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1. Her türlü imalat sırasında, diğer kurumlara ait tesislere ( Yepaş, Telekom, Doğalgaz, Saski, 

v.b.) verilen zararlardan ve üçüncü şahıslar ile arazi sahiplerine verilen zarar ve ziyandan 

yüklenici sorumlu olacaktır. Bu kurumlarla irtibatı sağlamak yüklenici sorumluluğunda olup  

tüm yazışma ve görüşmeler yüklenici tarafından yapılacaktır. 

2. Saski, Telekom, Yepaş, Doğalgaz, v.b. gibi kurumlara ait yer altı tesislerinin rogar ve ızgara 

kapaklarının muhafazasından ve sürekli kapalı tutulmasından ve her türlü kaza risklerine 

karşı güvenlik altında tutulmasından yüklenici sorumludur. 

3. Tüm imalatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat analizlerinde ve tariflerinde, 

Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat analizlerinde ve tariflerinde, imalatın kendine has 

analizlerinde ve tariflerinde belirtildiği şekilde, Türk Standartlarına, yürürlükteki Teknik 

Mevzuata, Karayolları Teknik Şartnamesine, Deprem Yönetmeliğine ve Teknik Şartnameye 

uygun olarak yapılacaktır.  

4. Yüklenici her türlü imalatı fen adamı sorumluluğunda yapmakla yükümlüdür.. 

5. Her türlü imalat öncesi imalat cinsleri, imalat ölçüleri, uygulama şekli ve uygulama kotları 

konusunda idarenin onayı alınmak sureti ile imalata girişilecektir. 

6. Sözleşme tasarısında istenmiş teknik personelin iş süresince iş programına uygun olarak 

her gün iş başında bulundurulmasını sağlamak yüklenicinin sorumluluğunda olup, teknik 

personelin iş başında bulundurulmadığının tespit edildiği  her gün için sözleşmede ön 

görülmüş ceza  takip eden ilk hakedişten kesilecektir. 

7. Her türlü imalatta kullanılacak malzemeler, idare tarafından onaylandıktan sonra inşaatta  

kullanılacak, beğenilmeyen standartlara uygun olmayan malzemeler aynı gün içerisinde 

şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Bunun için yüklenici bir bedel talep etmeyecektır. 

8. İmalatta kullanılacak tüm malzemeler TSE normlarına uygun olacaktır. Yüklenici, idarenin 

gerek duyduğu hallerde, imalatlarda kullanılacak malzemelerin her türlü testlerini bedeli 

yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle, idarenin onaylayacağı laboratuvarlarda 

yaptıracaktır.  

9. İmalatın yapılabilmesi için işyerinde yapılması gereken kazı işleri ile kazı ve moloz 

malzemesinin idarece gösterilecek yere nakliyesi yüklenici tarafından yapılacaktır. Kazı 

malzemesinin nakli için yükleniciye ilave bir bedel ödenmeyecek, yüklenici vereceği iş 

kalemlerine ait teklif birim fiyatlarında ve toplam teklif bedelinde bu durumu göz önünde 

bulunduracaktır. 

10. Yüklenici inşaat imalattan çıkacak kazı malzemesi ve molozun döküm ve depo yerleri, 

malzeme stok alanları olarak idarenin onayladığı yerleri kullanacaktır. Döküm yerini 
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sağlamak, gerekli izinleri almak ve bundan doğabilecek her türlü idari, teknik, mali 

yükümlülük yükleniciye ait olacaktır. 

                Yüklenici, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 23. ve 24. Maddelerine istinaden, Samsun Büyükşehir 

Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve 

Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” ve “Atık Taşıma ve Kabul Belgesi” almakla yükümlüdür.   

11. İmalatın yapılabilmesi için işyerinde yapılması gereken kazı işleri ile kazı ve moloz 

malzemesinin idarece gösterilecek yere nakliyesi yüklenici tarafından anahtar teslim götürü 

teklif bedeli dahilinde yapılacaktır. 

12. Yüklenici, farklı kalınlık ve ebatlara sahip doğal taşların yüzeyinin birbiri ile kot farkı 

oluşturmayacak (diş yapmayacak) şekilde imalatlarını gerçekleştirmek zorunda olup, bunun 

için gerekli kazı, dolgu, tesviye işleri yüklenici tarafından yapılacak, kum altlık ve yapıştırma 

harcı kalınlığı buna göre belirlenecektir. Yükleniciye kum altlık ve yapıştırma harcı 

kalınlığının standart kalınlıktan fazla olması durumunda ilave bir bedel ödenmeyecektir. 

13. Projede ve şartnamede yer alan  özel kalem imalatlarda istenen her türlü malzeme idarece 

belirlenecek tip, renk, model ve desende olacaktır.      

14. İmalatta idarenin görevlendireceği denetim görevlisinin talimatlarına uyulacaktır. Fakat bu 

durum yüklenicinin fen ve sanat adamı sıfatı ile işi yapması sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. 

15. İdarece, yüklenicinin iş mahallini gördüğü, inşaat alanındaki güçlükleri, çalışma sırasında 

meydana gelebilecek olumsuzlukları bilerek ve iş kalemlerine ait birim fiyat teklif bedelleri 

içerisine dahil ederek teklif verdiği kabul edilecektir. Bu nedenle inşaat mahallindeki çalışma 

ve güçlüklerden dolayı herhangi bir iş kalemi ile ilgili yüklenici kendisine ilave fiyat farkı 

ödenmesini isteyemez. 

16. Çalışmalar yapılırken her türlü trafik işaretleme ve bilgi levhalarının iş mahallinde 

bulundurulması ve iş güvenliğini, araç ve yayaların trafik güvenliğini tehdit etmeyecek 

şekilde konumlandırılması yani gerekli her türlü emniyet tedbirini almak, bunun için gerekli 

trafik işaretlemelerini yapmak ( ışıklı trafik levhaları, gece flaşörleri, emniyet şeritleri, 

bariyerler vb.) yüklenicinin sorumluluğundadır. Söz konusu işaretlemeler ve alınan tedbirler 

iş bitimine kadar yüklenici tarafından muhafaza edilecektir. Aksi takdirde trafik tedbirlerinin 

alınmadığının tutanak ile tespit edildiği her gün için 100,00 TL. ceza tespiti takip eden ilk 

hakkedişten kesilecektir. Ancak kesilen bu ceza anılan iş mahallinde bu durumun sebebiyet 

vereceği yaşanabilecek can ve mal kayıplı kazalar ile üçüncü şahıslara verilebilecek 

zararlar da yüklenici sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.  
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17. Yüklenici kullanacağı demir, kalıp, iskele, dolgu, boru v.b. gibi malzemeler ve araç, gereç 

ve ekipmanlar ile imalattan çıkacak molozları gün içerisinde yaya ve araç trafiğini tehlikeye 

atmayacak şekilde stoklayacaktır. Çıkan molozlar günlük olarak çuvallanacak ve sık 

aralıklarla çalışma sahasından uzaklaştırılacaktır. Aksi takdirde bu durumun tutanak ile 

tespit edildiği her gün için 100,00 TL. ceza tespiti takip eden ilk hakedişten  kesilecektir. 

Ancak kesilen bu ceza anılan iş mahallinde bu durumun sebebiyet vereceği yaşanabilecek 

can ve mal kayıplı kazalar ile  üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar da yüklenici 

sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.    

18. Yüklenici tarafından verilen anahtar teslimi götürü fiyata aşağıdaki kalemlerin 
giderleri de dahil sayılacaktır. 

 
 A : Geçici tesis ve işler dahil işyeri güvenliği ve idaresi 

  B : Bütün sigortalar 

 C : Teminat mektupları 

 D : Su bedelleri 

 E : Elektrik bedelleri 

 F : Pissu ve suyun emniyetli deşarjları 

 G : İdare, kontrollük ve yüklenicinin geçici kullanım tesisleri 

 H : İdare, kontrollük ve yüklenicinin geçici telefonları 

 I : Geçici yollar, işyerine ulaşımlar 

 J : Geçici çitler, perdeler, tabelalar, panolar, yaya kaldırımları, korkuluklar ve benzerleri 

K : Başvuru ve ilanlar 

L : Çalışanların güvenlik, sağlık ve refahları 

M : Trafik işaretleri ve yönetimi 

N : Gürültü ve çevre kirliliği kontrolü, yangın önlemleri, ve diğer genel ve zorunlu 

önlemler 

O : Çöplerin, koruyucu kaplama, ambalajların kaldırılması, çevre temizliği ve işyerinin iş 

bitimindeki temizliği 

P : Enerji ve yakıt giderleri dahil işletmeye alma ve çalıştırma işlemleri 

R : Malzeme örnekleri, laboratuar ve ekipman temini dahil laboratuar deneyleri 

S : İmalat çizimlerinin yapılması, işletme ve bakım kitapçıkları hazırlanması 

T : Kontrol etütleri, bina yerleştirme çalışmaları, aplikasyon 

U : İlerleme fotoğraf ve albümleri hazırlanması 

           V : Şartnamede istenilen diğer bilgi ve veriler          

19. Taşıma güzergâhında taşınan malzemenin yolu kirletmesinden ve trafiği aksatmasından 

yüklenici sorumlu olacaktır. Bunun için gerekli önlemi almak yüklenicinin sorumluluğunda 

olacaktır. Taşıma sırasında olabilecek her türlü kazadan ve doğacak hasardan yüklenici 

sorumlu olacaktır. Böyle bir olayın işi aksatmasına müsaade edilmeyecek ve takviye 

yapılacaktır. 

20. Brandasız taşıma, açık kasa taşıma v.b. durumlarda husule gelen cezalardan tamamen 

yüklenici sorumludur. 
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21. İnşaatta kullanılacak makine, alet - edevat işin devam ettiği ya da iş yapılmayan saatlerde 

trafik, can ve mal güvenliğini olumsuz etkilemeyecek ve sıkıntıya uğratmayacak şekilde 

kullanılacak ve konumlandırılacaktır.  

