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Özet 
 

Ankara – �stanbul Demiryolu Hızlı Tren Projesi kapsamında Polatlı – Eski�ehir arasında 
2400 metre uzunlu�undaki, Türkiye’nin en uzun viyadüklerinden birinin yapımı daha 
gerçekle�tirilmi�tir. Projede; 1100 adet fore kazık, 67 adet temel ve elevasyon, 792 adet 
öngermeli kiri�, prefabrik kablo kanalları ve alın elemanlarının yapımında, de�i�ik 
sınıfta 175.000 m³  beton, 25.000 ton donatı ve 1000 ton öngerme halatı kullanılmı�tır.  
 
Üretimi tamamlanan öngermeli kiri� montajının launching girderlerle  ( Kiri� süren ) 
yapılması planlanmı�, fakat �antiye �artları ve ba�lık betonunun �ekli dikkate 
alındı�ından dolayı, montajlarda 250 ton kapasiteli kafes bomlu paletli vinçle, 400 ton 
kapasiteli teleskopik mobil vinç kullanılmı�tır.   
 
Proje kapsamında ihtiyaç duyulan alın elemanları ve kablo kanalları,  Ilgaz �n�aatın 
Yenice ve Pozantı prefabrik beton eleman tesislerinde üretilmi�tir. Ankara - �stanbul 
Demiryolu Hızlı Tren Projesinde UIC 60 raylarına uygun 680.000 adet B 70 tipi travers, 
V4 viyadü�ünde ise,  7.200 adet B 70 tipi travers kullanılmı�tır.  
 
Projede görev alan farklı meslek disiplinindeki teknik eleman, formen ve kalifiye 
elemanların vardiya sistemiyle 24 saat kesintisiz özverili ve koordineli çalı�ması, 
�antiyenin ihtiyacı olan makine ve ekipmanların zamanında temini, olumsuz hava ve 
arazi ko�ullarında alınan tedbirler sayesinde, viyadü�ün yapımı 7 ay gibi rekor bir 
sürede gerçekle�tirilmi�tir.  
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Abstract  
 

The building of one of the longest viaducts in Turkey, 2400 meters between Polatlı - 
Eski�ehir, within the scope of Ankara – Istanbul Railway Fast Train Project, has been 
completed. In the project, 1100 fore piles, 67 groundings and elevation, 792 
pretensioned girders, prefabricated cable canals, and in the production of frontal 
elements, in various classes about 175.000 m³ of concrete, 25.000 tons of equipment 
and 1000 tons of pretension rope, have been used.  
 
The montage of the pretensioned girders, the production of which is completed, has 
been planned to be carried out by the launching girders (girder driver) in the Ilgaz �n�aat 
work machines park, but, when the building site and shape of the head concrete are 
taken into consideration, cage boomed tracked crane of 250 tons and telescopic mobile 
crane of 400 tons have been used in the montages.  
 
The fore elements and cable canals required within the project have been produced in 
the prefabricated concrete element facility of Ilgaz �n�aat in Yenice and Pozantı. In the 
Ankara – Istanbul Railway Fast Train Project, 680.000 sleepers in conformity with the 
UIC 60 rails have been used, and in V4 viaduct, 7.200 of B 70 – type sleepers. Since the 
montage works of the sleeper facility, which Ilgaz �n�aat and its German partner 
RAILONE established in 2007 in Polatlı has not been completed, the sleepers to be used 
in the project, have been supplied from the establishments of the RAIL.ONE in 
Germany, Hungary and Romania.  
 
Thanks to technical staff, foremen and qualified staff of different occupations, who are 
assigned in the project, worked 24 hours in shift system in a devoted and coordinated 
way, the machines and the equipments supplied in time, the cautions taken in time for 
the negative air and terrain conditions, the building of the viaduct has been completed in 
7 months, which is a record.  
 

