1]. 

 

Çelik liflerin betona belli oranda karıştırılması ile elde edilen yeni betonun çekme 

dayanımının yanında birçok mühendislik özelliklerinde de iyileşmeler gözlenmiştir. 

Çelik lifler, basınç ve çekme kuvvetleri etkisi altında, çekme mukavemeti tam olarak 

kullanılmadan önce betonda çok sayıda kılcal çatlakların meydana gelmesini 

önlemektedir. Çelik lifli beton basınç düktilitesi gösterir; taşıma gücüne eriştiği halde 

yük taşıma özelliği vardır. Ayrıca kesme, burulma ve yorulmaya karşı mukavemeti 

fazladır. Çatlama, dökülme, parçalanma ve dağılmalar azdır. Çekme mukavemetinde 

normal betona göre oldukça önemli artışlar gözlenir. Bütün bu üstün özelliklerinden 

dolayı çelik lifli beton kullanılması halinde kesitler küçüldüğü için malzemeden tasarruf 

sağlanır.  

 

Çelik lifli betonların yüksek yorulma kapasitesi ve darbe dayanımına sahip olmaları 

araç tekerleklerinden doğan tekrarlı yük ve darbelerin kolayca karşılanmasını sağlar. 

Dizayn kriterleri belirlenirken, bölgedeki sıcaklık değişimleri, zemin oturmalarından 

meydana gelebilecek deformasyonlar, derz açıklıkları ve rötre tesirleri göz önüne 

alınır[1].  

 

Ülkemizde ağır dingil yüklerinden ve ağır araç trafiğinden kaynaklanan asfalt yol 

hasarları ciddi boyuttadır. Sık aralıkla yapılan onarım ve bakım giderleri yüksek bir 

maliyet yaratmaktadır. Bakım giderleri çok az olan ve daha uzun süre hizmet veren 

beton yollar asfalt yollara oranla daha ekonomik bir çözüm getirmektedir. 

 

 

3. ECOLANES PROJESİ 
 

Ecolanes ( Economical and Sustainable Pavement Infrastructure for Surface Transport) 

Projesi Avrupa Birliği 6.Çerçeve kapsamında “Sürdürülebilir Yüzey Taşımacılığı” 

başlığı altında gerçekleştirilmekte olan araştırma-geliştirme projesidir. Bu proje 

kapsamında üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör firmalarından oluşan 11 proje 

ortağı ; 9 çalışma grubunda bir araya gelmiştir. Çalışmalar 1 Ekim 2006‟da başlamış ve 

30 Eylül 2009 da tamamlanacaktır. Ecolanes;  2,1 milyon Euro bütçeli bir projedir.   

 

3.1. Projenin Hedefleri, Amaçları 

 

Politik ve çevresel kaygıların yanısıra devamlı artan petrol fiyatları nedeniyle yüzey 

kaplamacılığında asfalt kullanımı önemini yitirmeye başlamıştır. Alternatif olarak var 

olan beton yollar ise yerli ham madde kullanılarak üretilmesi ve temel tabakasının 

kalınlığını azaltması nedeniyle asfalt yolların üstünlüğünü azaltmaktadır. Beton yollar ; 

ilk maliyetleri daha pahalı olmasına rağmen yolun bakım-onarım masraflarını azaltması 

nedeniyle toplam maliyeti düşünüldüğünde asfalt yollar ile eşit bütçede 
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gerçekleştirilebilmektedir. Beton yolun uygulamasında çekme gerilmelerini karşılamak  

amacıyla beton içerisine çelik teller ilave edilerek lifli beton kullanılmakta  veya tek 

veya çift sıra hasır donatı yerleştirilmektedir. Beton içerisinde kullanılan bu çelik teller 

genellikle endüstriyel olarak üretilmektedir. Ancak son yapılan çalışmalar göstermiştir 

ki ; lastik içerisindeki teller hem maliyet açısından hem geridönüşüm amacı 

güdüldüğünde oldukça ekonomik ve çekicidir.  