22. Akşam saatlerinde trafik, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla reflektif iş önlükleri 

ve  reflektif trafik işaretleri kullanılacaktır. 

23. Projede ve şartnamelerde çelişki olması durumunda yüklenici idareye sormadan imalata 

başlamayacaktır. Yüklenici tüm projeleri ( statik-mekanik –elektrik – mimari ) projeleri 

birbirleriyle çakıştıracak uyumsuzluk olması durumunda idareye bilgi verecektir.  

24. Yüklenici inşaat alanında ustalık belgesine sahip işçiler çalıştırmak zorundadır. Bu durumun 

ihlali halinde ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk yükleniciye aittir. 

25. Geçici kabul yapılmadan önce yüklenici tüm asbuild – Projeleri ( Mimari- Mekanik- Elektrik) 

çizecek ve idareye onaylatacaktır.  

26. Yüklenici, 19 Eylül 2014 tarihli ve 29124 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Ahşap ve Ön 

Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İskelelerine Dair 

Tebliğ” ve eklerinde belirtilen hükümlere uymak zorundadır. Aksi taktirde, söz konusu 

tebliğe aykırı hareketlerden dolayı meydana gelebilecek her türlü hukuki ve cezai 

sorumluluk yükleniciye aittir.  

27. Yüklenici, 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” nda belirtilen hususlara uymak ve 

alınması gereken tüm tedbirleri almak zorundadır. Aksi taktirde, söz konusu kanuna aykırı 

hareketlerden dolayı meydana gelebilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yükleniciye 

aittir. 

28. Yüklenici işin yapılması sırasında kontrollük teşkilatınca kullanılmak üzere, 2014 model ve 

üzeri iki adet otomatik vites aracı yakıtı idareden sürücüsü ve diğer her türlü gideri (yağ, 

bakım, sigorta v.b.) yüklenici tarafından karşılanmak sureti ile idare emrine tahsis edecektir. 

Sözleşmeyi takip eden beş (5) gün içerisinde tahsis edilmemesi ve iş başında 

bulundurulmaması hallerinde tespit edilen her gün için 250,00 TL/gün ceza tespiti takip 

eden ilk hakedişten kesilecektir. 

-Tahsis edilen araçlar sözleşmeden önce Makine İkmal Daire Başkanlığından Araç 

Uygunluk Belgesi alacaktır. (EK-2) Araç uygunluk belgesi işe başlamadan evvel 

düzenlenecek ve her araç değişikliğinde Muayene ve Kabul komisyonu tarafından 

güncellenecektir. Araç uygunluk alamayan araçlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

-Sözleşme süresi içinde yüklenici çalıştırdığı araçları, teknik şartnamesine uygun olsa dahi, 

idarenin izni olmadan değiştiremez. İdare araç değişimine izin verip vermemekte serbesttir. 

Yüklenici hiçbir hak talep edemez.  



 

 

7 

 

-Tüm araçlara İdare tarafından araç takip sistemi ve yakıt sistemi taktırılacaktır. İş 

başlangıcında ve bitiminde araç sistemlerinin montaj ve demontaj ücreti Yüklenici 

tarafından karşılanacaktır. İhale bitiminde bu sistemler yüklenici tarafından arızasız ve 

kusursuz olarak İdareye iade edilecektir. Herhangi bir sebepten dolayı işi bırakan veya işine 

son verilen araçtan sistemlerin alınıp yerine çalışacak araca takılmasında oluşacak tüm 

masrafı yüklenici karşılayacaktır. Teslim edilmeyen sistemlerin cihaz ücretleri idareden 

alacağı olmayan yüklenicilerin teminatından mahsup edilerek tahsil edilecektir. 

-Araçlar iş başlangıcında yakıt dolu olarak teslim edilip, sözleşme bitiminde dolu olarak 

teslim alacaktır. 

 

29. Tüm imalatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat analizlerinde ve tariflerinde, Ziraat 

Bankası Birim Fiyat analizlerinde ve tariflerinde, imalatın kendine has analizlerinde ve 

tariflerinde belirtildiği şekilde, Türk Standartlarına, yürürlükteki Teknik Mevzuata, ilgili fenni 

şartnamelere, Deprem Yönetmeliğine ve Teknik Şartnameye uygun olarak yapılacaktır.  

30. Yüklenici uygulama projesinde veya pursantaj cetvellerinde yer alan imalatların fenni 

şartnamelere uygun şekilde anahtar teslim götürü teklif bedeli dahilinde yapımından 

sorumludur. Uygulama projelerinde gösterildiği halde sehven pursantaj cetvellerinde yer 

almayan, imalatlar yüklenicinin yapım sorumluluğunda olup, yüklenici bu imalatları da  fenni 

şartnamelere uygun şekilde anahtar teslim götürü teklif bedeli dahilinde yapacaktır. Anahtar 

teslim götürü bedel sözleşmelerinde anahtar teslim götürü bedel iş uygulama projeleri 

şartnameler ve mahal listesi dayalı olarak yapılması gerekmektedir. Pursantaj cetveli ( 

ilerleme yüzdesi) sadece hangi oranda ödeme yapılacağını gösteren belge niteliğindedir. 

 

                  GÜVENLİK 

                    Yüklenici, sahada üretilen işin, malzeme,  makina, ekipman ve mevcut 

tesislerin, sahadaki kişilerin ve ilişkili çevrenin güvenliği yönünden gereken her türlü 

önlemin alınmasından sorumludur. Doğabilecek tazminatlar da dahil her türlü masraf 

yükleniciye aittir. 

                   Yüklenici, işlerin güvenli olarak yürütülmesi için alınacak önlemleri, beklenmeyen 

durumlar karşısında hareket şekillerini belirleyen detaylı bir güvenlik planı hazırlayacak Yapı 

Denetim Görevlisi’nin onayını alacaktır. Bu onay, yükleniciyi güvenlikle ilgili sorumluluklarından 

kurtarmaz. 

 

            Şantiye ve Çevre Güvenliği 
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            Yüklenici; 

- Sahanın, sahadaki bütün iş, malzeme, ekipman ve mevcut tesisleri hırsızlıklara, bilinçli 

bilinçsiz saldırılara karşı korumak, 

 

- Giriş çıkışları kontrol altına almak, çalışanların dışındaki kişilerin çalışma sahalarına 

girmelerini önlemek  

 

            bakımından saha sınırlarını, Yapı Denetim Görevlisi’nin uygun göreceği şekilde uygun 

malzeme ile çevirerek dış çevreden ayıracak ve güvenlik altına alacaktır.  

 

Yangından Korunma 

 

            Yüklenici, uygulama süresince işlerin, geçici işlerin ve her türlü mülk ve kişinin 

yangından korunması için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Bu konuda kişilerin 

bilinçlendirilmeleri de dahil tüm önlemler ve yangın olması durumunda uygulanacak 

işlemler, İtfaiye Teşkilatı ile koordineli çalışılarak saptanacaktır. 

 

            İş süresince : 

- Kolayca alev alabilen kullanım maddelerinin depolanmasında, 

- Yanıcı atıkların toplanması, depolanması ve saha dışına çıkarılmasında, 

- Elektrik arklı kaynak ve oksi-asetilen kesme makinalarıyla yapılan çalışmalarda, gerekecek 

özel ek önlemler  titizlikle alınacak ve uygulanacaktır. 

 

Uyarı İşaretleri, Aydınlatma 

 

            Bütün açık kazılar, malzeme yığıntıları, tehlike yaratabilecek yapı, tesis ve ekipmanlar, 

çalışanları ve halkı korumak amacıyla, uygun uyarı işaretleri olan barikatlarla çevrelenecektir. 

 

            Aynı şekilde, iş nedeniyle trafiğe kapatılan yollar ve geçitler, barikatlarla korunacaktır. 

 

            Bu gibi bölgeler, uygun uzaklıklara yerleştirilmiş uyarı levhaları ile belirtilerek 

çalışanların ve halkın dikkati çekilecektir. Bütün barikat, engel ve işaretler, gün batımından, 

gün doğumuna kadar aydınlatılacaktır. 
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Çalışma Güvenliği 

 

            Sahada, iş süresince kişi, malzeme, ekipman ve tesislere zarar verebilecek 

kazaların meydana gelmemesi için gereken önlemlerin alınması Yüklenici’nin 

sorumluluğundadır. 

 

Yüklenicinin bu konuda başlıca görevleri aşağıdakilerle sınırla kalmamak kaydıyla : 

 

- Çalışanları kaza oluşturacak, zarar verecek hareket ve uygulamalar yönünden eğitmek, 

bilinçlendirmek, 

 

- Sahada en az, inşaat sırasında yapılarda alınması mecburi genel emniyet tedbirleri şartlarını 

yerine getirecek düzeyde önlemler almak, 

 

- Alınan önlemlere, yapılan uyarılara uyulup uyulmadığını izlemek, 

 

- Eksikliklerin, yanlışlıkların saptanması halinde, ek önlemler almak, sözlü ya da yazılı 

uyarılarda bulunmak, gerektiğinde ceza kararları vermek, 

 

- Zarar verici bir olay meydana geldiğinde, duruma derhal el koyarak yapılması gerekenleri 

hızla yerine getirmek olacaktır. 

 
 

31.  ÇEVRE İLE İLİŞKİLER 

 

                Yüklenici işleri, çevreye rahatsızlık ve zarar vermemeye büyük dikkat gösterecek 

şekilde planlamak ve yürütmekten sorumludur. Bunu yaparken, alınması gereken her türlü 

önlemin masrafları ve doğabilecek zararların karşılanması yükleniciye aittir. 
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DEMİR İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Demir Malzeme Genellikle Üç Sınıfta Toplanır : 

a)Demir : Karbon oranı ağırlığına göre (0-0.002) dir. 

b)Çelik : Karbon oranı ağırlığına göre (0.002-0.017) dir. 

c)Font : Karbon oranı ağırlığına göre (0.017-0.050) dir. 