 

1. G�R�� 
 

Ankara �stanbul Demiryolu Hızlı Tren Projesi kapsamında bulunan V4 viyadü�ü; 
Polatlı çıkı�ından yakla�ık 14. kilometrede ba�lamakta ve Sakarya nehrinin üzerinden 
geçerek demiryolu ana güzergâhına ba�lanmaktadır. Projenin yapımına ba�lanılmadan 
önce alınan tedbirler sayesinde, olumsuz hava ko�ullarında bile vardiyalı sistemle 24 
saat kesintisiz çalı�ılan V4 viyadü�ünün karakteristik özellikleri çizelge 1’de 
verilmi�tir. V4 viyadü�ünde kullanılan öngermeli kiri�lerin üretimi, �antiyede kurulan 
sabit tesiste yapılmı�tır. Proje kapsamında bulunan betonarme yapılar, öngermeli kiri� 
üretiminin tüm a�aması ile üretim kalitesi �antiyede kurulan kontrollük te�kilatıyla, 
Ilgaz �n�aat bünyesindeki kalite kontrol laboratuarlarının teknik elemanları tarafından 
24 saat kesintisiz yapılmı�tır.      
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                Çizelge 1.  V4 Viyadü�ünün karakteristik özellikleri 
 

Viyadü�ün uzunlu�u                          (m) 2.400  
Fore kazık                                         (adet) 1.100  
Radye temel ve elevasyon                (adet) 67  
Projede kullanılan öngermeli kiri�   (adet) 792  
Projede kullanılan beton                    (m³) 175.000  
Projede kullanılan donatı                  (ton)                25.000 
Projede kullanılan öngerme halatı    (ton)    1.000 

 
 

2. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ALT YAPI ÇALI�MALARI 
 
Teda�’ın orta gerilim hatlarından alınan elektrik enerjisi, burada tesis edilen trafolar 
yardımıyla alçak gerilime dönü�türülmü� ve �ebeke elektrik kesildi�inde otomatik 
olarak devreye giren jeneratörlerle desteklenmi�tir. Su kesintilerine tedbir olarak buhar 
jeneratör merkezine her biri 20 ton kapasiteli 2 adet su tankı, beton santraline ise her biri 
15 ton olan 4 adet su tankı konulmu�tur. So�uk havadaki beton üretimlerinde gerekli 
olan karı�ım suyunu ısıtmak amacıyla, tankların içine özel ısıtıcı sistemler dö�enmi� ve 
ısı kaybına mani olabilmek için su tankları kapalı ortamda muhafaza edilmi�tir.          
   
Ya�murlu havalarda, �antiye sahasında yapılacak çalı�maların aksamaması için, 
yakla�ık 10 km uzunlu�unda yol yapılmı� ve ana zeminde gerekli iyile�tirmeler 
yapıldıktan sonra 100.000 ton civarında bazalt agregası serilip sıkı�tırılmı�tır.  Projenin 
yapımı sırasında 24 saat sürekli çalı�ma yapılaca�ı planlandı�ından dolayı 10 km 
kapsama alanı olan telsiz sistemi kurulmu�tur. 
 
 

3. PROJEDE KULLANILAN BETONUN ÜRET�M� 
 
Projede kullanılacak betonun üretilmesi amacıyla, �ekil 1’de görülen 120 m³/saat 
kapasiteli sabit beton santralıyla, �ekil 2’de görülen 60 m³/saat kapasiteli mobil beton 
santralı kurulmu�tur. Elektrik kesintilerine tedbir olarak beton santralını besleyen 
elektrik �ebekesi, 200 KVA’lık jeneratörle desteklenmi�tir.   

  

                               
                        
                          �ekil 1. Sabit beton santralı          �ekil 2. Mobil beton santralı  
 
3.1. Beton Bile�enleri  
   
Agrega; Proje kapsamındaki fore kazık, radye temel, elevasyon, ba�lık kiri�i, dö�eme 
ve koruyucu betonların üretiminde, 4 de�i�ik gradasyonda kalker agregası 
kullanılmı�tır. Proje kapsamında kullanılan 792 adet öngermeli kiri�in ilk 50 adedinde 
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kalker agregası kullanılmı�sa da, öngerme halatlarını daha kısa sürede kesebilmek için 
daha sonraki üretimlerde bazalt agregası kullanılmaya ba�lanmı�tır.      
Çimento; fore kazık ve radye temel yapımında SDÇ 32,5 çimentosu kullanılmı�, 
elevasyon, ba�lık kiri�i, mesnet takozları ve kiri� üretiminde ise, CEM I (PÇ 42,5 R) 
çimentosu kullanılmı�tır. �antiyeye getirilen çimentonun yeterince dinlenebilmesi için 
sabit beton santraline 100 ton kapasiteli 4 adet çimento silosu, mobil beton santraline 
ise, 75 ton kapasiteli 2 adet çimento silosu konulmu� bu sayede �antiyede 550 ton 
çimentoyu depolama imkânı mümkün olmu�tur.  
Beton Kimyasalı; Beton üretimlerinde süper akı�kanla�tırıcı kullanımının yanı sıra taze 
betonu so�uk ve sıcak hava ko�ullarının olumsuz etkisinden korumak amacıyla de�i�ik 
beton kimyasalları da kullanılmı�tır.  
Beton Karı�ım ve Kür Suyu; Tesisteki kullanma suyu, beton karı�ım ve kür suyu 
olarak kullanılmı�tır.  
 
