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Madde No Konu                                                                                                                          : 

 I-GİRİŞ 

Madde 1-  İhalenin Konusu ve Amacı 

Madde 2-  Projenin Yeri 

Madde 3- İşin Kapsamı 
 II- İMALATLAR 

Madde 4- Kazı İşleri 

Madde 5- Dolgular 

 a) Parapet Duvar Dolgusu 

 b) Kuşaklama Kanalı Duvar Arkası, İşletme ve Bakım Yolu, Kret Bağlantı 

Yolu, Mansap Bağlantı Yolu ve Toprak Sedde Dolgusu 

Madde 6- Beton İşleri 

 a) Menfezler 

 b) Kanal Kaplama Betonu 

 6.1- Beton Dökülmesi Hazırlıkları 

 6.2- Kalıplar 

 a) Genel Esaslar  

 b) Kalıp Bağları 

 c) Eğri Yüzeyler İçin Kalıp 

 d) Kalıpların Temizlenmesi ve Yağlanması 

 e) Kalıpların Sökülmesi 

 6.3- Temel Satıhları 

 6.4- Betonun Dökülmesi   

 6.5- Donatının Yerleştirilmesi 

 6.6- Yapım Safhasında Beton Kontrolü 

 a) Genel  

 b) İşlerin Devamı Sırasında Dayanım Deneyleri 

 c) Sertleşmiş Betonun Deneyi 

 d) Beton Kalitesinin Denetimi 

 e) Sertleşmiş Yapı Elemanlarının Kontrolu İçin Kullanılan Diğer Yöntemler 

 f) Beton Sıcaklığı 

 g) Betonun Taşınması 

 h) Betonun İmalinde ve Naklinde İntizam ve Hız 

 ı) Yeniden Su İlavesi 

 i) Kıvam 

 6.7- Betonun İşlenmesi ve Sıkıştırılması 

 6.8- Betonun Tamiri 
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EMET GELENBEK DERESİ  

II. ETAP DERİVASYON KANALI İNŞAATI 

TEKNİK ŞARTNAME 

 
I – GİRİŞ 

 

Madde 1- İhalenin Konusu ve Amacı 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne ait Espey Açık 

Ocak sahasında bulunan Gelenbek Deresi güzergahı 2011 yılında sol sahilde daha yüksek 

kotlardan pasa döküm sahası dışından 2126,75 m.’lik kısmının beton ve betonarme kanal ile 

derivasyonu yapılmıştır. Şu an döküm sahası olarak kullanılan söz konusu bölgede Gelenbek 

Deresi Derivasyon Kanalı uç noktası sınırlarına yaklaşılmaktadır. Derivasyon kanalı 

vasıtasıyla belirli bir uzaklığa taşınan Gelenbek Deresi suyunun kanal uç noktasından kendi 

cazibesiyle akacak şekilde Espey Açık Ocak sınırları (kazı ve tumba) ile Konsantratör Atık 

Barajları (eski ve yeni yapılacak olan) sınırlarından uzaklaştırılarak gerek tumba sahalarının 

güvenliği açısından gerekse akan Gelenbek Deresi suyunu Bor kirlenmesi yaşamaması 

açısından büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla Gelenbek Deresinin 2011 yılında yapımı 

tamamlanan kısmından başlamak üzere  pasa döküm sahası dışından Kocaçay’a kadar olan 

2081,11 m. uzunluğunda beton ve betonarme kanal ile derivasyonunun yapılmasıdır. 
 

Madde 2- Projenin Yeri 

Gelenbek Deresi Derivasyonu proje sahası, Kütahya İlinin 100 Km. Güneybatısındaki Emet 

İlçesinin 3,5 Km Kuzeydoğusunda bulunan Espey Açık Ocağı pasa döküm sahasından geçen 

Gelenbek Deresidir. 

 

Madde 3- İşin Kapsamı  

İşin kapsamında yapılacak işler aşağıda sıralanmıştır. 

 

a) Derivasyon kanal kazısının yapılması, 

b) Derivasyon kanalı servis yolunun yapılması, 

c) Derivasyon kanalı beton ve betonarme inşaatının yapılması, 

d) Enerji kırıcı havuz yapılması, 

e) Servis yolu üzerine stabilize dolgu yapılması 

f) Yukarıda söz konusu edilen işlerle ilgili her türlü ulaşım yollarının yapılması,  

g) İşin bitiminde ariyet, depo ve ocak sahalarının temizlenmesi ve gerekli emniyet 

tedbirlerinin alınması, 
 

II –İMALATLAR 
 

Madde 4- Kazı İşleri  

Kazı şevleri, projesinde verilen ölçülere tam uyularak çıkarılacak, formasyon özellikleri 

dolayısıyla herhangi bir aşırı hafriyat talebi söz konusu olmayacaktır. Kazı hacmi olarak tesbit 

edilecek değer, mevcut durum ölçüleri ile projesinde kazı sınırı olarak verilen ölçüler 

arasındaki farktır.  
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Bütün hafriyatlar, projelerde gösterilen ölçülere uyularak açılacaktır. Bu kısımlarda bulunan 

ağaç fundalık ve bitkisel tabakalar birim fiyat tariflerinde belirtildiği şekilde kaldırılacak, kazı 

olanaklar ölçüsünde direkt dozer bıçağı veya riperle sökülecek, başarılamaması halinde 

pnomatik tabancalar kullanılacaktır. 

 

Kazılar DSİ Barajlar teknik şartnamesi, DSİ Kazı ve Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi ve birim 

fiyat tarifelerindeki esaslara göre yapılacaktır. 

 

Aşağıda verilen mesafelerle ölçüm sonucu tespit edilen mesafeler arasında fark olması ve 

klaslarda farklılık olması durumunda, bu farklılıklar ileri sürülerek teklif fiyatta değişiklik 

yapılamaz. 

 

Zemin Klasları ve Döküm Sahası Mesafesi 

Sert Küskülük  : % 55 

Yumuşak Kaya : % 40 

Kaya   : % 5 

 

Döküm Sahası  : 1300 metre 

 

Madde 5- Dolgular 

Derivasyon kanalı yanlarının dolgusu, kazıdan çıkan malzeme ile yapılacaktır.  

 

Derivasyon kanalı ve sanat yapısı inşa edildikten sonra dolgu 20 cm. yi aşmayan tabakalar 

halinde yapılacaktır. Her tabaka duruma göre silindirlerle ve mekanik tokmaklarla 

sıkıştırılacaktır. Yapı denetim görevlisi gerek görürse dolgularda sulama yaptıracaktır. 

Yapılara dolgudan gelecek basıncın azaltılması için, yapı denetim görevlisinin onayı ile doğal 

şevler ve dolgunun oturacağı yerler kademeli veya dişli olarak yapılacaktır. Derivasyon kanalı 

ve sanat yapılarının arkasında yapılacak dolgular, bu yapıların her iki tarafında aynı zamanda 

başlamak ve takriben aynı seviyelerde olmak üzere inşa edilecektir. Dolgu sahası ve 

dolguların drenajı için gerekli işlemler yapılacaktır.  

 

Sıkıştırma işlemi sırasında, kütlesi 1000 kg’dan fazla olan silindirler beton duvar bloklarına 

1.5 m den fazla yaklaşmayacaklardır. Duvar bloklarına 1.5 m mesafedeki kısımda sıkıştırma 

toplam kütlesi 1000 kg’dan az olan vibrasyonlu silindirlerle yapılacaktır. 