Demir : Özgül ağırlığı 7.85 gr /cm³ dir. Yumuşak, dövme demir (anizotrop) dökme demir 

(izolop) olarak üç çeşittir. 

Çelik : İçinde manganez, silisyum, fosfor ve kükürtten ibaret yabancı madde miktarı 0.01 den 

az bulunan demir-karbon alaşımına adi çelik denir. Bunlar, yumuşak çelik, orta sertlikte çelik 

ve sert çelik olmak üzere üç sınıfa ayrılır. 

Yumuşak çelikler : Şekillerine ve kullanıldıkları yerlere göre ayrıca; muhtelif kesitli çubuk 

çelikler; betonarme çelikleri, profiller, saç levhalar olarak da isimlendirilirler. 

Özel çelik : Yumuşak çeliklere muhtelif oranda nikel, magnezyum, silisyum, Tungsten, Krom 

v.s. ilâvesi ile elde edilen çeliklere özel çelik olarak sınıflandırılırlar. 

Betonarme Demirleri : 

Betonarmede kullanılan çubuk demirler düz ve nervürlü çubuklar olacaktır. Soğukta helezoni 

olarak bükülmüş çubuklar betonarme köprülerde kullanılmaz. Düz ve nervürlü çubuklar 

yumuşak çelik, orta sertlikte çelik ve sert çelik olmak üzere üç muhtelif sertlikte olacaktır. 

Proje ve özel teknik şartnamede ve yahut keşif özetinde hangi sertlikte çelik kullanılacağı 

belirtilecektir. Bir şey belirtilmediği hallerde yumuşak çelik kullanılacaktır.  
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20 mm. den kalın çubuk demirlerde her 1 mm. artış için en az uzama yüzdesi değerinden 0.25 

ve 10 mm. den ince çubuk demirlerde her 1 mm. azalış için en az uzama yüzdesi değerinden 

10 mm. den ince çubuk demirlerde her 1 mm. azalış için en az uzama yüzdesi değerinden 

10,055 çıkarılacaktır. 

Çeliklerin ÖZELLİKLERİ 

 

İdare isterse işyerine getirilen aynı çaptaki betonarme demirlerinin her partisi, ya da her 10 

tonu için bir çekme bir de kıvırma deneyi yapılacaktır. Eğer bir partide gelen demirlerin çapları 

farklı ise, en kalın ve, en ince malzemeden örnekler alınarak, her ikisinden de birer çekme ve 

birer kıvırma deneyi yapılacaktır. Örnek üzerine bir yerde hadde varsa bu örnek 

kullanılmayacaktır. Örnekteki uzama miktarı yukarıda belirtilen minimum limitten az ise ya da 

çekme sırasında çubuk ortadaki 1 /3 noktalarının dışındaki bir noktada kopmuş ise deney 

yeniden yapılacaktır. 
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Demirlerin Kesilmesi ve Kıvrılması : 

Betonarme demiri projede gösterildiği şekilde bükülecek ve bükme işi kesin olarak demirler 

ısıtılmadan yapılacaktır. Etriyeler, kendi çaplarının en az iki katı kalınlıkta bir çubuk etrafına 

sarılmak suretiyle bükülecektir. Diğer betonarme demirleri kendi çaplarının en az 2,5 katı 

kalınlık etrafında kıvrılacaktır. İmal edilen kolon döşeme gibi aksamın demirleri gruplanarak 

bağlanmış (Poz No: Yazılı) etiketler takılır. 

Yumuşak demirlerde, çekme demirlerinin uçlarında demir çapının 2,5 katı, daha sert 

olanlarında en az 5 katı serbest çapta yarım daire şeklinde bir kroşe teşkil edilecektir. Kolon 

boy demirlerinde aderans boyu verilmek şartı ile kroşe yapılmasından sarfınazar edilebilir. 

Yerine koyma ve bağlama : Betonarme demirleri, projede gösterilen yerlerine ve gösterildiği 

şekilde yerleştirilecek, beton dökümü ve betonun prizi esnasında yerinden oynamayacak 

şekilde iyice bağlanmış olacaktır. Yerine konulmuş olan demir kirden, zararlı pastan, boya, yağ 

ve sair yabancı maddelerden ari olacaktır. Betonarme demirlerinin aralıkları her iki istikamette 

de 30 cm. den fazla olduğu zaman demir çubuklar birbirlerini kestiği her noktada bağlanmış 

olacaktır. Aralık 30 cm. den az olduğu takdirde bağlama bir atlayarak yapılabilir. 

Demirlerin kalıp yüzüne olan mesafesi bloklar, askılar ve sair uygun araçlarla temin edilecektir. 

Demirlerin kalıba değmesini önleyen bloklar idarece kabul edilecek şekil ve boyutlarda çimento 

harcından yapılmış bloklar ya da madeni mesnetlerden olabilir. Madeni mesnetler beton dış 

sathına çıktığından bunların galvanizli olması şarttır. Demirlerin birbiri üzerine muhtelif sıralar 

teşkil ettiği yerlerde, beton bloklar ya da bu işi görecek sair araçlarla, demir sıraları projelerde 

gösterilen ölçülere uygun şekilde birbirlerinden ayrı tutulacaktır. 

Demirin kalıba değmesini önlemek ve demir sıralarını birbirinden ayırmak maksadıyla çakıl 

tanesi kırmataş, tuğla parçası, madeni boru parçası, ahşap blok kesinlikle kullanılmayacaktır. 
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Demir projede gösterildiği şekilde düzenli aralıklarla yerlerine yerleştirilmiş bulunacaktır. 

Ancak yan yana iki demir arasındaki serbest açıklık kullanılan en büyük çaptaki demir çapından 

en az 2 cm. den küçük olmayacaktır. 

Demir, yerine yerleştirildikten ve bağlandıktan sonra kontrol mühendisi tarafından muayene ve 

kabul edildikten sonra dökülmeye başlanacaktır. 

Ekler - I: Çekme donatıları mümkün olduğu kadar eklenmemelidir. Kiriş, tablalı kirişlerle çekme 

elemanların kesitinde aderans boyu içinde birden fazla ekli donatı çubuğu bulunmamalıdır.( Bir 

ekli donatı çubuğu bulunabilir.) Bu sağlanabiliyorsa bir kesitte mevcut donatı çubuklarının her 

beş adedinden yalnız birinin eklenmesine müsaade edilebilir. Ekler şaşırtmalı ve mümkün 

olduğu kadar az etki alan noktalarda düzenlenmelidir. Aynı kesitte yapılacak birden fazla donatı 

ekleri mümkün olduğu kadar birbirinden uzak yerlerdeki demirlerde yapılacaktır. 

Ekler - II: Bindirmeli manşonla veya elektrik kaynağı ile ,yapılabilir. Manşon veya kaynak i!e 

alacak ek yerlerinin intibaklarına dikkat edilecek, manşonla eklenecek demir uçlarının usulüne 

uygun şekilde yapılması, göbek kesitinin, demir kesiti altına düşmemesine ve birbirlerine 

intibaklarına dikkat edilecektir. Özel betonarme çeliklerinde manşon kullanılmaz. Bindirme 

suretiyle yapılan eklerde, demirlerin uçları kroşeli olmalıdır. Bindirme boyu kroşeler hesaba 

katılmadan en az demir çapının 40 misli olacaktır. Önemli inşaatta bu boy formülüne göre 

olacaktır. Askı çubukları tironlar gibi çekme elemanlarında demir ekleri bindirme sureti ile 

yapılamaz. Çekmeye maruz hazne cidarlarında ise, aynı hizaya gelmemek üzere, şaşırtmaca 

kondukları takdirde, bindirme ekler ancak özel izine bağlıdır. 

Projedekinden başka çapta demir kullanma gerektiğinde yeni konulacak demirlerin bir kesitteki 

toplam alanı projede bu kesitte gösterilen demir alanından kesinlikle az olmaz. 
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Projesinde gösterildiği veya idarenin yazılı muvafakatı ile yalnız elektrikle kaynak yapılacaktır. 

Ancak kaynakla yapılan eklerde tekniğine uyulacaktır. Gerektiğinde laboratuvarlarda yapılan 

deneyler müspet sonuç verdiğinde seri halinde kaynakla ek yapılmasına müsaade olunacaktır. 

Profilli Demirler : 

Kazık, üst yapı, çatı, kapı, pencere, korkuluk, kazık dilâtasyon, perçin ve sair müteferrik madeni 

aksamda kullanılacak her türlü profilli demirlerle levha ve lamaların. 

Çekme Özellikleri: 

Çekme kopma gerilmesi...….………4200 5000 kg/cm² 

Akma Sınırı (En az) ....……………...2320 kg/cm² 

20 cm. lik çubuğun kopma halinde uzama yüzdesi (En az) 105500 

Çekme kopma gerilmesi 

5 cm.'lik çubuğun kopma halinde yüzdesi (Min) ........... 22 

Perçin : Çekme gerilmesi 3600-4300 kg/cm², akma sınırı 2000 Kg/cm² olacaktır. 22 cm.'lik 

çubuğun kopma halinde uzama yerleri en az 105500 / Çekme, kopma, gerilme olacaktır. Örnek 

kendi etrafında birbirine değecek şekilde 180º kıvrıldığı takdirde dış yüzünde hiçbir çatlak 

olmayacaktır. 
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Perçin delikleri proje boyutlarına göre matkap ile açılacaktır. 20 mm.'ye kadar olan deliklerde 

matkap yerine zımba da kullanılabilir. Zımba kullanılırsa bunun dış ve iç çapları arasında 1 

mm. den fazla fark bulunamaz. Üst üste gelen levhalarda yapılan bir düğüm noktasında 

projede gösterilenlerden 2 mm. daha küçük bir mil zorlamadan geçirilmelidir. Bu şekilde açılan 

delikler mekanik ve helezon dişli bir rayba ile aynı hizaya getirilebilir. Bu deliklerden 0.5 mm. 

den fazla şaşkın olan bu levha değiştirilir. 