3.2. Üretimlerde Kullanılan Beton Dizaynlarının Tespit Edilmesi    
 
Projede kullanılacak beton karı�ımlarını tespit çalı�maları 4 a�amada yapılmı�tır.   
1.A�amada; betonun hazırlanmasında kullanılacak agregaları belirlemek amacıyla, 

ekonomik mesafelerde bulunan konkasör tesislerinden alınan agregaların TS 706 EN 
12620’e uygunlu�u tespit edilmi�tir.   

2.A�amada; Yörede faaliyette olan çimento fabrikalarının CEM I (PÇ 42,5 R) ve sülfata 
dayanıklı (SDÇ 32,5) çimentolarının kalitesi yapılan testlerle tespit edildikten sonra 
çimentoların temin edilece�i fabrikalar belirlenmi�tir.   

3.Beton karı�ım ve kür suyuyla, beton üretiminde kullanılması dü�ünülen beton 
kimyasallarının standartlara uygunlu�u yapılan testlerle tespit edilmi�tir.  

4.A�amada; Laboratuar ortamında yapılan beton deneme karı�ımlarından alınan 
numuneler, projenin devamı sırasında olumsuz hava ko�ullarıyla kar�ıla�ılaca�ı 
dikkate alınarak, de�i�ik ortamlarda muhafaza edildikten sonra teste tabi tutulmu�tur. 
Test sonuçları de�erlendirilerek projedeki betonarme yapılarda kullanılacak beton 
dizaynları alternatifli olarak tespit edilmi�tir.  

5.A�amada; Kontrollük te�kilatı teknik elemanlarınca olu�turulan heyet huzurunda 
tekrarlanan beton deneme karı�ımlarından alınan numuneler test edilerek, projede 
kullanılacak beton dizaynları onaylanmı�tır.  

 
 

4. OLUMSUZ HAVA KO�ULLARINDA ALINAN TEDB�RLER 
 

   Projenin yapımı sırasında olabilecek olumsuz hava ko�ullarına kar�ı alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla a�a�ıda belirtilen çalı�malar yapılmı�tır. [1] 

a.Meteoroloji Genel Müdürlü�ünden alınan 10 yıllık mevsimsel sıcaklık de�i�imleri 
istatistiksel olarak de�erlendirilerek, �antiye çalı�ma planları yapılmı� ve olumsuz 
hava ko�ullarında alınacak tedbirler tespit edilmi�tir.    

b.Agrega stok sahasına drenaj sistemi yapılarak su birikintileri önlenmi�tir. Stoktaki 
agregaların kı�ın ya�mur ve dondan yazın ise a�ırı sıcaktan etkilenmesini önlemek 
amacıyla belli bir miktarda agreganın üzeri örtülerek muhafaza altına alınmı� ve 
so�uk havalarda konkasör tesisinde yeni hazırlanan kırma agregalar kullanılmı�tır.  

c.Beton santralinin bunkeri, konveyör bandı, mikseri, beton kimyasalları ve su 
tanklarıyla bunların ba�lantı �ebekeleri izolasyonlu sistemle kapatılmı�, agrega 
bunkerlerinin sac kısmı doygun su buharı ile ısıtılmı� ve so�uk havalarda karı�ım suyu 
50°C’ kadar ısıtılarak kullanılmı�tır.        
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d.Transmikserler çalı�madı�ı süre zarfında kapalı alanda muhafaza edilmi� ve kazan 
kısımları telisle sarılmı�tır. Dı� ortam sıcaklı�ı dikkate alınarak gerek görüldü�ünde 
transmikser kazanlarına sıcak veya normal sıcaklıktaki su konulup bu �ekilde bir süre 
çalı�tırıldıktan sonra, kazandaki su bo�altılıp beton yüklemesi yapılmı�tır.  

e.Transmikser operatörünün betona su ilave etmesini önlemek amacıyla, tanktaki su 
bo�altılmı�, beton kıvamının uygun olmaması halinde redozlama yapılmı�tır.     

f.Projede görevli teknik eleman, formen ve ta�eronlara konularında uzman ki�ilerce; 
Beton üretiminde kullanılacak agrega, çimento, beton kimyasalları ve donatının teslim 
alınması, korunması, normal ve anormal hava ko�ullarında beton üretimi, nakli, 
redozlama yapılması, betonun kalıpların içerisine konulup vibre edilmesi, buhar ve su 
kürü, beton yapıların dı� hava ko�ullarından korunması,..vb konularının uygulamalı 
olarak anlatıldı�ı e�itimler verilmi�tir.  