 

Bu nedenle bu proje de atık lastikler içerisindeki çelik teller kullanılarak silindir ile 

sıkıştırılabilen çelik tel donatılı beton yolların araştırılması ve geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. Yol kaplamaları için geliştirilmesi planlanan bu yeni yapım tekniği ile; 

 

 Yapım maliyetinde %10-20 oranında, 

 Yapım süresinnde %15 oranında, 

 Enerji sarfiyatı ve bakım-onarım masrafların da %40 oranında azalma  

beklenmetedir. 

 

3.2. Proje Ortakları ve Görevleri 

 

Proje Sheffield Üniversitesi yürütücülüğünde İngiltere‟den 3, Türkiye, Romanya ve 

Güney Kıbrıs‟ dan 2 , İtalya ve Fransa‟dan 1‟er ortak olmak üzere 5 ülkeden 11 ortak ile 

9 çalışma grubundan oluşmaktadır. Çalışma grupları ; yapılacak çalışmalarda ki 

adımlara göre oluşturulmuştur. Öncelikle her çalışma grubunun amacı açıklanmış ; daha 

sonra bu gruplarda hangi ülkelerden hangi kurumların sorumlu olduğu belirlenmiştir. 

Şekil 2‟de proje ortakları ve ülkeleri, çizelge 1‟de ise kurumlar ve projedeki en temel 

görevleri sunulmuştur. 

 

 
 

   Şekil 2.  EcoLanes Projenin Ortakları ve Ülkeleri 

 

 

1, 5, 11 

4 
3, 7 

8 

2, 6 

9, 10 
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      Çizelge 1.  Ecolanes Proje Ortakları ve Çalışma Grupları 

 

No Proje Ortakları Görev 

1  Sheffield Üniversitesi  Beton Deneyleri 

2 Akdeniz Üniversitesi  Çevresel Etki 

3 Gheorghe Asachi Teknik Üniversitesi  Ulaşım 

4 Avrupa Lastik Geri dönüşüm Derneği  Çevresel Politika 

5 Agrega Endüstrisi Birliği  Uygulama 

6 Antalya Büyükşehir Belediyesi Uygulama 

7 Romanya Ulusal Yol Derneği Uygulama 

8 İtalya Lastik Derneği  Tellerin Sıyrılması 

9 G.Kıbrıs İletişim ve İmar Müdürlüğü Uygulama 

10 G.Kıbrıs Teknik Üniversitesi Maliyet Analizi 

11 Scott Wilson Şirketi Maliyet Analizi 

 

3.2.1. Atık Lastiklerden Çelik Tellerin Sıyrılması 

 

Atık lastiklerin mekanik iyileştirmesiyle üretilen çelik lif donatılı beton yollar; 

endüstriyel olarak üretilen tellerin kullanılması ile üretilenlere kıyasla daha düşük 

masraflı bir alternatif olarak kullanılabilir. Ancak atık lastiklerden elde edilen çelik lif 

donatıları ; betona zarar verebilen kablo yumaklarına neden olabilecek düzensiz şekle  

sahiptir. 

 

Çalışma grubu 1‟in amacı atık lastiklerden, beton içinde uygun şekilde kullanılabilecek 

teller üretilmesi ve yeni ekipmanlar geliştirilmesidir. Çelik teller %95 oranında 

kauçuktan arınmış olmalıdır. Lastiklerden sıyrılacak olan tellerin uzunluk  ve çapları da 

çalışma grubu 2 tarafından yapılacak olan araştırmaların sonucuna göre belirlenecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Atık Lastiklerin iç çeperlerindeki çelik tellerin çıkarılması 

a) Proje öncesinde yapılan çalışmalardaki mevcut durum 

b) EcoLanes kapsamında yapılan çalışmalarda ki durum 

 

3.2.2. Lifli Betonun Yol Kaplaması Olarak Kullanılması – Laboratuar Testleri – Sonlu 

Elemanlar Analizi  

 

Çelik lif donatılarla güçlendirilmiş betonun mekanik özellikleri, yapımda kullanılan 

materyaller ve çevre koşulları gibi çeşitli parametrelerden etkilenir. Çalışma grubu 2‟nin 

amacı çelik liflerle güçlendirilen beton karışımının (ıslak ve kuru); yol kaplamalarında 

kullanılabilmesi amacına uygun olarak geliştirilmesidir.  