Aksi zikredilmediği takdirde kafes ve dolu gövdeli kirişler işçiliği atölyede yapılacaktır. Delik 

açılması bittikten sonra her kiriş atölyede cıvata ile monte edilip ters sehim ve işçilik 

bakımından uygun olan parçaya poz numarası verildikten sonra iş yerine nakledilecektir. Özel 

hallerde ve projede zikredilen kirişlerin enlemlerin ve rüzgar bağlantılarının tamamının montajı 

şantiyede yapılacaktır. 

Perçinler otomatik çekiçle yapılacak ve havalı dayama kullanılacaktır. Özel yerlerde mekanik 

dayama da kullanılabilir. 

Perçin çapları, perçin soğuk iken delik çapından 1 mm. küçük olacaktır. Soğuk ya da yalnız uç 

tarafı kızarmış perçin kullanılmayacaktır. Baş ve gövde eksenleri üst üste gelmeyen, boşluk 

yapan perçinle işaretlenip keski ile sökülecek gerekirse raybalanıp yenisi yapılacaktır. 

Kaynak İşleri : 

Çelik inşaatlarda kaynak; projesinde gösterildiği şekilde ve ehliyetli kaynakçı tarafından ve 

demir kalınlığına göre gerekli akım temin edebilen ve akımı kaynağın arkına göre otomatik 

ayarlayan kaynak makinesi yardımı ile yapılacaktır. Kaynaklanan akım güç aktaran bir yer ise 

lüzum görüldüğü takdirde bir ek teşkil edilerek kabul edilecek bir laboratuvarda deneyden 

geçirildikten sonra işlerin seri halde yapılmasına izin verilecektir. Deneyde kullanılan elektrod 

ve makine, imalat esnasında hiçbir zaman değiştirilmeyecektir. 
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(Ancak; İdarenin yazılı muvafakatiyle kaynak makinesi değiştirilebilir) 

Aksi zikredilmediği takdirde elektrik kaynağı kullanılacaktır. Özel izin ile belirtilen yerlerde 

oksijen kaynağı kullanılabilir 

Kaynak yapılması sırasında gerek inşaatta çalışan işçilerin gerek etrafta bulunanların elektrik 

ve kaynak ark ışınlarından ve sair tehlikelerden zarar görmemesi için lüzumlu her türlü tertibat 

alınacaktır. Doğacak zararlardan müteahhit sorumlu tutulacaktır. 

Kaynak yapılacak yüzeyler kaynak yapılmadan önce zımpara, tel fırça, oksijen ve keski ile iyice 

temizlenecektir. 

Kaynaklanacak yüzeyler pürüz, cüruf, ve yağ ve kaynak için zararlı maddelerin ari olacaktır. 

Kaynaklanacak yerin her iki tarafının 5 cm. yakınında boya, katran gibi yanıcı maddeler 

bulunmayacaktır. Projede gösterilen küt ek kaynaklarında kaynak ağzı açılmadan kaynak 

yapılmayacaktır, 

Kaynaklarda hiçbir eksantrik güç meydana getirilmeyecektir. Kaynak yapıldıktan sonra 

kaynaklanan aksamda hiçbir deformasyon olmayacaktır. Kaynaklanan kısımlar kontrolü 

yapılmadan boyanmayacaktır. Demir kısmı montajdan evvel iki kat kurşun sülyenle 

boyanacaktır. 

Özel Nervürlü Beton Çeliği III B 

TARİF: 

( Özel Nervürlü Beton Çeliği III B ) tabiri, Alman Betonarme Şartnamesi’nde sözü geçen (Beton 

RipinStahl) teçhizatı için kullanılmıştır. Bu malzemeden aranılan geometrik ve mekanik 

karakter aşağıda belirtilmiştir. 
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Geometrik Özellikler : 

a) Nervür şekli : 

Bu cins teçhizatta, buçukların üzerinde birbirine göre aykırı istikamette ve birbiri ile 

kesişmeyen, enine ve boyuna olmak üzere iki çeşit nervür (çıkıntı) bulunacaktır. 

Enine nervürler: Boyuna nervürler ile en az 25 lik açı teşkil etmek üzere birbirlerine paralel 

olacak ve en çok çubuk çapı kadar aralık ile boyuna nervürler arasında iki sıra halinde dizilmiş 

olacaktır. Boyuna ve enine nervürlerin yükseklik ve genişlikleri (d) çaplı çubuk için (0, 1 d) 

olmalıdır. 

Boyuna nervürlerin teşkil ettiği helislerin hat ve uzunluğu (9 ile 12 d) olmalıdır. 

 

 

b)Nominal Çap Enkesit ve Metre Tul Ağırlıkları : 

Bu cins teçhizat 26 mm. çapa kadar (26 dahil) ve ø 6,8,10, 12,14,16, 18, 20, 22, 24, 26 mm.'lik 

yuvarlak demirlerin enkesit ve ağırlıklarına eşdeğer olarak ikmal edilmiştir. 
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Mekanik Özellikler : 

a) Çekme Özellikleri : 

 

b) Playaj Özellikleri : 

Bükme Deneyi: Çubuklar çapı “ 3,5 d “ olan silindirik bir kalıp vasıtası ile 180º büküldüğünde 

herhangi bir kırık çatlak v.s. meydana gelmeyecektir. Deney 20º C suhunette yapılacaktır. 

Bükülme -Doğrulma Deneyi : “d<=10mm. olan çubuklar ( 5 d ), d<=10 mm olan çubuklar ise ( 

2 d ) çaplı silindirik kalıp vasıta ile 45º büküldükten sonra kaynar suya daldırılıp yarım saat 

tutulacak ve bunu müteakip 22º -30º olarak doğrultulacaktır. İşlem sonunda herhangi bir kırılma 

çatlak v.s. meydana gelmeyecektir. 

c) Aderans Özellikler: 

Özel nervürlü beton çeliği III B teçhizatının aderans mukavemeti yuvarlak demir aderans 

mukavemetinden en az 1 /2 defa yüksek olmalıdır. 

Betonarme elemanın her bölgesinde husule gelen çatlaklar eşit şartlarda yapılacak kiriş 

yükleme tecrübelerinde nervürlü demir kullanılmış kirişlerde, yuvarlak demir kullanılan kirişlere 

nazaran (1,6) defa daha küçük ebada teşekkül etmelidir. 

İmalatçı Firmadan İstenilecek Garanti : 
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Özel nervürlü beton çeliği III B imal eden fabrika ve firmalar, imal ettikleri çubukların geometrik 

ve mekanik özelliklerini garanti ve ilan etmek mecburiyetindedir. 

İmalatçı firma, broşürlerinde, çubukların: 

Dış görünüş ve tefrik şeklini, 

Garanti ettiği geometrik özelliklerini, 

Garanti ettiği mekanik özelliklerini, 

Garanti ettiği elastisite modülünü “E” aderans ve çatlak teşekkül karakteristiklerini, 

İmal ettiği çubukların kullanılmasında riayet edilecek kaide ve esasları 

eksiksiz belirtmiş olmalıdı 

İmalatın Kontrolü: 

İmalatçı firma imalatını devamlı olarak resmi yapı malzemesi laboratuvarında yaptıracağı 

tecrübeler ile kontrol edecek ve inşaat sahibinin talebi üzerine bu kontrol neticelerini ibraz 

edecektir. 

Emniyet Gerilmeleri : 

A) Dinamik Yükleri Hakim Yapılarda: 

( Özel nervürlü beton çeliği III b ) teçhizatının. 

A.a) Köprüler, vinç ve makine temelleri, 

A.b) Sabit oturma yeri olmayan tribünler, 
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A.c) Altı bodrum olup üzerinden nakil vasıtası geçebilen avlu döşemeleri ve bodrumlu 

binalarda kamyon geçit köprüleri, 

A. d) Tribün veya benzeri inşaatta ( oturma veya ayakta durma yeri bulunan ) döşeme 

seviyesinde, düşey yüklerin ,1 /20'si kadar yatay kuvvet alan konstrüksiyonlarda, 

A.e) Üzerinde vinç bulunup, vincin fren kuvveti ve yatay şase kuvvetine maruz elemanlarda, 

A.f) Betonarme zararlı gazlar neşreden fabrikalar ve emsali gibi özel tertiplere ihtiyaç gösteren 

yapılarda kullanılma şartları: İlgili şartnamelerde Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti Betonarme 

Şartnamesi ile (akma limiti 4000 Kg/cm² olan nervürlü çubuklara ait) Mart 1962 tarihli ekinde 

belirtilen emniyet gerilmeleri ve kaidelere uygun olacaktır.) 

B)Statik Yükleri Hakim Yapılarda : 

(Özel Nervürlü Beton Çeliği III b) teçhizatlı, madde: A.a da belirtilen inşaatlar dışında kalan, 

statik yükleme hakim yapılarda aşağıdaki esaslara göre kullanılacaktır. 

B.a) Statik yükleri hakim yapılardan kasıt, umumiyetle duran yüklere maruz bilcümle bina 

inşaatlarıdır. Bu tip yapılarda (Özel Nervürlü Beton Çeliği III b) ile kullanılacak asgarî beton 

kalitesi B.160 betondur. 

B.b) Normal şekilde kontrollüğü yapılan resmi inşaatlar için eğilmeye (sabit veya mürekkep 

eğilime) maruz betonarme elemanlarda teçhizat olarak (Özel Nervürlü Beton Çeliği III b) B. 225 

ve daha iyi nitelikte betonla kullanıldığı zaman emniyet gerilmesi olarak G = 2400 Kg/cm² 

alınabilir. B.160 ile birlikte kullanıldığı durumlarda (Özel Nervürlü Beton Çeliği II b çeliği gibi 

mütalaa edilerek ona ait emniyet gerilmeleri kullanılır. G = 2000 Kg /cm 2). 