 

Su muhtevası uygun değilse malzeme duruma göre nemlendirme veya kurutma işlemlerine 

tabii tutulacak; işlem projede belirtilen su muhtevasına ulaşılıncaya kadar devam ettirilecektir. 

Sıkıştırılacak tabakada görece nemli veya kuru kısımlar olmayacak; sıkıştırılmadan önce su 

muhtevasının tüm dolgu tabakası boyunda düzgün bir şekilde yayılması sağlanacaktır.  

 

Sıkıştırılmadan sonra ve diğer tabakanın dolgusu başlayana kadar malzemenin projede 

belirtilen su muhtevasında olup olmadığı kontrol edilecektir. Sıkıştırılan tabakanın projede 

belirtilen yüzeye sahip olması gerekmektedir. Sıkıştırma işleminden sonra, tabakanın 

yüzeyinde tekerlek izi veya kamburumsu çıkıntılar bulunmayacaktır. Bu tip bir yüzey 

düzensizliği bulunuyorsa, Yapı Denetim Görevlisi kontrolünde ilgili kısım kaldırılacak ve 

yeniden doldurulup sıkıştırılacaktır. 



 
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

TEKNİK ŞARTNAME 
 

5/18 

Dolgu yapımı sırasında beton duvar bloklarının oynamasına ve eğilmesine yol açmamak için 

gerekli önlemler alınacak, çalışma yöntemi ve kullanılacak ekipmanın bu işin yapılması için 

uygun olması sağlanacaktır.  

 

Dolgu donmuş zemin yada dolgu üzerine yapılmayacak, 0 (sıfır)°C’nin altındaki sıcaklıklarda 

dolgu yapılmayacaktır. Düşük sıcaklıktan dolayı dolgu yapılmasına ara verilmişse işe yeniden 

başlanmadan önce mevcut dolgu yüzeyi 20 cm derinliğinde kabartılacak ve bulunduğu zonun 

kriterlerine göre yeniden sıkıştırılacaktır.  

 

Bu bent kapsamında yapılacak tüm dolgularda DSİ Barajlar teknik şartnamesi, DSİ Kazı ve 

Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi ve birim fiyat tarifelerindeki esaslara göre yapılacaktır. 

 

Madde 6- Beton İşleri 

Gelenbek Deresi Derivasyonu inşaatında kullanılacak tüm beton işlerinde hazır beton 

kullanılacaktır.  

 

Kanal Kaplama Betonu 

Beton kaplamalı kanallarda, beton işleri, kazı işleri ile uyumlu bir şekilde yapılacaktır. Beton 

kaplama, kazı işlerini en fazla bir kilometre mesafeden takip edecek şekilde iş programı 

düzenlenecektir. Kaplama betonu altı hazırlanmasından sonra yapı denetim görevlisinin özel 

izni alındıktan sonra en geç 48 saat içinde beton dökülmesine başlanacaktır. 

 

6.1  Beton Dökülmesi Hazırlıkları  

Bütün kalıplar, beton içinde kalacak tesisat veya kısımlar, beton dökülecek yerdeki yüzeyler 

hazırlanıp, yerine konmadan beton dökme işine başlanılmayacaktır. Yapı denetim görevlisinin 

izni olmadıkça su içinde beton dökülmeyecektir. Akan su içine katiyen beton 

dökülmeyecektir. Önceden dökülmüş beton ile üzerleri harçla kaplanmış bulunan kalıp 

yüzleri, betonarme demirleri de dahil olmak üzere, bütün madeni aksam üzerindeki bu gibi 

harç ve sıvalar temizlenmeden bunların etrafına beton dökülmeyecektir.  

 

Yağış sırasında beton dökümüne başlanmayacaktır. Eğer yağış döküm sırasında veya 

sonrasında başlarsa, dökümü tam olarak koruyacak önlemler alınana kadar beton dökümüne 

ara verilecektir. 

 

Donmuş zemine beton dökümü yapılmayacaktır. Beton dökümü öncesinde döküm alanında 

bulunan tüm buz, kar ve don temizlenecek ve taze betonla temas edecek olan tüm yüzeylerin 

sıcaklığı en az +5
 0

C’ye yükseltilecektir. 

 

6.2.Kalıplar  

a) Genel Esaslar  

Betona istenilen şeklin verilmesi, veya betonun döküldüğü yerdeki toprakların betona 

karışmaması yada kazılıp, bırakılan yakın yüzeylerin kaymalarından betonu korumak gerekli 

olduğu hallerde kalıp kullanılır.  

 

İdare’ce aksi emredilmedikçe 1:1 den daha dik olan toprak yüzeylerde kalıp kullanılacaktır. 

Eğer hafriyat yapılan zemin, kendi kendini tutabiliyorsa ve zemin beton döküldükten sonra 
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herhangi bir çöküntü veya akma göstermeyecekse kalıp yapılmasına gerek yoktur. Kalıplar; 

içine dökülecek beton ve vibratörün yapacağı basınca dayanabilecek dayanımda olmalı ve 

beton yükü altındaki deformasyonlar İdare’nin belirleyeceği tolerans sınırları içerisinde 

kalmalı ve asla ani değişiklikler yapmamalıdır. Kalıpların beton ile temas yüzeyleri düz. 

temiz, sağlam ve sıkı olacaktır. Kalıplar ahşap, çelik veya İdare’ce kabul edilen diğer bir 

malzemeden olabilir. Aksi belirtilmedikçe kalıp yapılmayan beton yüzeyleri düz tahta 

malalarla düzeltilecektir.  

 

Eğer kalıp olarak çelik levhalar kullanılıyorsa, bu levhaların, eğri veya delik olmaması ve 

yerlerine azami itina ile yerleştirilmiş olması lazımdır. Beton yüzeylerde görülecek keskin 

köşeler bu kısımlarda özel şekiller kullanarak yuvarlaklaştırılacaktır. Bütün kalıp 

kaplamalarının tipi ve şartları İdare’ce kabul edilmiş olmalıdır. Kullanılmış kalıpların tekrar 

kullanılması İdare’ce uygun görülmez ise, bunlar değiştirilecek veya İdare’nin istediği şekilde 

tamir edilecektir. Beton dökülmeden önce kalıplar İdare’ce muayene edilerek projedeki 

yerlerini ve ölçülerinı muhafaza edip etmedikleri ve desteklerinin sağlam olup olmadığı 

araştırılacaktır. Devamlı ve büyük yüzeylerde beton, anolar halinde dokülecekse bu anoların 

kalıpları birbirine, betonun aralıklarından sızıp akmasına meydan vermeyecek ve devamlı düz 

bir yüzey elde edilecek şekilde düzgün ve sıkı olarak tesbit edilecek ve bu hususa önem 

verilecektir. 

 

b) Kalıp Bağları 

Beton içinde gömülü bırakılacak demir çubuklar kalıp bağlantısı olarak kullanılabilir. Yalnız 

bu demir bağlantıları yüzeyden en az 3 cm. içerde bırakılmalıdır. Bu şekilde bırakmak betona 

zarar vermemelidir.  