 

 

b) a) 
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3.2.3. Yolun Testlerinin Yapılması, Analizi ve Dizaynı  

 

Yüzeysel kaplamalar ; bozulmalara neden olabilecek ağır tonajlı hızlı trafiğe ve çok 

büyük çapta çevresel koşullara maruz kalabilir. Çalışma grubu 3‟ün amacı 

geridönüşümlü çelik tellerle güçlendirilen ve düşük enerji kullanımını sağlayan uzun 

ömürlü yol geliştirmektir. Bu uzun ömürlü yolların performans testleri laboratuar 

şartlarında kurulacak olan sistemle gerçekleştirilecektir. 

 

3.2.4. Çevresel Etki ve Maliyet Analizi 

 

Söz konusu malzemeler ve enerji fiyatlarına dayanarak beton yollar asfalt yollara oranla 

daha cazip olabilir.  Gerçekten sürdürülebilir bir çözüm üretebilmek için beton yolların 

üretiminde enerji tüketiminin azaltılması gereklidir. 

 

 Çalışma grubu 4‟ün amacı uzun ömürlü yol inşaatı aşamasında hayat döngüsü 

oluşturabilecek bir sistem yaratabilmektir. Buna ek olarak çalışma grubu 4, silindir ile 

sıkıştırılmış çelik lifli betonların pratikte rahatça kullanılabilmesi için optimize edilmiş 

çelik lif döşeme ekipmanı geliştirecektir. 

 

3.2.5. Batı Avrupa İkliminde Uygulama Yapılması 

 

Batı Avrupa gibi ılıman iklimlerde ulaşım alt yapısının bozulması esas olarak yolun 

donması ya da buz çözücü tuzların verdiği zararla ilgilidir. Çelik lifler mikro 

çatlamaların oluşumunu kontrol eder ve böylece kaplama yüzeyinin zarar görmesi 

azaltılmış olur. 

 

Çalışma grubu 5; yoğun trafik olan bölgelerde deneme amaçlı yol inşaa edecek ve 

yukarıdaki sorunların çözümünü araştıracaktır. 

 

3.2.6. Doğu Avrupa İkliminde Uygulama Yapılması  

 

Doğu Avrupa gibi kara ikliminin hakim olduğu bölgelerde ulaşım alt yapısı (donma ve 

buz çözücü tuz nedeniyle ortaya çıkan zarar) özellikle kışın bozulur. Yazın yüksek 

sıcaklık nedeniyle de bozulmalar olabilir. Çalışma grubu 6; trafiğin yoğun olmadığı 

bölgelerde deneme amaçlı yol inşa edecek ve yukarıdaki sorunların çözümünü 

araştıracaktır. 

 

3.2.7. Akdeniz İkliminde Uygulama Yapılması 

 

Güney Akdeniz gibi sıcak iklimi olan bölgelerde kentlerdeki asfalt yolların gördüğü 

tipik zararlar; oturma, çökme, kabarma, çatlama ve ondülasyondur. Kent dışındaki asfalt 

yollar ise zemin hareketleri nedeniyle farklı zararlar da görmektedir. Çalışma grubu 7; 

deneme amaçlı iki adet uzun ömürlü yol inşaa edecektir. Antalya kentindeki yol; kentsel 

bölgelerin sorunlarını gösterecek iken, G.Kıbrıs‟ın Paphos kentindeki yol; kent 

dışındaki yolların belirli sorunlarını gösterecektir.   
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4. UYGULAMA 
 

Antalya Büyükşehir Belediyesi bu projede yedinci çalışma grubunun koordinatörü olarak 

görev almıştır. Projedeki sorumluluğu; Akdeniz ikliminde sıcak havadan ve zemindeki 

farklı oturmalardan kaynaklanan kaplama problemlerinin yokedilmesini sağlamaktır. 