B.c) Çok sıralı teçhizatta emniyet gerilmesi hesabını teçhizat ağırlık merkezine göre yapılması 

kafidir. 
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B.d) Özel Nervürlü Beton Çeliği III b teçhizatına ait aderans emniyet gerilmeleri aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

Tablonun birinci satırı, betonlama sırasında düşey duran veya asgari 45º meyilli olan çubuklar 

ile kalıp tabanında en çok 25 cm. yukarıda bulunan çubuklar içindir. 

Tablonun ikinci satırı, geriye kalan bütün çubuklar ile bilhassa kalın yapı elemanlarında üstteki 

çubuklar içindir. 

 

 

Aderans Emniyet Gerilmeleri Tablosu (Kg /cm²) 

 

Ankraj ve Bindirme Boyları :Özel nervürlü Beton Çeliği III b teçhizatında, aşağıda verilen 

ankraj ve bindirme boyları alınmak şartı ile kenarlar bütün yapı elemanlarında terk edilebilir. 

KANCASIZ KULLANMADA ALINACAK ANKRAJ VE BİNDİRME BOYLARI: 
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GENEL KAİDELER : 

(Özel Nervürlü Beton Çeliği II b) nin kaynak ile eklenmesi veya manşon yapmak için tavlanması 

yasaktır. Ekler bindirme sureti ile yapılacaktır. 

Çubukların şantiyede yanlış yerden bükülerek tekrar doğrultulmasından kaçınılmalıdır. 

Her nev'i pliyajin darbe tesiri ile yapılması gerekir. 

PiIyelerin ve şayet kullanılıyorsa kroşelerin teşkili kesin köşeler halinde yapılmalıdır. 

Suhunetin 5º C den düşük olması halinde, pilye ve kroşeler çok yavaş bükülerek yapılmalı veya 

bükülme çapları 1,5 misline çıkarılmalıdır. 

Şantiye ve atölyelerde işlenen çelikten genel olarak (5 d) çaplı silindirik kalıplar üzerinde 

bükülmesi tavsiye edilir. 

HASIR ÇELİK 
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Hasır çelik, geniş satıhlı betonarme elemanların teçhizat malzemesidir. Çapları 5 mm. 'den 12 

mm.'ye kadar aralıkları ise 50 mm. den 300 mm.'ye kadar olan çelik çubukların,hasır şeklinde 

nokta kaynağı ile kaylanmaları ile hasır çelik teşkil edilir. Hasır çeliği teşkil eden çubuklar soğuk 

çekilerek ve soğuk haddelenerek mukavemetleri artırılan ve satıhlar profillendirilen yüksek 

kaliteli çubuklardır. 

Çubukların minimum akma sınırı 5000 kg /cm² 

Çubukların kopmadaki uzama oranı % 8 

Kaynak noktalarının makaslama mukavemeti 0.30x5000xFe dir. Bir hasırın eni fazla 2.45 mt. 

ve boyu 7.00 mt. dir. Hasırın enine istikametine tek çubuk kullanılır. Boyuna istikametindeki 

çubuklar tek olabileceği gibi çift de olabilirler. Ancak boy çubukları çift olarak teşkil edildiğinde 

kenardaki çubuklar yine tek olarak yapılırlar. 

Hasır çeliğin profilli çubuklardan teşkil edilmiş plakalardaki emniyet gerilmeleri : 

B.160 için 2400 kg/cm 2 

B.225 için 2800 kg /cm 2 

B.300 için 2800 kg /cm 2 dir. 

Hasırlar kenar mesnetlerde, mesnet mihverini en az 5 cm. geçecek şekilde,ara mesnetlerde 

mesnede paralel ilk demirin mesnede mesafesi 5 cm. den az olacak şekilde yerleştirilecektir. 

Hasırların birbirine eklenmeleri,moment alan istikamette iki hasırın birbiri üzerine en az üç göz 

aralığı (35 cm. den az olmamak üzere) moment almayan istikamette ise iki hasırın birbiri 

üzerine bir göz aralığı (15 cm. den az olmamak üzere) bindirilerek yapılır. 
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Mesnetlerde üste konan hasırların kalıptan lüzumu kadar yüksekte olması 0.50 -1,00 m. ara 

ile konan sehpalarla sağlanır. 

DEMİR KAPAK İŞLERİ : 

Yüklenici kapakların su tazyiki ve kaldırma gücünün hesabına esas teşkil eden şartlar, idarenin 

mutabakatını alarak tespit edecek, projelendirip tasdik ettirecek kapak imalatını yapacaktır. 

Kapakların gövde yapısı çelik levha olacak (takviyeli), yan sızdırmazlıklar bronz üzerine 

dayanan kauçuk kullanılacaksa bunun için hususi bir bedel ödenecektir. 

Kapak gövdelerin veya çerçeve aksamının çelik konstrüksiyonu perçin veya elektrik kaynağıyla 

yapılacak, perçin ve bulon delikleri matkap ile delinecektir. 

Kirişlerde azami yük altında sehim açıklığın beher santimetresi için 1 / 800 cm. den büyük 

olmayacak portafo kısımlarda bu miktar en fazla 1 / 300 olacaktır. İnşaat yerine yerleştirilecek 

kapak ve çerçeve aksamı tab kalibreli bulonlarda birleştirilmiş olacak ve vida kısmı sonunda 6 

mm. den fazla dışarı çıkmayacaktır. Beton içinde kalmayacak bütün işin aksamı için bulonlar 

yaylı birer rondelayı havi olacaktır. 

Dökme ve font aksam bronz veya pirinç aksam torna veya plânya edilmiş olacaktır. 

Kapakların Muayenesi ve Çalışma Tecrübesi : 

Dişli merkezleri arasındaki mesafenin ayırma daireleri yarı çapları toplamına eşitliği,sonsuz 

vidalı mil sisteminden vida ve dişli eksenlerinin birbirine dikey ve düz dişli sistemlerinde paralel 

olmaları kontrol edilecektir. Eksenleri arasındaki mesafelerde 1/4 mm. den fazla tolerans kabul 

edilecektir. 
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Kapak kaldırma sistemlerindeki dişlilerin eşleriyle beraber bol miktarda zımpara tozu 

karıştırılmış yağ içerisinde 4 saatten az olmamak üzere orta süratte motorla çalıştırılmak 

suretiyle akıştırmaya tabi tutulacaktır. Bu müddet icabında lüzumu kadar arttırılacaktır. 

Alıştırma sonunda dış yüzlerindeki sürtme ve dişlerdeki çalışmayı zorlaştıran imalat hataları 

tashih edilerek dişli sistemlerinin eşleriyle kolayca ve normal sürtme kaybı ile çalışmaları temin 

edilecektir. 

Kaldırma tertibatı mekanizması yerine monte edildikten ve kapağa bağlanmadan evvel yüksüz 

el çevirme kolu ile çalıştırarak tutuklu ve bilhassa dişli ve kremayer sistemlerinin 

çalışmalarında,normalin dışında sesler ve tutukluklar olup olmadığı kontrol edilecektir. 

Kapak tam olarak monte edildikten sonra gerek tam indirilmiş durumda ve gerekse hareket 

halinde herhangi bir vaziyete alt ve yan kenarlar iki istikamette yan cidarlara ve tabana paralel 

olması şarttır. Bu husus kremayer boyu ayarlama delikli vidalı milli vasıtasıyla kremayer 

boylarını uzatıp kısaltarak temin edilmediği takdirde, kapağın kolay ve sıkışmalar yapmadan 

çalışmasında birinci derecede rolü olan bu hususu meydana getiren gerek imalat ve gerekse 

montaj hatalarının düzeltilmesi lazımdır. 

Kapak ve kaldırma tertibatı tam monte edildikten sonra normal şartlar altında kapak 

çalıştırılarak el kuvveti ölçülecektir. Proje hesaplarında kabul edilen el kuvveti ile çalıştırma 

esnasında ölçülerek arasındaki fark ( + ) % 20'den fazla olmayacaktır. 

Kaynak işlerinin muayenesi : 

İdare tarafından temin edildiği takdirde seyyar kaynak muayene röntgen cihazı ile yapılacaktır. 

Cihaz temin edilmediği takdirde kuvvetli çekiç darbesi ve göz muayenesi ile iktifa edilecektir. 

Göz muayenesi kaynağın düzgün ve kalınlığı, çekiç darbesinde ise sağlam ve çatlamalara 

dikkat edilecektir. 
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Kapakların boyanması : 

Atölyedeki imal işi tamamlanan kapağın bütün aksamının gidaj kaldırma tertibatı v.s. dahil 

pastan iyice temizlendikten sonra derhal % 99 kurşun sülyen boyası ile bir kat boyanacaktır. 

Montaj ve muayene çalıştırma tecrübesinden sonra tamir gören ve bozulan yerler pastan iyice 

temizlendikten sonra tekrar aynı evsaftaki sülyen boya ile bir kat daha boyandıktan sonra 

aşağıda terkibi ve vasıfları yazılı parlak asfalt boya ile iki kat boyanacaktır. 

Regülatör ve kanal kapaklarının boyanmasında kullanılacak siyah asfalt boya, devamlı su 

içinde kalmakla sudan bozulmayacak kalitede suya mukavim aşağıda ki tertip ve evsafta 

olacaktır. Ayrıca boya işleri için hususi bir bedel tatbik edilmeyecektir. Ağırlık itibariyle ait 

olduğu kapak pozu üzerinden ödenen bedele dahildir. 