 
 

5.  ÖNGERMEL� K�R�� ÜRET�M TES�S� VE ÜRET�M 
 
Proje kapsamında kullanılacak 792 adet I 195 tipi öngermeli prekast kiri�in üretilmesi 
amacıyla, �antiye sahasına �ekil 3’deki sabit tesis kurulmu�tur. Tesise her biri aynı anda 
4 adet kiri�i üretebilen 2 üretim holü yapılmı� ve üretimde �ekil 4’de görülen hidrolik 
sistemle açılıp kapanan kalıplar kullanılmı�tır. Üretime 24 saat sürekli devam edebilmek 
için, tesise 40 ton kapasiteli 4 adet portal vinç, 2.500 kg/saat kapasiteli 2 adet buhar 
jeneratörü, 6 adet demir bükme ve kesme makinesi, her biri 20 ton kapasiteli 2 adet su 
tankı, 1 adet 150 KVA’ lık jeneratör alınmı�tır.  
 

.                                                   
 
            �ekil 3. Kiri� üretim tesisi                     �ekil 4. Kiri� üretim hol ve kalıpları 

 
5.1. Öngermeli Prekast Kiri�lerin Üretimi  

 
V4 Viyadük in�aatında, karakteristik özellikleri çizelge 2’de verilen öngermeli kiri�ler 
kullanılmı� olup, kiri�lerin üretimi 3 a�amada gerçekle�tirilmi�tir. [2]  
  
           Çizelge 2. Öngermeli kiri�lerin karakteristik özellikleri   
  

Tipi Uzunlu�u A�ırlı�ı  Kiri�teki çelik tel Beton sınıfı 

I 195 33,20 m 75 ton 34 adet C 40 
 
1. A�amada; kiri� kalıbına konulan donatının arasına sürülen 34 adet öngerme halatına 
Paul germe makinesiyle kullanılarak 3 kademede (110, 210 ve 290 barlık ) germe i�lemi 
uygulanmı�tır.      
2. A�amada; transmikserle üretim merkezine getirilen beton, kalıp içerisine a�amalı 
olarak doldurulurken kiri� kalıbı üzerindeki 12 adet satıh vibratörü çalı�tırılarak betonun 
kalıp içerisine yerle�mesi sa�lanmı�tır. 
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3. A�amada; kalıp içerisindeki beton 2 saat dinlendirildikten sonra 12 saatlik buhar kür 
uygulanmı� ve transfer dayanımı minimum 37,5 N/mm²’e geldi�inde öngerme halatları 
kesilmi�tir. Kiri� beton sıcaklı�ı, dı� ortamdaki sıcaklı�a e�it duruma gelince kalıptan 
çıkarılan kiri�ler ön stok sahasına ta�ınıp su kürü uygulanmı� ve kiri� betonuna ait 
numunelerdeki basınç dayanımı proje dayanımına ula�tı�ında, dolylere yüklenen kiri�ler 
montaj sahasına gönderilmi�tir. �ekil 5,6 ve 7’ de kiri� üretiminin a�amaları verilmi�tir.  
   

         
 

�ekil 5. Beton dökümü     �ekil 6. Buhar kürü            �ekil 7.  Ön stok sahasına nakil  
            
5.2. Öngermeli Prekast Kiri� Üretiminde Kullanılan Beton Kalitesi  
 
Proje kapsamında bulunan yapılarda kullanılan betonun kalitesi, Kontrollük te�kilatı ve 
Ilgaz �n�aat tarafından kurulan 2 de�i�ik laboratuarda görevli teknik elemanlar 
tarafından, 24 saat sürekli olarak takip edilmi�tir.  
 