Öncelikle kendi mücavir alanı içerisinde yer alan asfalt yollarda, sıcak hava ve diğer 

etkenlerle oluşan yüzey bozulmalarının envanterini çıkartacaktır. Bu bozulmaların 

tiplerini saptayacak ; bakım-onarımın nasıl yapıldığı ve maliyetinin ne kadar olduğunu 

belirleyecektir.  

 

Diğer çalışma grupları ile koordineli olarak yeni teknikle yapılacak olan yolun dizaynını 

gerçekleştirdikten sonra; proje ile tespit edilecek olan tekniği kullanarak yüzey ısısının 

60
0
C olduğu yaz aylarında 200-250 metre uzunluğunda bir deneme yolu yapacaktır.  

 

Gerçekleştirilecek olan deneme yolu, Antalya şehir merkezinde, Necip Fazıl Caddesi‟nin 

1+800 ile 1+215 km leri arasında yaklaşık 315 metre uzunluğunda yapılacaktır. Bölünmüş 

yol olan bu caddenin bir tarafı silindir ile sıkıştırılabilen çelik donatılı beton yol olarak 

yapılacak ; diğer tarafı asfalt yol olarak yeniden düzenlenecektir. Ağır tonajlı ve düşük 

hızlı kamyonların bu bölgeyi çok fazla kullanmaları nedeniyle uygulama için bu cadde 

seçilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Uygulama yapılacak olan Necip Fazıl Caddesinin mevcut durumu 

 

 

5. SONUÇ 
 

Politik ve çevresel kaygıların yanı sıra devamlı artan petrol fiyatları nedeni ile tüm 

Dünya‟da yüzey kaplamacılığında  asfalt kullanımı önemini yitirmeye başlamıştır. 

Ulaşımve taşımacılık hareketlerinin büyük oranında karayolları ile sağlandığı ülkemizde 

“asfalt” yaklaşımınında artı değiştirilmesi gerekmektedir. Çimento üretiminde dünyanın 

önde gelen ülkelerinden olmamıza karşın, ülemizde sadece deneme amaçlı yapılmış 

olan 6 km.lik beton yol ağının bulunması oldukça düşündürücü ve üzücüdür. 

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi‟ninde ortakları arasında ye aldığı “EcoLanes” araştırma-

geliştirme projesi ile çok kısa olan ülkemiz beton yol ağına bir katkıda bulunmak 

mutluluk vericidir. Bu projenin sonuçları doğrultasunda ; Antalya başta olmak üzere 

yurdumuzda beton yol ağının geliştirilmesi hedeflerimiz arasındadır. Böylelikle; hem 



 289 

ülke ekonomisine ve çevreye büyük katkılarda bulunulacak hemde sürücülerinin 

güvenli, konforlu ve sağlıklı bir şekilde taşıt sürmeleri sağlanmış olacaktır. 

 

 

Kaynaklar 
 

1. Atiş, C., “Uçucu Kül İçeren, Silindirle Sıkıştırılabilen Betonları Özellikleri”, 

Tübitak Journal of Engineering and Environmental Sciences, No:25, pp.503-515, 

2001. 

 

2. İyinam, Ş., Ağar, E., “Karayollarında Hazır Beton”, Beton2004 Kongresi, 2004, 

İstanbul. 

 

3. Taşdemir, M., Şengül, Ö., Şamhal, E., Yerlikaya, M., Endüstriyel Zemin Betonları, 

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yayını, İstanbul, 2006. 

 

4. Ağar, E., Taşdemir, Y.,“Silindir ile Sıkıştırılabilen Beton Yollar”, TÇMB,1999, 

Ankara. 

 

5.   EcoLanes projesi web sitesi http://ecolanes.shef.ac.uk/  

 

 

 

 

 

http://ecolanes.shef.ac.uk/