Terkibi :Mangan sikatifi eden tipten ve rafine edilmiş, 270º, 280 ºC ısıtıldığı zaman renk 

değişimi yapmayacak, pıhtılaşma yaparak dibe çökmeye 26,5, litre (7 galon) bezir yağında 

45,4 kg. 100 pound sert asfalt, asfalite veya gilsonite (asphalt, esphaltite veya gilsonite) 

ısıtılarak eritildikten sonra kafi derecede kurşun manganize ilâvesi ve naftalin (petrolden elde 

edilen cinsten) veya torpatin ilavesi ile kullanmak derecesine inceltilmiş tertipteki parlak asfalt 

boya kullanılacaktır. 

BETON GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ (TS.802)  

I - Demirsiz Beton, II - Demirli Beton, III - Demirsiz, Demirli “…..” Betonu. 

1. Demirsiz Beton : 

1.1. Agrega : 
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Genellikle agrega 70 mm.'ye kadar : (70 dahil) irilikteki daneleri ihtiva edecek ve aranılan 

dirence göre Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti Betonarme Şartnamesi’nde gösterilen 

granülometri eğrisindeki oranlarda yapılacaktır. 

1.2. Dozaj : 

Yerine konmuş ve sıkıştırılmış bir metreküp betonda bulunan çimentonun kilogram cinsinden 

miktarıdır. 

Demirsiz betonlar genellikle, 150 - 200 - 250 dozajlı yapılırsa da, gerektiğinde 300 - 350 dozajlı 

da yapılabilir. Gerekli hallerde özel şartlaşmasında belirtmek şartıyla ağırlık esasa da 

uygulanabilir. 

Demirsiz çimentonun terkibine giren çimento, kum, çakıl ya da kırma taş ve suyun kendi fenni 

şartlaşmalarında belirtilen niteliklerde olmaları gereklidir. 

Çeşitli dozajlarda yapılan betonun, 28 günlük istenilen en düşük basınç kırılma dirençleri 

laboratuvar şartları aşağıda gösterildiği gibidir. Ancak 28 gün beklenilmeyen ve 7 günlük 

tecrübe ile iktifa edilecek hallerde, 7 günlük direnç, 28 günlük direncin % 70'in altına 

düşmeyecektir. 

Dozaj : 150 200 250 300 350 (Kg/m³) Küp (20x20x20) tm³ 

Direnç : - 50 80 120 160 (Kg/cm²) Silindir (D=15cm. H=30cm.) 

Direnç : - 40 70 100 140 (Kg/cm²) 

Bu dirençler inşaatın özellikleri gerektirdiği takdirde özel fenni şartnamelerinde kaydedilmek 

şartıyla artırılacaktır. 
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250 dozajlı betonda, agrega kendi bünyesinde uygun granülometri vermek şartıyla 

tuvenan'dan, 

300 dozajlı, agrega iki karışımdan, 

350 dozajlı betonda, agrega üç karışımdan olacaktır. 

Bu karışım şartları asgari olup, idarece lüzum görüldüğünde tuvenan yerine karışımlı 

kullanılabileceği gibi adedi de artırılabilir. 

1.3. Betonun Karıştırılması : 

Karıştırma el ile yapılırsa; kum, çakıl ve çimento önce kuru olarak; beton, tahta ya da saç bir 

platform üzerinde iyice karıştırılır. Bu karıştırma en az üç defa bir yere aktarılmak suretiyle 

yapıldıktan sonra, gerektiği kadar su katılarak harç ile sarılmamış hiç bir çakıl ya da kırma taş 

görülmeyinceye kadar karıştırma ve harmanlama işine devam edilecektir. 

Karıştırma betonyer ile yapılırsa, betonyere konulacak çimento, kum, çakıl ya da kırma taş ve 

su, hep birlikte konacak ve homojen bir şekilde karıştırılacaktır. Kırma işi genellikle en az bir 

dakika olmakla birlikte betonyerin kapasitesine de bağlıdır. Bu müddet 1,5 Yd3 (1.147) m³. olan 

betonyerler için en az 1,5 dakikadır. 

Kullanılacak betonyer, su ayar tertibatlı olacaktır. Betonyer ile karıştırmada, ikinci bir karışım 

konmadan önce betonyer tamamıyla boşaltılacak, iş bittiği ya da durdurulduğu zaman ise içi 

iyice temizlenecektir. 

1.4. Beton Dökülecek Yerin Hazırlanması : 

Beton dökülecek yüzeyler ve kalıpların içerisi su birikintileri, çamur, talaş, yonga, şekerli 

maddeler, inşaat artıkları ve yabancı maddelerden temizlenmiş olacaktır. 
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Kayalık olan yerlerde, gevşek parçalar kaldırılacak, kaya yüzeyleri, yüksek basınçlı hava-su 

karışımı, ya da ıslak kum fışkıran araçlar, çok sert süpürgeler ve kazmalarla temizlenecektir. 

Su emme gücü olan yüzeyler, beton suyunu emmesi için beton dökülmeden önce iyice 

ıslatılmalıdır. 

1.5. Betonun Taşınması : 

Teknik şartlara uygun olarak hazırlanan beton derhal ve aralıksız olarak döküleceği yere 

taşınacaktır. Taşıma sırasında beton elemanlarının birbirinden ayrılmaması için taşıma işi 

sarsılma, çalkanma yapmayan araçlarla yapılacaktır. Bu yapılmazsa beton taşındıktan sonra 

ve dökülmeden önce özel bir döşeme üzerinde de bir kere daha karılacaktır. 

Betonun serbest olarak 1,5 m.'den yüksekten dökülmesi kesinlikle yasaktır. Beton, oluk yardımı 

ile dökülecek ise ve eğim çok fazla ise, oluğun yer yer, paletlerle teçhiz edilmesi, kısa parçalarla 

imal edilip sık sık yön değiştirerek betonun hızının kırılması ya da beton döküldüğü yerde bir 

daha karıştırılması temin edilecektir. Boru kullanılırsa, borunun alt ucu, dökülmüş beton içinde 

bulundurulacak ve boru her zaman dolu olacaktır. 

Betonun, karıldığı, ya da betonyerden çıktığı an ile yerine döküldüğü an arasında geçecek 

sürenin 20 dakikayı aşmamasına dikkat edilecektir. Daha uzun süreli taşımalar olursa, “Galeri 

Kanal, Tünel, gibi yerlerde” betonun döküleceği yerde özel bir döşeme yapılacak beton bunun 

üzerinde yeniden karılacaktır. Bu takdirde de taşıma süresi 30 dakikadan fazla olmamalıdır. 

Havadan kablo ile veya pompaj suretiyle yapılacak taşımalarda, beton hazırlanması ve 

taşınmasına ait tesisat yapıldıktan sonra beton taşınacaktır. 

Özel karıştırma aletleriyle teçhiz edilmiş kamyon ile taşımalarda süre 45 dakikayı 

geçmemelidir. 
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1.6. Beton Dökülmesi ve Sıkıştırılması : 

Beton aralıksız dökülecek vibratör ya da el ile sıkıştırılarak sıkılığı temin edilecektir. Vibratörle 

sıkıştırmada, betonun homojenliğinin bozulmamasına dikkat edilecek ve işin önemine göre 

özel şartnamesinde vibratörün frekans adedi tespit edilecektir. 

Beton kat, kat dökülecek, vibre edilmiş katların kalınlığı titreşim aletinin iğne uzunluğunun 

yarısına eşit olacaktır. EI ile sıkıştırmada tabaka kalınlığı 15 cm. den fazla olmayacaktır. İki 

tabakanın dökümü arasındaki zaman 90 dakikayı geçmeyecektir. Vibre edilen ve prizi başlayan 

betonlar tekrar vibre edilmez. 

Vibratör iğnesi en son dökülmüş beton içine yavaş yavaş ve beher metre kare yüzeye dört defa 

ve eşit aralıklarla batırılacaktır. Bu aralıklar vibratörün etki alanının çapından fazla 

olmayacaktır. Beton; dökümünden 7 gün süre ile her türlü titreşimden korunacaktır. Döşeme 

ve kaplamalarda satıh vibratörü kullanılacaktır. 

BETON GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ (TS.802)  

I - Demirsiz Beton, II - Demirli Beton, III - Demirsiz, Demirli “…..” Betonu. 

1. Demirsiz Beton : 

1.1. Agrega : 

Genellikle agrega 70 mm.'ye kadar : (70 dahil) irilikteki daneleri ihtiva edecek ve aranılan 

dirence göre Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti Betonarme Şartnamesi’nde gösterilen 

granülometri eğrisindeki oranlarda yapılacaktır. 

1.2. Dozaj : 
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Yerine konmuş ve sıkıştırılmış bir metreküp betonda bulunan çimentonun kilogram cinsinden 

miktarıdır. 

Demirsiz betonlar genellikle, 150 - 200 - 250 dozajlı yapılırsa da, gerektiğinde 300 - 350 dozajlı 

da yapılabilir. Gerekli hallerde özel şartlaşmasında belirtmek şartıyla ağırlık esasa da 

uygulanabilir. 

Demirsiz çimentonun terkibine giren çimento, kum, çakıl ya da kırma taş ve suyun kendi fenni 

şartlaşmalarında belirtilen niteliklerde olmaları gereklidir. 

Çeşitli dozajlarda yapılan betonun, 28 günlük istenilen en düşük basınç kırılma dirençleri 

laboratuvar şartları aşağıda gösterildiği gibidir. Ancak 28 gün beklenilmeyen ve 7 günlük tecrübe 

ile iktifa edilecek hallerde, 7 günlük direnç, 28 günlük direncin % 70'in altına düşmeyecektir. 

Dozaj : 150 200 250 300 350 (Kg/m³) Küp (20x20x20) tm³ 

Direnç : - 50 80 120 160 (Kg/cm²) Silindir (D=15cm. H=30cm.) 