 

Beton içine gömülü olan bağlantı demirlerinin tamamiyle çıkartılmasına müsaade 

edilmeyecektir. Bağlantı demirlerinin beton satıhlarındaki çıkıntılarının kesilmesinden 

meydana gelecek delik ve oyuklar  çimeto harçı ile doldurulacaklardır. Tel bağlar ancak 

İdare’nin kabul ve tastik ettiği yerlerde kullanılacaktır.  

 

Daimi olarak görünen yüzeylerde tel bağlantılar kullanılmayacaktır. Eğer yapı denetim 

görevlisinin izni ile tel bağlantılar kullanılmış ise, kalıplar kaldırıldıktan sonra uçları yüzeyle 

bir olacak şekilde kesilecektir.  

 

c) Eğri Yüzeyler İçin Kalıp 

Eğri yüzeyler ve geçiş kısımları için kullanılacak kalıplar istenen eğriliği tam olarak 

sağlayacak şekilde imal edilecektir. Eğri yüzey veya geçiş kısımları boyunca çeşitli kesitlerde 

yatay ve düşey eksenlerden mesafeler ölçülecektir. Kullanılan kalıp imalatı yöntemine göre 

gerekli olduğunda ara kesitler için enterpolasyon yapılacaktır. Kalıpların imalatı ve 

yerleştirilmesi kesitler arasında eğriliğin sürekliliği sağlanacak şekilde olacaktır. Gerekli olan 

yerlerde eğrilik şartlarını sağlamak için tüm eğri kalıplarda montaj şablonu kullanılacaktır. 

Kalıp kaplaması, sıkı ve düzgün bir kalıp yüzeyi elde edilecek şekilde kesilmiş laminantlı 

tabakalardan yapılacaktır. Kalıplar tamamlandıktan sonra tüm yüzey bozuklukları düzeltilecek 

ve kalıp malzemelerinin çakıştığı yerlerdeki tüm yüzey kırıklıkları ve pürüzleri gerekli 

eğriliğe göre tesviye edilecektir. 
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d) Kalıpların Temizlenmesi ve Yağlanması 

Beton döküleceği zaman, kalıp yüzeylerinin pürüzlü veya harç kırıntılarını ihtiva etmemesi ve 

betonun tam şartnamesine göre dökülmesine mani olacak yabancı maddelerle kaplı 

olmamasına dikkat edilecektir.  

 

Beton dökülmeden önce, kalıp yüzeyleri betonun Kalıba yapışmasını önleyecek bir yağla 

yağlanacak ve bu yağ betona zararlı olmayan bir kalitede olacaktır.Tahta kalıplar için düz, 

temiz rafine edilmiş soğuk parafin yağları kullanılır. Çelik kalıplar için amaca uygun madeni 

yağ veya madeni yağ bileşikleri kullanılacaktır.   

 

e) Kalıpların Sökülmesi  

Aşağıda gösterilen en az priz müddetleri dolmadan kalıplar sökülmeyecektir. Ancak, özel 

kimyasallarla üretilen veya kimyasal katkısız üretilen betonların şantiyedeki dayanımları 28. 

günlük dayanımlarının % 70 ‘ine ulaşmışsa (Şantiye şartlarında bekletilen küp veya silindir 

numunelerin kırılması ile elde edilir) yapı denetim görevlisinin izni ile bu betonların kalıpları 

sökülebilir.  

 

6.3 Temel Satıhları  

Üzerine beton konulacak veya beton dayanacak olan temel yüzeyleri, su birikintileri, çamur 

ve enkazdan temizlenmiş olacaktır. Beton konmadan önce, betonun oturacağı veya 

dayanacağı kaya satıhları sağlam olacak, gevşek parçalar kaldırılacak ve bu yerler yağdan, 

çamurdan, zararlı maddelerden, enkazdan sağlam olmayan parçalardan arındırılmış olacaktır. 

Kaya satıhların temizlenmesi, yüksek tazyikli hava-su karışımı veya ıslak kum fışkırtan 

aletlerle, çelik süpürgeler, kazmalar, yada İdare’nin uygun göreceği benzeri diğer aletlerle 

yapılacaktır. Su emme kabiliyetinde olan temel satıhları, betonun suyunu emip almaması için 

beton dökülmeden önce tamamiyle ıslatılacaktır.  

 

Bu şartnamelerin gerekliliklerine göre kazılmış olan kaya yüzeyleri üzerlerine beton dökümü 

yapılmadan önce tamamen ıslatılacaktır, fakat çamurlanmasına izin verilmeyecektir. Kaya 

yüzeyleri, beton dökümü zamanına kadar, gerekli miktarda yağmurlama yapılarak nemli 

tutulacaktır. Kaya üzerine döküm yapılacak yerlerde, kaya yüzeyi güneşten korunacak ve 

beton dökümü öncesinde 24 saat boyunca ıslak tutulacaktır. 

 

Kaya yüzeylerinin hazırlanmasına ek olarak, minimum beton hattı içinde kalan tüm kayalar 

temizlenecektir. 

 

Üzerine beton dökülecek olan toprak temeller, temiz ve nemli olacak don, buz ve durgun veya 

akan su bulundurmayacaktır. 

 

6.4 Betonun Dökülmesi   

Beton dökümü sırasında, yapı denetim görevlisi iş başında bulunmadıkça beton 

dökülmeyecektir. Beton dökülecek yer, yapı denetim görevlisinin kabul edeceği bir şekilde 

hazırlandıktan sonra, yatay kaya satıhları ve kaya satıhları için takriben 2 cm. kalınlıkta, 

inşaat derzi satıhları için ise takriben 1.25 cm, kalınlıkta olmak üzere bir harç tabakasıyla 

örtülecektir. Yapı denetim görevlisince aksi belirtilmediği takdirde genellikle betonun sahip 

olduğu oranda kum ve çimentoyu ihtiva edecektir. Harçın su-çimento oranı, üzerine konacak 
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olan betonun su-çimento oranını geçmemeli ve harçın kıvamı dökmeye ve işlemeye elverişli 

olan aşağıdaki tarife uygun olmalıdır. Harç düzgün bir şekilde yüzey üzerine yayılacak ve sert 

süpürgelerle yüzeylerin girinti ve çıkıntılarına iyice yedirilecektir. Hazır bulundurulan beton 

derhal taze harçın üzerine dökülecektir. Kalıp kullanılan inşaat derzlerine dayanan blokun 

betonu dökülmeden önce bu yüzeylerin yaklaşılabilen kısımları, üzerine beton gelmeden 

hemen önce harç ile örtülecektir. Bu gibi harç tabakasıyla kaplanması imkansız ve pratik 

olmayan yerlerde yeni betonun inşaat derzi yüzeyine iyice temas etmesini temin için dar 

tokmaklarla kalafat eder gibi, iyi sıkıştırılacak veya bunun gibi gerekli önlemler alınacaktır. 

Yapı denetim görevlisinin görüşüne göre sıkışmış ve sertleşmiş ve dolayısıyle yerine 

dökülmeyecek betonlar kullanılmayacak ve atılacaktır. 

  

Beton, doğrudan doğruya konacağı yere uygun bir şekilde götürülüp dökülecektir. Betonu 

teşkil eden maddelerin ayrılmasına sebep olacak, kitle halinde akıtılmalar yapılmayacaktır. 

