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Beton yollar artacak
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Portekiz’deki Baxio Sabor Hidroelektrik
Santrali'nde Linden Comansa üretimi 15
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Beton yollar artacak
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Türkiye'de beton yol yapımının artması için kollar sıvandı. Uzun süredir konu ile ilgili kamu ve
özel sektörde araştırma ve çalışmalar yapılıyor. Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz'in beton yolların
ilk olarak uygulanacağı bölgeler arasında yer alacağı belirtiliyor. İlgili şartnamenin de hazırlanmasının ardından artık ihalelerde beton yollarla ilgili maddeler de yer almaya başlayacak. İlk aşamada
Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinin beton yol yapımına öncelik verilecek olmasının temel
sebebi ise bölgede iklim şartlarından dolayı asfalt yolların kısa sürede deforme olmasından kay-
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naklanıyor. Aşırı sıcakta ağır yük taşıyan araçlar nedeniyle asfaltın kısa sürede deforme olması aynı

<,6(A!7!%B%C3$($A
S!U0(%M18'$

zamanda bakım maliyetlerini de yükseltiyor. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki beton yolların
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Bu konu, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)
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nusunda atılan bu adımın özellikle son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklandı-
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sıcak hava şartlarında dayanımı çok daha yüksek.
tarafından da oldukça destek görüyor. TÇMB Genel Koordinatörü Oğuz Tezman, beton yollar koğını savunuyor. Özellikle ağır taşımacılığın yoğun olduğu bölgelerde asfaltta ciddi hasarların ortaya
çıktığını ve bu durumun ciddi maliyetleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Tezman, beton
yolların asfalta göre çok daha az deforme olduğunu ve bakım maliyetlerinin de asfalta göre düşük
olduğunu hatırlatıyor. THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık da, beton yolların yapımının
artması ile birlikte revziyon maliyetlerinin çok düşeceği ve özellikle hazır beton sektörünü oldukça
hareketli hale getireceği görüşünde. Sonuçta beton yol demek beton, çimento ve agrega üretiminin
artması demek. Söz konusu üç ana kalem de Türkiye'de bu alanda üretim yapan yerli sermayeyi
harekete geçirecektir. Işık, ayrıca Türkiye'de sektörün böyle bir geçiş için de zaten hazır olduğunu
vurguluyor.
Yakın zamanda başlayacak bir beton yol şantiyesini ziyaret edip yaşanan bütün süreçleri siz okurlarımızla paylaşıyor olacağız. Zaten bu sürecin belki de en önemli noktalarından birisi uygulama
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aşaması olacak. Çünkü beton yol yapımında kullanılacak olan beton, çimento, agrega ve diğer
bileşenler açısından Türkiye'de hazır olan bir sektör var. Ancak yola doğru metodlarla uygulanması,
yukarıda sıralanan olumlu sonuçların ortaya çıkmasında hayati önem taşıyor. Özellikle müteahitlere
bu süreçte büyük bir sorumluluk düşeceğini hatırlatmakta yarar var.
Beton yollar ile ilgili yaşanan olumlu gelişmelerin yanı sıra İstanbul Avrupa yakasının en büyük
agrega üretim bölgelerinden biri olan Cebeci taş ocaklarında yaşananların ise sektörde bir tedirginlik yarattığını söylemek mümkün. Söz konusu bölgede faaliyet gösteren taş ocaklarının akıbetinin
ne olacağı henüz belirgin değil. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği
Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Atiye Tuğrul'un proje koordinatörlüğünde ha-

®

zırlanan İstanbul İli Sultangazi İlçesi Cebeci Taş Ocakları Yeniden Yapılandırma Projesi ise bölgede
yapılması gerekenleri özetler nitelikte. Ancak yaşananlar gösteriyor ki hem üretim yapan agregacıla-
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rın hem de bölgeyi denetleyen resmi kurumların, sürecin doğru bir yolda ilerleyebilmesi için ortak
bir paydada toplanarak hareket etmesi gerekiyor.
İyi okumalar...
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