Direnç : - 40 70 100 140 (Kg/cm²) 

Bu dirençler inşaatın özellikleri gerektirdiği takdirde özel fenni şartnamelerinde kaydedilmek 

şartıyla artırılacaktır. 

250 dozajlı betonda, agrega kendi bünyesinde uygun granülometri vermek şartıyla tuvenan'dan, 

300 dozajlı, agrega iki karışımdan, 

350 dozajlı betonda, agrega üç karışımdan olacaktır. 
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Bu karışım şartları asgari olup, idarece lüzum görüldüğünde tuvenan yerine karışımlı 

kullanılabileceği gibi adedi de artırılabilir. 

1.3. Betonun Karıştırılması : 

Karıştırma el ile yapılırsa; kum, çakıl ve çimento önce kuru olarak; beton, tahta ya da saç bir 

platform üzerinde iyice karıştırılır. Bu karıştırma en az üç defa bir yere aktarılmak suretiyle 

yapıldıktan sonra, gerektiği kadar su katılarak harç ile sarılmamış hiç bir çakıl ya da kırma taş 

görülmeyinceye kadar karıştırma ve harmanlama işine devam edilecektir. 

Karıştırma betonyer ile yapılırsa, betonyere konulacak çimento, kum, çakıl ya da kırma taş ve 

su, hep birlikte konacak ve homojen bir şekilde karıştırılacaktır. Kırma işi genellikle en az bir 

dakika olmakla birlikte betonyerin kapasitesine de bağlıdır. Bu müddet 1,5 Yd3 (1.147) m³. olan 

betonyerler için en az 1,5 dakikadır. 

Kullanılacak betonyer, su ayar tertibatlı olacaktır. Betonyer ile karıştırmada, ikinci bir karışım 

konmadan önce betonyer tamamıyla boşaltılacak, iş bittiği ya da durdurulduğu zaman ise içi iyice 

temizlenecektir. 

1.4. Beton Dökülecek Yerin Hazırlanması : 

Beton dökülecek yüzeyler ve kalıpların içerisi su birikintileri, çamur, talaş, yonga, şekerli 

maddeler, inşaat artıkları ve yabancı maddelerden temizlenmiş olacaktır. 

Kayalık olan yerlerde, gevşek parçalar kaldırılacak, kaya yüzeyleri, yüksek basınçlı hava-su 

karışımı, ya da ıslak kum fışkıran araçlar, çok sert süpürgeler ve kazmalarla temizlenecektir. 

Su emme gücü olan yüzeyler, beton suyunu emmesi için beton dökülmeden önce iyice 

ıslatılmalıdır. 



 

 

34 

 

1.5. Betonun Taşınması : 

Teknik şartlara uygun olarak hazırlanan beton derhal ve aralıksız olarak döküleceği yere 

taşınacaktır. Taşıma sırasında beton elemanlarının birbirinden ayrılmaması için taşıma işi 

sarsılma, çalkanma yapmayan araçlarla yapılacaktır. Bu yapılmazsa beton taşındıktan sonra ve 

dökülmeden önce özel bir döşeme üzerinde de bir kere daha karılacaktır. 

Betonun serbest olarak 1,5 m.'den yüksekten dökülmesi kesinlikle yasaktır. Beton, oluk yardımı 

ile dökülecek ise ve eğim çok fazla ise, oluğun yer yer, paletlerle teçhiz edilmesi, kısa parçalarla 

imal edilip sık sık yön değiştirerek betonun hızının kırılması ya da beton döküldüğü yerde bir 

daha karıştırılması temin edilecektir. Boru kullanılırsa, borunun alt ucu, dökülmüş beton içinde 

bulundurulacak ve boru her zaman dolu olacaktır. 

Betonun, karıldığı, ya da betonyerden çıktığı an ile yerine döküldüğü an arasında geçecek 

sürenin 20 dakikayı aşmamasına dikkat edilecektir. Daha uzun süreli taşımalar olursa, “Galeri 

Kanal, Tünel, gibi yerlerde” betonun döküleceği yerde özel bir döşeme yapılacak beton bunun 

üzerinde yeniden karılacaktır. Bu takdirde de taşıma süresi 30 dakikadan fazla olmamalıdır. 

Havadan kablo ile veya pompaj suretiyle yapılacak taşımalarda, beton hazırlanması ve 

taşınmasına ait tesisat yapıldıktan sonra beton taşınacaktır. 

Özel karıştırma aletleriyle teçhiz edilmiş kamyon ile taşımalarda süre 45 dakikayı geçmemelidir. 

1.6. Beton Dökülmesi ve Sıkıştırılması : 

Beton aralıksız dökülecek vibratör ya da el ile sıkıştırılarak sıkılığı temin edilecektir. Vibratörle 

sıkıştırmada, betonun homojenliğinin bozulmamasına dikkat edilecek ve işin önemine göre özel 

şartnamesinde vibratörün frekans adedi tespit edilecektir. 
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Beton kat, kat dökülecek, vibre edilmiş katların kalınlığı titreşim aletinin iğne uzunluğunun 

yarısına eşit olacaktır. EI ile sıkıştırmada tabaka kalınlığı 15 cm. den fazla olmayacaktır. İki 

tabakanın dökümü arasındaki zaman 90 dakikayı geçmeyecektir. Vibre edilen ve prizi başlayan 

betonlar tekrar vibre edilmez. 

Vibratör iğnesi en son dökülmüş beton içine yavaş yavaş ve beher metre kare yüzeye dört defa 

ve eşit aralıklarla batırılacaktır. Bu aralıklar vibratörün etki alanının çapından fazla olmayacaktır. 

Beton; dökümünden 7 gün süre ile her türlü titreşimden korunacaktır. Döşeme ve kaplamalarda 

satıh vibratörü kullanılacaktır. 

1.7. Su İçinde Beton Dökülmesi : 

İçinde beton dökülecek suyun ısısı +10 Cº nin altına düştüğünde dökülecek beton en az 300 

dozajlı olacak ve dışarıda her Dz. a fazla olarak 50 kg çimento ilave olunacaktır. 25 cm. çapındaki 

borular ya da altı kapaklı kova ile sıkışık bir kütle halinde su altında bırakılacak, beton, hiç bir 

şekilde oynatılmayacaktır. Suda dalga ve akım olmamasına dikkat edi lecektir. Tabanda kaynak 

su çıktığı takdirde beton dökümüne zarar vermeyecek şekilde tertibat alınacaktır. 

 

 

1.8. Deniz Suyu Etkisinde Olan Betonun Dökülmesi : 

Projesinde 200, 250 dozajlı olarak gösterilmiş olan masif beton kısımlar deniz suyu etkisinde 

kalıyorsa, bu betonlar 300 dozajlı olarak dökülecektir. Bu gibi betonlarda deniz suyunun kimyasal 

etkilerine dayanıklı çimento kullanılacaktır. 

1.9. Alkali ve Sülfatlı Suların ve Zeminin Etkisinde Kalan Betonların Dökülmesi : 
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Dökme şartlarının uygulanmasında gerekli titizlik ve duyarlık gösterilecek, beton işin başından 

sonuna kadar aralıksız dökülecektir. Buna imkan bulunamazsa, zeminden ya da su seviyesinden 

en az kırk beş santim daha yüksek bir seviyeye kadar aralıksız dökülecektir. 

Alkali zemin ve suların beton dökümü bittikten 72 saat sonrasına kadar beton yüzeyine 

değmemesi sağlanacaktır. Bundan başka bu gibi hallerde alkali ve sülfatlı suların ve zeminin 

kimyasal etkisine dayanıklı çimento kullanılacaktır. 

1.10. Soğuk Havada Beton Dökülmesi : 

Donmuş, kar ile karışmış, kırağı ile örtülmüş malzeme kullanılmayacak, hiç bir zaman donmuş 

zemin üzerine beton dökülmeyecektir. 

1.10/a - En az +3 Cº ye kadar herhangi bir tedbir alınmadan beton dökülebilir. 

1.10/b - _+ 3 Cº de beton yapılması halinde betonun dökülmesi ve korunması için basit tedbirler 

alınması gereklidir. 

1.10/c - Isı -3 Cº den aşağı düştüğü zaman : 

c.1 - Dozajı en az 350 tutulması, 

c.2 - Agreganın ve suyun + 40 Cº e kadar ısıtılması, 

c.3 - Prizi çabuklaştıran katkı malzemesinin ilavesi, 

c.4 - Suyun çimentoya oranının 0,40'ı aşmaması, 

c.5 - Betonun döküldükten 7 gün sonrasına kadar +15 Cº nin üstünde tutulması gibi tedbirler, 

İdarenin yazılı izni ile uygulanacaktır. 
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1.11. Betonun Korunması : 

Beton 7 gün süre ile nemli tutulacak, üzeri çuval, kum, hasır ve benzeri bir malzeme ile örtülecek, 

sulanacaktır. Ya da beton yüzeyine kimyevi koruyucu madde sürülmek suretiyle korunacaktır. 

Geceleri ısı +20 ºC den fazla olursa sulamaya devam edilecek beton, sırasında sarsıntıdan, 

rüzgâr; yağmur, kimyasal maddelerden (gerektiğinde katkı ilâvesiyle) korunacaktır. 

1.12. Dilâtasyon Derzleri : 

Bırakılacak dilatasyon derzleri arasındaki en büyük aralık : 

Binalarda : 40 m. 

İstinat duvarlarında : 10 m. 

Kanal kaplamalarında : 2 m. 

Tretuvar ve benzeri yerlerde : 20 m.'yi geçmemek üzere projesinde gösterildiği gibi yapılacaktır. 

 

1.13. Betonda Ek Yerleri : 

Momentlerin en az olduğu yerlerde beton 45 ºC eğimli ya da dişli olarak, bırakılacaktır. Beton 

yüzeyi pürüzlü olarak bırakılacak, yeni beton döküleceği zaman, bu yüzey temizlenecek ve 

gerektiğinde tel fırça kullanılacak, yıkanacak, kuvvetli dozlu çimento şerbeti döküldükten sonra 

yeni beton dökülecektir. Eski beton ile yeni betonun birbirleri ile iyice kaynaması temin edilecektir. 