Betonun büyük bir yükseklikten aşağı serbestçe dökülmesi veya yüksek eğimli yüzey 

üzerinden dökmeye, kalıplara veya demir teçhizata çarparak betonun kaba agregasının zararlı 

bir şekilde ayrılmasına asla izin verilmeyecektir. Bu şekilde ayrılmalara sebebiyet verecek 

hallerde, Yüklenici betonu bir oluk ile dökecek ve betonun ayrışmasına izin verilmeyecektir. 

Derzler dolayısiyle kesilmeler hariç, kalıplar içine dökülen betonlar takriben yatay tabakalar 

halinde ve sürekli olarak dökülecektir. Betonun serbest kalan kenarında meydana gelen 

eğimler, bu kısımlarda agreganın ayrılmasını önleyecek ve beton sıkılığını, beton tabakasının 

gereksiz yere ve fazla serbest yüzey oluşmasına meydan vermeyecek şekilde olacaktır. İnşaat 

derzleri, projelerde aksi gösterilmemiş veya yapı denetim görevlisi tarafından emredilmedikçe 

takriben yatay olacak, gerekli görülen yerlerde kalıp kullanılarak veya diğer usullerle takip 

eden tabaka ile iyice birleşmeyi temin edecek şekilde derzlere gerekli şekil verilecektir.  

 

İnşaat derzlerinin, betonun görülen yüzleri ile kesişme yerleri, yani görülen birleşim yüzeyleri 

düşey veya yatay hatlar halinde olacaktır. 

 

6.5 Donatının Yerleştirilmesi 

Hasır donatı, kullanılmadan önce kir, yağ ve yapışık olmayan pastan temizlenmelidir.  

 

Hasır donatının projesindeki şekilde yerine konmasına özel itina gösterilmelidir.  

 

Yüklenici ve İdare, beton dökümüne başlanmadan önce donatının projesine uygun konulup 

konulmadığını ve miktarının uygunluğunu inceleyerek gereğini sağlamalıdırlar.  

 

Beton dökülürken donatının yerini değiştirmemesi gerekir.  

 

Donatının yoğun betonla iyice kuşatılması mutlaka sağlanmalıdır.  

 

Esas donatısı altta bulunan bir yapı elemanı doğrudan doğruya (temel plaklarında olduğu gibi) 

zemin üzerine yapılacaksa, zemin ilk olarak en az 5 cm. kalınlığında beton veya benzeri bir 

tabaka ile örtülmelidir.  

 

Asit, don vb. dış etkenlere maruz yapılarda yukarıdaki pas payları yeteri kadar arttırılacaktır. 
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6.6 Yapım Safhasında Beton Kontrolü  

a) Genel  

İşlerin devamı sırasında beton deneyleri Yapı denetim görevlisi tarafından yapılacaktır. 

Yüklenici deney yapımıyla ilgili bütün konularda yapı denetim görevlisine yardım edecektir. 

 

Sertleşmiş beton, yapı denetim görevlisi tarafından talep edildiğinde tamamlanmış yapılardan 

alınacak karot numuneleri ile test edilecektir.  

 

Yüklenici numune alma ve deney yapılmasında yapı denetim görevlisine gerekli olan bütün 

yardımı ve işbirliğini temin edecektir. Yapılacak olan bir ön çalışma aşağıdaki hususların 

belirlenmesini sağlayacaktır:  

 

Dökülen betonun kalite kontrolunda çok sıkı şartlar uygulanmış olacak, uygun özelliklerde 

olmayan beton uzaklaştırılacaktır. 

Agregaların özellikleri, 

Betonda süreklilik, 

Çimento tipi ve kalitesinin seçilmesi, 

Katkı maddelerinin seçilmesi ve dozajı, 

Karışımdaki agrega sınıflarının oranları,  

Çimentonun dozajı, 

Su/çimento oranı, 

Çökme (slamp) deneyi, 

Farklı taze beton karışımlarının özellikleri. 

 

İşlerin yapımı sırasında beton deneyleri, betonun sınıfına ve dökülecek betonun miktarına 

bağlı olarak, deney programına göre yürütülecektir. Şayet deney neticeleri belirlenen 

hususların yerine getirilmediğini veya sağlanamadığını gösterirse, Yüklenici gerekli kalitenin 

sağlanması için beton karışımının ayarlanması, kalite kontrolünün geliştirilmesi, karıştırma, 

nakliye ve döküm metodlarının diğer benzer konuların incelenmesi için derhal yapı denetim 

görevlisi ile görüşerek gerekli şartları sağlayacaktır. Çıkan günlük beton miktarı ve deney 

numuneleri, karotlar ve alınan diğer numunelere ait kayıtlar iş yerinde Yüklenici tarafından 

saklanacaktır. Sahada yapılan kalite kontrol testlerinin sıklığı yaklaşıktır ve İdare tarafından 

değiştirilebilir.  

 

b) İşlerin Devamı Sırasında Dayanım Deneyleri  

İşlerin devamı sırasında dökülen betonun dayanım deneyleri yapı denetim görevlisi tarafından 

yapılacaktır. Yüklenici, yapı denetim görevlisi tarafından belirlenecek sayıda deney 

numunelerinin alınmasında, yapı denetim görevlisine yardım edecektir. Genel olarak dökülen 

her beton sınıfı için deney programına uygun olarak üç takım dokuz adet deney numunesi 

alınacaktır. yapı denetim görevlisi istediği anda istediği miktarda ve zamanda numune almaya 

veya aldırtmaya yetkilidir.  

 

Betonun numune kalıplarına yerleştirilmesinden önce, belirlenen ölçülerden daha büyük olan 

iri agrega taneleri elenerek (ıslak eleme) ayıklanacaktır.  
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Numunelerin bakımı arazi şartlarında yapılacaktır, eğer hava sıcaklığının 4°C nin altına 

düşme ihtimali varsa numunelerin bakımı laboratuvar şartlarında yapılacaktır. Kalite Kontrol 

Yetkilisi tarafından basınç dayanım tayini deneyine tutulacaktır.  

 

Deney için kalıplara dökülen beton iyice prizini tamamlamadan oynatılmayacak ve dökümü 

izleyen 24 saat’lik zaman diliminde taşınmayacaktır. 

 

Alınacak beton numunelerin minimum adeti aşağıda verilmiştir:  

 

Bir Günde          

Dökülen Her   Minimum Numune                      Basınç Dayanım Deneyi 

Beton Sınıfı için           Adeti     7 -Gün  28 -Gün  Ekstra  

Her 50 m3    9         3            3         3  

(veya daha azı)  

 

Betondan alınacak numune miktarı beton sınıfı ve aynı anda dökülecek kalıbın hacmine göre 

de yapı denetim görevlisi tarafından belirlenen miktarlarda olabilir. 

 

Ekstra numuneler 72-saatlik dayanım tayini için, 7 veya 28-günlük test sonuçlarını ispatlamak 

için kullanılabilir. Kütle betonları veya puzzolonik maddelerin kullanıldığı betonlarda her 

hafta üç numuneden oluşan en az bir deney grubu 90 günlük deney için hazırlanacaktır.  

 

Dökülmüş olan betonu temsil eden beton basınç dayanım deneyleri burada belirtilen şekilde 

28 günlük dayanımını gösterecektir. Alınan toplam numune sayısının(*) %7’sinden daha fazla 

numunenin dayanım değeri karakteristik basınç dayanım değerinin altında olamaz.  