Kontrollük te�kilatı laboratuarı; Proje kapsamında kullanılan beton üretimlerinden 
alınan numuneler test edilerek, �artname limitlerine uygunlu�u kontrol edilmi�tir.  
Ilgaz �n�aat laboratuarı; Projenin planlanan sürede tamamlanması,  olumsuz hava 
ko�ullarında alınması gereken tedbirlerin önceden tespiti ve konuyla ilgili Ar–Ge 
çalı�malarının yapılabilmesi,  in�aatta kullanılacak her türlü beton elemanlarının yanı 
sıra öngerme halat ve in�aat demirlerindeki kaliteyi tespit edebilmek amacıyla geni� 
kapsamlı kalite kontrol laboratuarı kurulmu�tur. Proje kapsamındaki 792 adet öngermeli 
prekast kiri�in üretiminde; C 40 sınıfında 24.000 m³ beton, 1.000 ton öngerme halatı ve 
4.200 ton donatı kullanılmı�tır. 
 
Öngermeli kiri� üretiminde buhar küründen sonraki basınç dayanımının min.37,5 Mpa 
olması gerekmektedir. Kiri� üretim hızını artırmak amacıyla yapılan Ar – Ge çalı�ması 
sonunda; 2,68 g/cm³ özgül a�ırlı�ındaki kalker agrega yerine, özgül a�ırlı�ı 2,85 g/cm³ 
olan bazalt agregası kullanılmaya ba�lanmı�tır.  Agreganın de�i�tirilmesiyle birlikte; 
   

• Kiri� üretim sürecinde buhar küründen sonraki bekleme periyodu yakla�ık % 40 
azaltıldı�ından dolayı kiri� üretim hızı artmı�tır. 

• 28 Günlük basınç dayanımında yakla�ık olarak % 12’lik artı� elde edilmi�tir. 
• Transfer, 7 ve 28 günlük basınç dayanım sonuçlarında homojenlik sa�lanmı�tır.  

 
Öngermeli kiri� üretiminde alınan 12 adet küp numunenin 6 adedi transfer dayanımını 
tespit için buhar kürüne tabi tutulmu�, di�er 6 adet numunede ise 7 ve 28 günlük basınç 
dayanımı tespit edilmi�tir. Projede kullanılan 792 adet kiri�in üretimi sırasında 
kontrollük te�kilatı elemanlarınca 9700 adet 15 cm’ lik küp beton numune alınmı�tır.  
�ubat 2007 döneminde üretimi yapılan ( 668.– 760. kiri�ler ) 92 adet öngermeli kiri�teki 
beton basınç dayanım sonuçlarıyla de�erlendirilmesi çizelge 3 ve 4’de verilmi�tir.     
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  Çizelge 3. �ubat 2007’de üretilen kiri�lerdeki beton dayanımları 
 

 
 
Beton numunenin ya�ı  
  

 
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 

                    

      Çizelge 4. �ubat 2007’de üretilen kiri�lerdeki basınç dayanımlarını de�erlendirilmesi   
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5.3. Yükleme Testi   
 
Proje kapsamında üretilen öngermeli kiri�lere 2 a�amada yükleme testi uygulanarak 
üretimin kalitesi incelenmi�tir.  

1.A�amada; Yükleme testine tabi tutulan öngermeli kiri�lerin net açıklıklarının 1/3 
ve 2/3’lük bölümlerine test yüküne ula�ılana kadar a�amalı olarak yük 
konulduktan sonra 5 dakika beklenilip sehim ölçülmü�tür.    

2.A�amada; Kiri�lerin üzerindeki yükler a�amalı olarak kaldırıldıktan sonra mevcut 
sehim ölçülmü�tür. �artnamede, yükleme testi sırasında test yükünün tamamı 
konuldu�unda tespit edilen sehim miktarının, yükün tamamı kaldırıldıktan sonra 
minimum % 90’ ının geri gelmesi gerekmektedir. Projede kullanılmak amacıyla 
19.09.2006 tarihinde üretilen V4–K191 nolu kiri�e uygulanan yükleme testine ait 
görüntüler �ekil 8 ve 9’da verilmi�tir.  