1.14. Betonları Lüzumu Halinde Maksada Uygun Katkı Malzemesi İlave Edilecektir : 
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1.15. Kalıp ve İskelenin Alınması Müddeti : 

Beton yeter derecede prizini yapmadan, aşağıdaki asgari bekleme müddetlerini doldurmadan ve 

kontrol tarafından muayene edilip iskele ve kalıpların alınmasına izin verilmeden hiç bir iskele ve 

kalıp alınamaz. Beton dökümü bittikten sonra iskele ve kalıpların bekleme süreleri kullanılan 

çimento ve dökülen beton cins ve özelliğine, imalâtın büyüklüğüne, gerilmelerin önemine, hava 

şartlarına göre değişir. Normal Portland çimentosu kullanılan inşaatlarda hava sıcaklığı +3 ºC nin 

üstünde kaldığı müddetçe : 

A - Lento, hatıl, 3.00 m. den küçük açıklıktaki kiriş ve kemer, kolon perde gibi imalâtın yan 

kalıplan üç gün, 

B - Küçük kenarı 3.00 m. den küçük döşeme, iskele ve kalıpları sekiz gün, 

C - Küçük kenarı 3.00 m. den daha büyük açıklıkta döşemelerin, açıklıkları 3.00 m. den büyük 

kiriş ve kemerler ve rehmenlerin iskele ve kalıpları yirmi bir gün geçmeden alınamaz. 

Traslı çimento kullanılması halinde bu bekleme süreleri bir misli arttırılır. Priz devresinde hava 

ısısı +3ºC nin altına düştüğünde ısının tekrar +3 ºC dereceye çıkmasına kadar geçen müddet 

iskele ve kalıp alma müddetinde sayılmaz. 

Düşük ısılarda özel kalıp hallerinde değişik çimento cinslerinde, büyük açıklıklarda, çerçeve ve 

mühim inşaatta idarece lüzum görüldüğünde özel fenni şartnamesinde gerekli şartlar tespit 

edilerek bu bekleme müddeti arttırılır. 

2. Demirli Beton : (TS. 500) 

Demirli betonun agregası, karışımı, beton karıştırılması, taşıma, dökülme (su içinde deniz suyu 

etkisinde, alkali ve sülfatlı suların ve zeminlerin etkisinde, barajlarda, soğuk havada), 
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sıkıştırılması, korunması dilatasyon derzleri ve ek yerleri yapılması gibi işlemler “I - Demirsiz 

Beton” kısmında açıklandığı şekilde yapılacaktır. 

Demirli betonlarda dozaj; 250 - 400 kg/m³ olacak ve beton içindeki agrega ve su miktarları 

hacmen tayin ve tespit edilecektir. Gerekli hallerde özel şartnamesinde belirtilmek şartıyla hacim 

esası yerine, vezin esası uygulanır. 

Demirli beton agregası 30 mm.'ye kadar dane iriliğinde olacaktır. İrilik oranları ise betonda 

istenilen dirence göre “Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti Betonarme Şartnamesinde belirtilen 

granülometri eğrisinden elde edilecektir.” 

Betonda dozajlarına göre aranılacak 28 günlük en düşük basınç kırılma dirençler laboratuvar 

şartlarında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Beton dozajları : 250 300 400 Kg/m² 

20x20x20 cm 3 Min. Küp. Direnci : 120 160 225 Kg/cm² 

D=15 cm. NH=30 cm. Min.silindir Direnci : 100 140 195 Kg/cm² 

Betonun kıvamı (Slamp) için yapılacak tecrübede çökme miktarı : 300 ve altındaki doz betonlarda 

5 cm. max. 7,5 cm. ve 300 ve daha fazla doz betonlarda min. 7,5 cm. max.15 cm. olacaktır. 

(Yüksek frekanslı vibratörü kullanılması halinde 1/3 oranında azaltılacaktır.) Gerekli hallerde özel 

şartnamesine kaydedilmek suretiyle bu limitler dışına çıkabilir. Bu tecrübede tabanı 20 - 30 cm. 

üst yüzü 10 - 20 cm. çapında yüksekliği 30 - 50 cm. olan çelik kesit koni kabı kullanılacaktır. 

Bu kıvam limitleri arasında kalmak üzere betonda iri agrega mümkün olan fazlalıkta, su miktarı 

ise, mümkün olduğu kadar az tutulacaktır. 
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Yukarıdaki şartları uygulayan kum, çakıl ve kırma taşın yaklaşık miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Yeni dökülmüş betonda filizler herhangi bir sebeple darbe etkisinde bükülüp düzeltilmez. 

Filizlerin beton içindeki kısımları oynatılmaz. 

III. Demirsiz, Demirli B. Betonu : 

Basınç kırılma gerilmelerini gösteren rakamlarla (B 160, B 225, B 300 gibi) belirtilen ve direnç 

esasına göre yapılan betonlarda direnci sağlamak esastır. 

Bu Betonların Tanım ve Sınıflandırılması : 

 

Wb 28 = 28 günlük küp (20 cm. x 20 cm. x 20 cm.'lik) basınç kırılma direncidir. 

Kb = 28 günlük silindir (D = 15 cm. H = 30 cm.) basınç kırılma direncidir. 

Projede, birim fiyata ve diğer lüzumlu yerlerde beton B 160, B 225, B 300 olarak 

belirtilecektir.Şantiyede agrega su ve çimento ile çeşitli denemeler yapılarak istenen direnci 

sağlayan en ekonomik karışım tespit edilecektir. Agrega, yıkandıktan sonra deneme 
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Özel  -   Cam elyaf takviyeli çimento esaslı kanallı panel kaplama 
Özel  -   Cam elyaf takviyeli çimento esaslı malzeme ile çatı kat silmesi ve 

  pencere kenarı sövesi yapılması. 
Özel  -  Cam elyaf takviyeli çimento esaslı malzeme dekorafif kolon yapılması 
 
Fiziksel Özellikleri 

EBATLAR : 
SlimGRC ürünler proje bazlı olarak özelkesitlerde imal edilir. Standart kalınlık 12 mm’dir. 
Özel taleplerde kalınlık 8 mm ile 30 mm arasında değişmektedir. 

AĞIRLIK : 
Standart kalınlık olan 12 mm SlimGRC ürünlerin ağırlığı 18 kg /m2’dir. 
 Bu SlimGRC’nin geleneksel cam elyaf donatılı preksat cephe kaplamalarından %50 daha hafif 
olduğunu 
gösterir. 
YANGIN DAYANIMI :  

SlimGRC çimento esaslıdır. SlimGRC ateşe tamamen dayanıklı, yanmaz ve alev almaz 
niteliktedir. 

 
KİMYASAL DAYANIM :  

SlimGRC boşluksuz yapısı ve üstün malzeme özellikleri sayesinde kimyasallara karşı 
dayanıklıdır. 

sonuçlarında elde edilen uygun granülometriyi verecek granülometri eğrisindeki limitlere göre en 

az dört gruba ayrı ayrı depo edilecektir. 

Deneme raporuna uygun beton, tartı esasına göre ve betonyer, vibratör gibi mekanik vasıtalarla 

yapılacaktır. 

Kalıba sevk edilen betondan alınacak örneklerle yapılan deneyler sonucunun esas rapora 

uygunluğu sürekli olarak denetlenecektir. Yapılan denemelerin miktar ve zamanı kontrol 

tarafından tespit edilecektir. 

Demir, çimento, kum; çakıl, su gibi beton malzemesi nitelikleri, beton karıştırma, yerine koyma, 

sıkıştırma, yer değiştirme, koruma, sıcak ve soğukta beton yapma alkali ve sülfatlı sularda ve 

zemin etkisinde kalan betonların dökülme kalıp sökme işlerinde dikkat edilecek ve aranılacak 

hususlar ve şartlar demirli ve demirsiz betonlarda olduğu gibidir. 
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KESME – DELME ÖZELLİKLERİ : 
SlimGRC standart beton, mermer, seramik ve doğal taş kesicileri ile kolaylıkla 
kesilebilmektedir. 
SlimGRC standart beton, mermer, seramik ve doğal taş delici matkaplarla delinebilmekte,  
dübel uygulaması yapılabilmekte, istendiği takdirde doğrudan ilgili alt yapıya 
vidalanabilmektedir. 

 
YÜZEY BİTİMLERİ : 
SlimGRC kendine has özel bir yüzeye sahiptir. İstenmesi durumunda zımparalanması,  
herhangi bir dış cephe boyası ile boyanması mümkündür. 

 
TEMİZLİK : 

SlimGRC kullanılan özel katkılar sayesinde kendini temizleyen bir yüzeye sahip olarak 
üretilebilmektedir. 
 Geleneksel GRC kaplamalara göre daha geç kirlenmektedir. 

Teknik Özellikleri 
 

                            Özellik Birim Değer 

             Basınç Mukavemeti 
N/mm² 50 

             Eğilme Mukavemeti 
N/mm² 16.5 

             Orantılılık Oranı 
N/mm² 8 

             Genleşme Sınırı 
% 0.58 

             Darbe Mukavemeti 
J/m² 13000 

             Elasitisite Modülü 
N/mm² 12000 

             Yoğunluk 
g/cm3 1.8 

            Isıl Genleşme Katsayısı 
 /C 1.2 x 105 

            Isıl İletkenlik 
W/mk 0.95 

           Yangına Dayanıklılık (DIN 4102) 
 - A1 

           Rötre Değeri 
mm/m 1.0 

           Şişme Değeri 
mm/m 0.6 

          Su Absorbsiyonu 
% 10.0 

          Su Buharı Difüzyonu 
 - 60 

 