 

(*)Alınan toplam numune sayısı: her bir harmandan alınan 3 adet numunenin dayanım 

değerlerinin ortalaması bir deney sonucu (fci)olarak kabul edilecektir. 

 

 Hiçbir deney sonucu (bir harmana ait deney sonuçlarının ortalaması) karakteristik dayanım 

değerinden 3 Mpa’dan fazla düşük olmayacaktır. Basınç dayanım kriterlerini sağlayamayan 

beton, Şartname icaplarını yerine getirmemiş kabul edilecektir. 

 

c) Sertleşmiş Betonun Deneyi 

Kontrol numunelerinin dayanım deneyleri sonuçları dökülen betonun istenen şartname 

icaplarını yerine getirmediği veya kalitesinin düşük olduğunu gösteren deliller olması 

durumunda, yapı denetim görevlisi karot numuneleri alınması için talimat verebilecektir. 

Karotlar, 28-günlük basınç dayanım deneyinin sağlanmadığı alandan 100 mm nominal çapta 

ve minimum üç adet alınacaktır. Beton dayanımının uygunluğunun basit ve hızlı bir kontrolü, 

beton darbeli deney çekici (Sclerometer) kullanılarak yapılacaktır. Ancak bu durumda darbeli 

beton çekici her özel karışım için karot numunelerle korele edilmelidir.  

 

Karot numunelerinde boy/çap , yaş, donatı, beton döküm yönü düzeltmeleri yapılarak deney 

sonuçları 15*30 silindir cinsinden verilmelidir. Bu sonuçlar; her bir yapı bileşeninden alınan 

en az üç numuneden her birinin basınç dayanımı, karakteristik basınç dayanımının %75 inden 
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az olamaz ve üç numunenin ortalama basınç dayanımı karakteristik basınç dayanımının %85 

inden az olamaz, kriterlerine göre uygunluk değerlendirilmesine tabi tutulmalıdır. 

 

Karot alımı sebebiyle zarar gören yerler Yüklenici tarafından tamir edilecektir. Şayet karot 

deneyi dökülen betonun şartnameye uygun olmadığını gösterir ise, beton imalatı 

reddedilecektir. 

 

Başlangıçta 1000m3 e kadar her 250 m3 te bir en az 3 adet karot numunesi alınarak betonun 

yerindeki dayanımı belirlenecektir. Karot dayanım sonuçlarının yukarıda verilen uygunluk 

kriterlerini sağlamaması durumunda, bu yapıdan alınan taze beton numunelerine ait sertleşmiş 

beton deney sonuçları ile karşılaştırma yapılacak ve gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 

d) Beton Kalitesinin Denetimi 

Şantiye Kontrol Deneyleri 

Her 50 metreküp beton için en az bir çökme (slamp) deneyi yapılacaktır.  

Bir çökme deneyi kabul edilen sınırların dışında sonuç verdiğinde, beton dökümü 

durdurulacak, geri kalan beton reddedilecek ve gelecek olan yeni beton dökülmeden önce test 

edilecektir. Kabul edilebilir malzemenin sağlandığı deney sonucu ile belirlenmedikçe, beton 

dökümüne izin verilmeyecektir. Birbirini takip eden iki beton deney sonuçları kabul edilen 

limitleri sağladığında, daha sonraki beton test aralığı belirlenen önceki sıklığa dönebilir. Bir 

döküm işinde, son iki beton her ikiside kabul edilebilen sınırların dışında olduğunda, test 

gerekliliği aynı sınıf betonun bir sonraki planlanmış döküm işine kadar uzayacaktır. Eğer 

düzeltici bir işlem teklifi alınmış ve bu onaylanmış ise Kalite Kontrol Yetkilisi arka arkaya 

test gerekliliğinden vazgeçebilir.  

 

Hava miktarı deneyi; her günün ilk üç karışımından herhangi birinden alınan betonda ve beton 

basınç test numunelerinin döküldüğü, beton karışımlarının her birinden alınan betonda 

yapılacaktır.  

 

Beton basınç test numunelerinin alındığı, beton karışımlarının her birinden alınan, betonda 

birim ağırlık deneyi yapılacaktır.  

 

Beton basınç test numunelerinin döküldüğü beton karışımlarının her birinde, betonda sıcaklık 

deneyi yapılacaktır.  

 

e) Sertleşmiş Yapı Elemanlarının Kontrolu İçin Kullanılan Diğer Yöntemler  

Yapı denetim görevlisi tarafından gerekli görüldüğü takdirde, dökülen betonun yapı 

elemanındaki durumunu değerlendirmede yardımcı olmak amacıyla, yapının çeşitli 

kısımlarındaki bağıl dayanımın tayini veya karot alınacak yerlerin tespiti için darbe çekici 

(Schmid Hammer), ultrasonik aletler veya diğer tahribatsız deney metodları kullanılabilir.  

 

Bu tip deney metodları, karot sonuçları ile uygun bir şekilde korelasyonu ve kalibrasyonu 

yapılmadıkça yapının kabul veya reddi için kullanılamazlar. Bundan dolayı, yerindeki 

dayanım değerleri (tahribatsız deney yöntemleri ile belirlenen) ile alınan karot numune 

dayanımları arasında korelasyon kurulması gereklidir. 
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28 Günlük Beton Basınç Dayanımları 

kgf/cm2 (newton/mm2)                                           Silindir (Φ=15 cm h=30mm) 

B
et

o
n

 S
ın

ıf
ı Karakteristik 

Silindir 

Basınç 

Dayanımı 

Kgf/cm2 

(N/mm2) 

Karakteristik 

Küp Basınç 

Dayanımı 

Kgf/cm2 

(N/mm2) 

Şantiyede 

Kabul Edilen 

Minimum Tek 

Değer Silindir 

Basınç 

Dayanımı 

(N/mm2) 

Şantiyede 

Kabul Edilen 

Minimum 

Ortalama 

Silindir Basınç 

Dayanımı 

(N/mm2) 

Şantiyede 

Kabul Edilen 

Minimum 

Tek Değer 

Küp Basınç 

Dayanımı 

(N/mm2)) 

Şantiyede 

Kabul Edilen 

Minimum 

Ortalama 

Küp Basınç 

Dayanımı 

(N/mm2)) 

C 14 140 (14) 160 (16) 11 15 13 17 

C 20 200 (20) 250 (25) 17 21 22 26 

Not: Burada belirtilen tek değer, bir harmandan alınan numunelerin deney sonuçlarının 

ortalamasıdır. 

 

f) Beton Sıcaklığı  

Beton dökülecek yerde suhunet derecesi + 1 °C ın altına düştüğü taktirde yapı denetim 

görevlisince emredilmedikçe yahut betonun özel bir suretle donmaması için ayrı bir tertibat 

alınmadıkça beton dökülmeyecektir. Şayet beton + 1 °C altında bir suhunette dökülecekse 

bunun için yapı denetim görevlisinden izin alınacaktır  

 

Kalıplar içine soğuk havalarda dökülecek betonun sıcaklığı + 4 °C dan aşağı olmayacaktır. 

Betonun yerine konulması sırasında beton sıcaklığı hiçbir zaman 29°C’ı geçmeyecektir. 