 

                 
                                           
         �ekil 8. Kiri�lere yük uygulanması         �ekil 9.  Sehim ölçümü 
 
Yükleme testine sonuçları çizelge 5’de verilmi� olup, tetkikinden de görülece�i üzere; 
yükleme testi sırasında konulmu� olan test yükü kaldırıldıktan sonra,   maksimum test 
yükündeyken olu�an sehimin % 97,3’ ü geri dönmü�tür.   
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Çizelge 5. Kiri�lere uygulanan yükleme test sonuçları 
 

Kiri� no  V4-K 191 
Basınç dayanımı                                         N/mm² 63,5  
Test yükünün tatbik periyodu  8 
Tatbik edilen maksimum yük ( 2 noktadan )  N 470.720  
Maksimum yükte bekleme süresi                   dk 5  
Yük bo�altım periyodu  4 
Yük bo�altıldıktan sonra bekleme süresi        dk 5  
Maksimum yükte iken sehim     mm 33,09  
Yük bo�aldıktan sonraki sehim                     mm  0,91 
Sehimin geri dönü�ü       % 97,3 
�artnamede olması gereken geri dönü�          %  90  
Sonuç   Test sonucu uygundur.  

 
5.4. Öngermeli Kiri�lerin Montajı  
 
Projenin yapımına ba�lanılmadan önce öngermeli kiri� montajının, Ilgaz �n�aatın i� 
makine parkındaki launching girderlerle (kiri� süren)  yapılması planlanmı�sa da;  ba�lık 
kiri�lerinin geometrik �ekilleri ve arazi �artlarından dolayı montajların vinçlerle 
yapılmasına karar verilmi�tir. Mesnet beton kaideleri üzerine kayıcı ve sabit mesnetler 
monte edildikten sonra, 250 ton kapasiteli kafes bomlu paletli vinç ve 400 ton kapasiteli 
teleskopik mobil vinç kullanılarak �ekil 10 ve 11’de görüldü�ü üzere kiri� montajları 
yapılmı�tır.    
 

      
 

�ekil 10,11, Öngermeli kiri� montaj çalı�maları 
 

 
6. PROJEDEK� D��ER BETONARME YAPILAR 

 
Proje kapsamında CEM I ( PÇ 42,5 ) ve SDÇ 32,5 çimentosu kullanılarak yakla�ık 
175.000 m³ beton üretilmi� olup,  bunların 24.000 m³’ü  öngermeli kiri�lerde 
kullanılmı�, geriye kalan 150.000 m³ beton ise, a�a�ıda detayı verilen betonarme 
yapıların in�asında kullanılmı�tır. [3] Yapılarda kullanılan betonun kalitesini tespit 
etmek amacıyla, beton üretimi sırasında alınan numunelerde 7 ve 28 günlük basınç 
dayanımları tespit edilmi�, yapıdaki betondan karot numuneleri alınmı� ayrıca scmith 
çekici kullanılarak tahribatsız metotla basınç dayanımı tespit edilmi�tir.   
Fore kazık; Proje kapsamında her temelde 16 adet olmak üzere toplam 1100 adet fore 
kazık yapılmı�tır. Fore kazıkların yapımında, 7 ta�eron 10 adet fore kazık makinesi 24 
saat sürekli çalı�ma yapmı�tır. Fore kazık yapımında SDÇ 32,5 çimentosuyla üretilen C 
25 sınıfında beton kullanılmı�tır.     
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Radye temel; Projede hacimleri 400–650 m³ arasında de�i�en 67 adet radye temelin 
yapımında SDÇ 32,5 çimentosuyla üretilen C 25 sınıfında beton kullanılmı�tır.   
Elevasyon;  Projedeki 67 adet radye temelin sa� ve sol olmak üzere her birinde 2 adet 
elevasyon yapılmı�tır. CEM I PÇ 42,5 R çimentosuyla üretilen, C25 sınıfında betonun 
kullanıldı�ı elevasyonlar, 4 metrelik kademeler �eklinde yapılmı� ve her kademede 
yakla�ık 10 ton demir kullanılmı�tır. Plywood kaplamalı tırmanır kalıplar, teleskopik 
mobil vinçlerle monte edilmi�tir.  
Ba�lık kiri�i ve mesnet takozları; Projede, ba�lık kiri�i ve mesnet takozu betonlarında 
C 25 sınıfında beton kullanılması öngörülmü�tür. Hava �artlarının olumsuz olması, 
kiri�lerin kısa sürede monte edilip projenin zamanında bitirilmesi amacıyla, beton sınıfı 
C 30 olacak �ekilde beton dizaynı de�i�tirilmi�tir.    
Dö�eme betonu; Öngermeli kiri� montajları tamamlandıktan sonra, dö�eme betonunun 
yapımına ba�lanılmı�tır. Projede dö�eme betonu C 25 sınıfında olmasına ra�men 
dö�eme betonunda C 30 sınıfında beton kullanılmı�tır.  
Kablo kanalları ve alın elemanları; Projenin planlanan sürede tamamlanması ve 
üretimin �artname standartlarında olması amacıyla, V4 Viyadük in�aatında kullanılacak 
kablo kanalları ve alın elemanları, Ilgaz �n�aatın Yenice ve Pozantı’da bulunan 
prefabrik beton elaman üretim tesislerinde yapılmı�tır.  
 �zolasyon yapılması ve koruyucu beton; Alın elemanları ve kablo kanalları monte 
edilip yaya yürüme yolu betonu döküldükten sonra, kablo kanalları arasına yalıtım 
malzemesi serilip garguylar yerle�tirilmi�tir. Yalıtım malzemesi üzerine çelik hasır 
donatı konulup 5 cm kalınlı�ında C 30 sınıfında koruyucu beton yapıldıktan sonra 
bazalt agregadan hazırlanan balast konulmu�tur. Çizelge 6’da proje kapsamında bulunan 
de�i�ik yapılardaki beton basınç dayanımları verilmi�tir.  
 