Yüklenici, bu Şartnamede tayin edilen derece hudutlarını geçmemek için, kullanacağı sıcaklık 

kontrol metodlarını yapı denetim görevlisine onaylatacaktır. Güneş, rüzgar, sıcaklık, rutubet 

betonun uygun şartlarla yerine konulmasına engel olduğu zamanlar, beton dökülmeyecektir.  

 

g) Betonun Taşınması 

Betonun karma makinesinden, işleneceği ve kullanılacağı yere taşınması için seçilen metot 

ayrışma meydana getirmemeli, homojenliği bozmamalı ve malzeme kaybına sebep 

olmamalıdır.  

 

Taşıma sonunda beton kıvamındaki değişiklik (çökme değeri) başlangıca göre 2.5 cm den 

fazla olmayacaktır.  

 

İmal edilmiş beton herhangi bir taşıtla taşınırken, karışıma su katıldığı veya kum, çakıl, 

çimento ilave edildiği andan itibaren en çok bir saat içinde işyerine taşınmış ve kalıba 

dökülerek son durumunu almış olacaktır. Ancak, sıcak havalarda veya betonun çabuk priz 

yapmasına sebep  olan diğer şartlarda bu süre yapı denetim görevlisince azaltılabilecektir.  

 

Betonun yüksek bir yerden aşağı dökülmesi gerekiyorsa, bir ucu işlenme yeri yakınında 

sonuçlanan bir boru ile aktarılmalıdır. Beton ayrışmasına sebep olacak şekilde ve 1.5 m.den 

fazla yükseklikten serbest olarak atılmamalıdır. Eğer bu yükseklikten atılmada ayrışma 

ihtimali mevcut ise gerekli önlem alınmalıdır.  

 

h) Betonun İmalinde ve Naklinde İntizam ve Hız 

Betonu imal eden, istenilen miktarda betonu kesintisiz temin edecek bir tesisata ve taşıma 

kapasitesine sahip olacaktır. İmalatın hızı betonun uygun bir şekilde taşınmasına, yerine 
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yerleştirilip sıkıştırılmasına ve düzeltilebilmesine imkan verecek derecede olmalıdır. Bu hız, 

iki döküm arasında 20 dakikadan fazla zaman geçmeyecek şekilde olacaktır. Taşıma şekli 

betonun yeniden elden geçirilmesini icap ettirmeyecek, betona veya imalatın diğer kısmına 

zarar vermeyecek şekilde olacaktır.  

 

ı) Yeniden Su İlavesi 

Beton hemen kullanılabilecek miktarda imal edilecektir. Priz yapmaya başlamış olan beton 

katiyen kullanılmayacaktır. Priz yapmaya başlamış betona tekrar su katılamaz veya yeniden 

karıştırılamaz. Priz yapmamış ve kıvamı düşmüş betona ancak redozaj şeklinde kimyasal 

katkı ilave edilerek kıvam arttırılabilir. 

 

i) Kıvam 

Ön deneylerde belirli bir yapı kısmı için tespit edilen kıvam, o kısım tamamlanıncaya kadar 

muhafaza edilecektir. Beton her durumda işlenebilmeli ve betonarme demirinin etrafından 

yapışmadan akmalı, her çakıl tanesinin yeterli miktarda harç tabakası ile kaplanmasını temin 

edecek derecede bir kıvama sahip olmalıdır. Su miktarı, karışım oranları hesabına uyularak 

tespit edileceğinden, yapı denetim görevlisinin onayı alınmadan değiştirilmeyecektir. Karışım 

oranları hesabına uymak ve istenilen kıvam limitleri dahilinde kalmak şartı ile sıkıştırmada 

kullanılan aletlerin etkinliğine göre, mümkün olduğu kadar az kıvamlı (kuru) bir beton imal 

etmeye dikkat edilecektir.  

 

6.7 Betonun İşlenmesi ve Sıkıştırılması 

Beton, karılmasından hemen sonra ve fasılasız olarak işlenmelidir. Yalnız özel durumlarda 

betonun bir süre işlemeden bekletilmesine izin verilebilir. Bu süre kuru ve sıcak havada yarım 

saati, nemli ve serin havada bir saati geçmemelidir. Bu gibi durumlarda betonun güneş, 

rüzgar, şiddetli yağmur vb. gibi hava etkilerine karşı korunması ve kullanılacağı zaman 

yeniden karıştırılması gereklidir. Beton mutlaka prize başlamadan önce yerine dökülmüş ve 

işlenmiş olmalıdır.  

 

Yüklenici, beton dökülür dökülmez bunu bekletmeden sıkıştırabilmek için yeterli sayıda 

vibratörü şantiyede hazır bulundurmalıdır.  

 

Betonun kalıba dökülmesi sırasında homojen bir durumda kalmasına dikkat edilmeli ve 

kütleden ayrılan iri çakıl taneleri kütle içine karıştırılmalıdır. Beton tokmakla dövülerek 

sıkıştırılacaksa, az su ile karılan nemli toprak kıvamındaki beton tabakasının kalınlığı 15 cm. 

yi aşmamalıdır.  

 

Tabakalar, yapıdaki basınç yönüne dik ve tokmaklama ise basınç yönünde olmalıdır. Bunun 

yapılamadığı durumlarda betonun kıvamı plastiğe yakın olarak ayarlanmalı ve basınç 

doğrultusunda tokmaklama derzi meydana gelmeyecek şekilde işlenmelidir.  

 

Mekanik tokmaklarla ve bunların sağlanamadığı durumlarda el tokmakları ile beton yüzü, 

görünüşü plastik, sürekli ve homojen oluncaya kadar tokmaklanmalıdır.  

 

Köşelerde ve kalıp boyunca sıkıştırmaya özellikle önem verilmelidir. 
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Yeni bir tabaka dökülmeden önce, bir önceki tabakanın üstü prizini yapmadan taranmış 

olmalıdır.  

 

Az su ile karılan ve vibratörle sıkıştırılan betonun karışımı, vibratörün kapasitesine göre 

ayarlanmalıdır. Bu karışım, sıkıştırma sırasında çok az miktarda çimento şerbeti yüze çıkacak 

ve iç vibratör kendiliğinden batacak ve yavaşça geri çekildiğinde betonda delik bırakmayacak 

şekilde olmalıdır.  

 

Normal durumlarda 6500 -8000 frekanslı ve 500 kgf merkezkaç gücü olan iç vibratörleri 

kullanılmalıdır. Titreşimin şiddeti, minimum 45 cm. çapındaki bir çevrede betonun 2.5 cm 

çökerek yerleşmesini temin edecek derecede olmalıdır.  

 

Sıkıştırılacak tabaka kalınlığı 30 cm. den az, 70 cm. den fazla olmamalıdır. Saniyede 8 cm.’lik 

daldırış veya dışa çekiş hızı, sıkıştırma için genel olarak yeterlidir. Vibratör iğnesi, ikinci 

tabaka sıkıştırılırken bir önceki tabakaya, beton henüz sıkıştırılabilir durumda ise, bir önceki 

tabaka yüzüne çıkan şerbetin ikinci tabakaya karışmasını ve iki tabakanın kenetlenmesini 

sağlamak üzere 15 cm. kadar girmelidir.  

 

6.8 Betonun Tamiri 

Beton tamiri, kalifiye işçiler tarafından yapı denetim görevlisinin denetiminde yapılacaktır. 

Yüklenici, dökülen beton yüzeylerindeki çeşitli bozuklukları aşağıda bu yüzeyler için verilen 

şartlara uygun olarak düzeltecektir. Kalıp yapılan beton yüzeylerdeki kusurlar, kalıplar 

sökülür sökülmez tamir edilecek, noksan kısımlar tamamlanacak ve bu işlem mümkün 

olduğunca kalıpların alınmasından sonra 24 saat içerisinde tamamlanacaktır. 

 

Herhangi bir sebeple hasar gören beton, petek halinde çıkan, parçalanan veya diğer çeşit 

kusurlar gösteren veya kalıp çökmeleri ile bozuk çıkan yerler kazılıp çıkarılacak ve proje 

boyutuna göre tekrar aşağıda şartları verilen harç veya betonla doldurulacaktır.  

 

Betonun görünen yüzlerinde hasıl olacak kalıp şişme yerleri proje boyutuna uydurulmak için 

murç ve keskilerle kazılacaktır. Derinliği görünen yüzünün bir boyutundan küçük olan 

deliklerde, bağlantı çubukları uçlarının kesilmesinden dolayı oluşan deliklerde ve soğutma 

boruları boşluklarında, kuru agrega yerleştirilip, çimento enjeksiyonu suretiyle yüzey tamiri 

yapılacaktır. 

 

Kalıp bağı için kullanılan çubukların kesilmesi dolayısıyle meydana gelen deliklerin 

doldurulmasına lüzum yoktur. Kuru agrega koyup çimento enjekte etmek usulü, teçhizat 

arkalarının doldurulması, yahut beton kesiti boydan boya devam eden deliklerin 

doldurulmasında kullanılmayacaktır. Çok sığ olan deliklerle, yüzeye yakın beton teçhizatın 

dış tarafına kadar olan derinlikten az olan deliklerde, dolgu harç tabancası kullanılarak 

tazyikli harç dolgu tatbik edilecektir. Boydan boya devam eden deliklerde, beton dolgu 

kullanılacaktır. Beton tamiri için kullanılacak olan bütün malzemeler, tatbik olunacak usuller 

ve işlemler İdare’nin talimatına uygun olacaktır. Yapılan bütün dolgular delik yüzeylerine sıkı 

surette kaynamış olacak ve prizini alıp kuruduktan sonra büzülme çatlaklarından ve 

kabarıklardan arınmış sağlam olacaktır. 
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6.9 Beton Muhafaza, Bakım ve Rutubeti  

a) Koruma  

Yüklenici, bütün beton inşaatı kesin kabule kadar her türlü hasara karşı koruyacaktır. Görünen 

beton yüzler en az ilk üç gün devamınca güneşe karşı korunacaktır. Bu gibi koruma işleri, 

kalıp yapılmıyan yüzlerde beton dökülmesinin hemen ardından, kalıp yapılan yüzeylerde ise 

kalıp sökülür sökülmez, uygulanacaktır. Betonun donmaya maruz olduğu zamanlarda, beton 

döküldükten sonra tamamen sertleşinceye kadar en az 72 saat süreyle en az 10oC suhunetle 

muhafaza edilecektir. İnşaat mahallinde ıslak termo- metre suhuneti 0oC da düştüğü zaman 

beton donmaya maruz kalıyor addedilir. Beton döküldükten en az iki hafta süreyle İdare’nin 

uygun göreceği bir tarzda dona karşı muhafaza edilecektir. Suni olarak elde edilen hararetin 

kullanıldığı yerlerde, betonun kurumasına mani olmak için özel önlemler alınacaktır. 

 

b) Rutubet 

Puzolan gibi atıl maddeleri içermeyen betonlar, yerine döküldükten en az iki hafta süreyle 

daimi suretle ıslak tutulacaktır. Puzolanlı betonlar ise en az 21 gün süreyle ıslak tutulacaktır. 

Bütün inşaat derzleri süreye bakılmaksızın bu yüzeyler üzerine beton gelinceye kadar daimi 

surette ıslak tutulacaktır. Eğer inşaat derzine karşı veya bunların üzerine beton dökülme işi 

gecikecek olursa, betonun prizini alma sırasındaki rutubetlendirmeden sonra betonun ıslak 

tutulmasına ara verilir ve burada beton,dökülmeye başlanmasından üç gün önce tekrar 

dökülmüş betonun sulanmasına başlanır.  

 

Betonun, yukarıda sözü geçen sulanması tamamlanmadan önce, betondaki kusurlu yerlerin 

tamiri için bu yerlerin oyulması işi yapılmamış ise, o takdirde bu boşlukların 

doldurulmasından önce en az dört saat süreyle daimi olarak rutubetli tutulacaktır. Beton 

yüzeyindeki çukurluklar, bu paragraf şartlarına uygun olarak harçla doldurulduktan sonra 

tamir edilen yüzey ıslak çuval bezi ile örtülecek ve bu kısım sertleşir sertleşmez sulamaya 

tekrar başlanacaktır. Betonun prizini alması sırasında betonun herhangi bir kısmının 

kurumasına izin verilmeyeceğinden bu yüzeyler devamlı suretle su serpmek veya püskürtmek 

suretiyle veya yapı denetim görevlisinin onaylayacağı bir metodla daimi olarak rutubetli 

olarak tııtulacaktır. Daimi olarak görülen yüzler olarak kalacak yüzeyler üzerinde  leke 

teşekkülüne meydan vermeyecek bir şekilde sulama işlemine tabi tutulacaktır.  

 

Kalıp yapılmayan yüzeylerde ve iki hafta süreyle Yüklenici’nin betonu kurumaktan 

koruyacağına yapı denetim görevlisince kanaat hasıl olduğu takdirde betonun belli bir kalınlık 

ve kalitedeki ıslak kum tabakasiyle örtülerek rutubetli tutulması kabul edilebilecektir. Ancak 

işin kati kabulünden önce Yüklenici’nin bu gibi kumları yapı denetim görevlisinin önereceği 

şekilde kaldırıp temizlenmesi şarttır. Yüklenici bu işler için ayrıca bir bedel talep edemez. 

Betonun sulanmasında kullanılacak su beton yapılırken karıştırılan su niteliğinde olması 

lazımdır. Yüklenici, priz süresince, yukarıda bahsedilen betonu sulamak yerine, yapı denetim 

görevlisinin iznini almak süreti ile beton yüzeylerini rutubeti muhafaza edici bir madde ile 

boyayabilir. 

 

Yüklenici, beton inşaatı her türlü hasara karşı koruyacak önlemleri alacaktır. Beton, 

dökülmesinden itibaren en az 7 gün süreyle don, yağmur, rüzgar ve sarsıntılardan 

korunacaktır.  
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Beton, yüzü kaplanmadığı takdirde sürekli nemli tutulacak şekilde sulanarak kür yapılacaktır. 

Normal portland çimentosu ile yapılan betonlarda kür, en az 7 gün devam edecektir. Traslı 

çimentolarla yapılan betonlarda kür süresi 14 gün olacaktır.  

 

Kanal kaplama betonlarında kür, yapı denetim görevlisince gerek görüldüğü takdirde cidar 

tabakası oluşturan kür maddesi (curing-compound) ile yapılacaktır. Kür maddesinin 

uygunluğu ve miktarı DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Laboratuvarı’nda 

yapılacak deney sonucuna göre tespit edilecektir.  