       Çizelge 6.  Projedeki di�er betonarme yapılardaki beton basınç dayanımları 
 

 
Basınç dayanımı Mpa 

 
Beton yapının adı 
  

 
Beton 
sınıfı 

 
Çimento cinsi 

7 Gün 28 Gün 
Fore kazık  C 25 SDÇ 32,5 28,6 37,5 
Radye temel  C 25 SDÇ 32,5 30,8 36,7 
Elevasyon (1.Kademe) C 25 PÇ 42,5 25,1 34,0 
Elevasyon (2.Kademe) C 25 PÇ 42,5 32,9 38,7 
Ba�lık kiri�i C 25 PÇ 42,5 31,4 41,4 
Mesnet takozu C 25 PÇ 42,5 39,4 52,2 
Dö�eme betonu C 25 PÇ 42,5 30,6 42,8 
Alın elemanları  C 30 PÇ 42,5 35,0 45,6 
Kablo kanalları  C 25 PÇ 42,5 30,2 38,9 

 
Travers; �stanbul – Ankara Demiryolu Hızlı Tren Projesinde UIC 60 raylarının 
montajına uygun B 70 sınıfında toplam 680.000 adet travers,  V4 viyadü�ünde ise 
yakla�ık 7.200 adet travers kullanılmı�tır. RAIL.ONE ILGAZ Firmasının Polatlı’daki 
tesisi 2007 yılının ilk aylarında henüz faaliyete geçmedi�inden dolayı, Hızlı Tren 
Projesindeki traversler RAIL.ONE firmasının; Almanya, Macaristan ve Romanya’daki 
tesislerinden temin edilmi�tir.     

7. SONUÇ 
 
Hızlı tren projesi kapsamında yapılan V 4 viyadük in�aatına ba�lanılmadan önce yapılan 
i� planlarında problemler halinde alınacak alternatif tedbirlerin önceden belirlenmesi, 
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Ilgaz �n�aat Üst Yönetiminin projenin tüm a�amalarını titizlikle takibi ve dar bo�azları 
zamanında çözmesi, mobilizasyonun planlanan zamandan önce tamamlanması, üretimi 
do�rudan etkileyecek ekipmanların yedeklerinin hazır bulundurulması, yönetimle 
çalı�anlar arasındaki koordinasyonun arzu edilen seviyede olması, bilgi aktarımının 
zamanında yapılması, tüm personelin özverili olarak çalı�ması sayesinde viyadü�ün 
yapımı 7 ay gibi rekor bir sürede tamamlanmı� ve �ekil 12’de görüldü�ü üzere 
26.04.2007 tarihinde hızlı trenlerinin deneme sürü�leri ba�lamı�tır.  
 

 
 
 �ekil 12. V4 Viyadü�ünde deneme sürü�leri yapımı 
 

Te�ekkür 
 

Yazarlar, tebli� metnindeki bilgi ve donelerin teminindeki yardımlarından dolayı; Ilgaz 
�n�aat Tic. Ltd. �irketi Genel Müdürlü�ü ile RAILONE ILGAZ Demiryolu Sistemleri 
�thalat �hracat Ltd. �irketinin Polatlı Tesis Müdürlü�üne te�ekkür eder.     
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