 

6.10 Arızalı Veya Zedelenmiş Beton  

Herhangi bir sebeple hasara uğrayan veya hatalı çıkan betonlar, işin tamamlanmasından ve 

kabulünden önce herhangi bir zamanda Yüklenici tarafından kaldırılarak yapı denetim 

görevlisinin talimatına uygun olarak ve buradaki şartlar dahilinde yeniden yapılacaktır. 

Bozukluğu anlaşılan ve şüpheli görülen betonlar, bozukluğun vaziyeti ve mertebesi tesbit 

edilmek üzere tamire başlanmadan önce iyice muayene edilecektir. Çatlaklı kırık veya bozuk 

olan betonlarla, hatalı betonlar, yontularak veya kesilerek yahut kazılarak kusurlu olan saha 

ve deliklerden çıkarılacaktır. Kesilip çıkarılmış veya kazınmış olan kısımların kenarları keskin 

olarak bırakılacak ve yeniden konacak beton ile iyice kaynaşması için girintili çıkıntılı olacak, 

iyice temizlenip üzerine tozlar dökülmüş harçlar veya diğer yabancı maddelerden temizlenmiş 

bir hale getirilecek ve beton dökülmeden önce en az 8 saat süreyle daimi olarak ıslak bir halde 

tutulacaktır. 

 

III – DİĞER HUSUSLAR 

 

Madde 7- Yapı Denetim Görevlilerince gerekli görülmesi halinde, beton karışımında 

işlenebilirliği arttırmak ve iyi bir beton kalitesi elde edebilmek amacı ile kimyasal katkı 

maddesi kullanılacaktır. Kullanılacak katkı maddesinde klor bulunamayacağı gibi demir 

donatıya zarar verebilecek maddeleri içermeyecektir. Beton katkı malzemesi kullanılması 

halinde yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

 

Madde 8- İhale kapsamında bulunan işler; proje, vaziyet planı, teknik şartname, İdari 

Şartname, sözleşme, yapım işleri genel şartnamesi, yürürlükteki teknik mevzuat, diğer 

yönetmelikler ve standartlara uygun olarak eksiksiz yapılarak İdare’ye teslim edilecektir. 

 

Madde 9- Bu sözleşme ve eklerinde açıkça belirtilmemiş veya konu edilmemiş hususlarda, 

sözleşmenin imzası tarihinde yürürlükte bulunan kararname, tüzük, yönetmelik ve şartname 

hükümleri uygulanır. 

 

Madde 10- Yüklenici, İşin yapılmasında lüzumlu şantiye tesisleri için gerekli elektrik 

enerjisini ve suyu temin etmekle mükellef ve sorumludur. Elektrik enerjisi ve suyun bedeli 

fiyatlara ve genel masraflara dahildir. İdarenin imkanları olması halinde ve bedeli 

hakedişlerden İdarece tespit edilen rayiç bedeli üzerinden kesilmek suretiyle İdare tarafından 

Yükleniciye elektrik enerjisi ve su verilebilir. Ancak enerji ve suyun veriliş yerinden 

kullanıldığı yere kadar ki tesisatın çekimi için gerekli olan malzeme ve sayaçların temini ile 

montajları Yükleniciye ait olup, bu husus verilecek teklifte dikkate alınacağından bunlar için 

ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 
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Madde 11- Dolgulara ait her cins malzemenin yerine konması, sıkıştırılması sulanması işleri 

DSİ teknik şartnameleri ile İdarece lüzumuna göre verilecek talimata uygun olarak 

yapılacaktır. Laboratuarlarda ve arazide yapılacak tecrübelerin icrası, Yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Bunların bedeli genel masraflara dahil olduğu kabul edildiğinden ayrıca bir 

ödeme yapılmayacaktır. Bütün laboratuar ve arazi tecrübe sonuçları, Yapı Denetim Görevlisi 

ve Yüklenici tarafından müştereken imza edilecektir.  

 

Her türlü dolguların arazi tecrübeleri (deney) icmali aylık raporlara eklenecektir.  

 

Madde 12- DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı’nın yayını olan 

“GEODEZİK FOTOĞRAMETRİK HİDROGRAFİK HARİTA İŞLERİ GENEL TEKNİK 

ŞARTNAMESİ” ve “ D.S.İ. BARAJLAR TEKNİK ŞARTNAMESİ” işbu sözleşme eki 

olarak kabul edilecek ve her türlü aplikasyon, nivelman ve harita işleri adı geçen teknik 

şartnameler esaslarına göre uygulanacaktır.  

 

Madde 13-  Nakliyeler birim fiyatlara dahil olduğundan hiçbir imalat için nakliye bedeli 

ödenmeyecektir. 

 

Madde 14- Projelerde yer alan ancak iş bu teknik şartname ve birim fiyat tariflerinde 

zikredilmeyen bütün imalatlar DSİ teknik şartnameleri ve projelerine uygun olarak 

yapılacaktır. Bu imalatların bedeli ilgili kısım kapsamında olup ilave bir ödeme 

yapılmayacaktır. 

 

Madde 15- Emet Gelenbek Deresi II. Etap Derivasyon Kanal İnşaatı işinin ifası için gerekli 

olan tüm servis yolları teklif fiyatlara dahil olup, bu işler için ilave bir ödeme 

yapılmayacaktır. 

 

Madde 16- Türk Standartları Enstitüsünün standartlarına uygun malzeme kullanılması esastır. 

Yapılacak imalatlar yürürlükte bulunan TSE standartlarına göre ikmal edilecektir. 

 

Madde 17- Bütün iş süresince Yüklenici, iş yerinde bütün mevzuatın gerektirdiği her türlü 

önlemi (sıhhi, tehlike, ikaz, aydınlatma, ek besin, tahditli çalışma saati v.s.) alacaktır. Bütün 

bu masraflar Yüklenicinin teklifine dahil olacak ve ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.     

 

Madde 18- Kazılarda yapılacak geçici iksalar, iş iskeleleri için herhangi bir ödeme yapılmaz. 

Hiçbir şekilde yüklenici tarafından su ve müşkülat zammı istenmeyecektir. 

 

Madde 19- İnşaat sırasında mevcut tesislerde (Yol, mevcut altyapı vb.) yükleniciden 

kaynaklanan nedenlerle meydana gelen hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Söz konusu 

hasarlar yüklenici tarafından onarılacak ve bununla ilgili olarak yükleniciye herhangi bir 

bedel ödenmeyecektir. 

 

Madde 20- İş süresince Yüklenici, Yapı Denetim Görevlilerinin kullanımı için bir adet arazi 

tipi çift sıra pick-up aracı bulunduracaktır (Araç güvenlik ve konfor sistemleri donanımına 

sahip olmalıdır). Bu araç Yapı Denetim Görevlisinin inşaat alanı, malzeme ariyet sahaları, 
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arasındaki gidiş-gelişlerini sağlayacaktır. Bu araç tatil günleri de dahil her gün saat 07.00 – 

19.00 arası; yaz günlerinde çalışma saatlerinin uzaması halinde çalışma saati sonuna kadar 

görevde kalacaktır. Bu aracın, yakıt, tamir-bakım vs. giderleri yükleniciye ait olup, İdarece 

herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 


