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1- ÇİMENTO GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ  

İnşaatta kullanılacak çimento Türk Standartlarına (TS. 19) uygun olacaktır. 

İdare ya da müteahhidin sorumlu elemanlarının gerekli gördüklerinde alınacak örnek, yetkili 
laboratuarlarda analiz ettirilecek, çimentonun Türk Standartlarına uygunluğu tespit edilecektir. 

Çimentonun şantiyeye giriş tarihi ile miktarı müteahhit ve idare ile birlikte düzenlenecek tutanakla tespit 
edilecektir. 

İnşaat için gerekli çimento miktarı iş programına uygun olacak şekilde şantiyede depo edilecektir. 

Çimentolar, net ağırlığı 50 kg. olmak üzere, üzerinde fabrika markası bulunan ağızları orijinal olarak 
kapalı, yırtıksız, deliksiz kâğıt torbalar içinde bulunacaktır. Muhtelif fabrikaların çimentoları ayrı inşaat 
ünitesinde karıştırılarak kullanılamaz. Çimento rutubetsiz ve üzeri örtülü yerlerde depolanacaktır. Depo ya 
da ambarlarda; çimento torbaları zeminle temas etmeyecek şekilde ahşap ızgara üzerine en çok sekiz sıra 
halinde istif edilecektir. 

Halen piyasada mevcut muhtelif cins ve isimdeki çimentolar : 

1.- Normal portland çimentosu TS = 19 

2.- Yüksek fırın portland çimentosu TS = 20 

3.- Traslı çimento TS = 26 

4.- Siman fondü 

5.- Beyaz çimento TS = 21 

6.- Süper siman 

Hususi fenni şartnamesinde belirtilmek şartıyla ve özel nakil vasıtası temin edilebildiği hallerde inşaatta 
dökme çimento kullanılacaktır. 

 2- SU GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ (TS.266)  

Beton ve harç yapılmasında, kum çakıl gibi inşaat malzemelerinin yıkanmasında ve yapılmış imalatın 
sulanmasında kullanılacak su temiz, berrak, kil, çamur, yağ, lağım suyu, alkali ve asitleri ihtiva 
etmeyecektir. 

Alman sertlik idrometri derecesi beşten veya dokuz Fransızdan az olan sular, bataklık, deri, boya, galvaniz, 
kok ve sınai imalât fabrikaları suları ve bunlarla karışan sular, % 0,3 den fazla (S04) ihtiva eden sülfatlı 
sular, litrede 100 mg. dan fazla (Mg0) ihtiva eden sular kullanılmaz. 

Sertlik derecesi (5) den az olan sular yeteri kadar kireç katılarak kullanılabilir. 

İnşaatta kullanılacak suyun niteliğinden şüphe edildiği takdirde örnek alınarak kimyasal analiz yaptırılmalı 
ve inşaatta zararlı olduğu tespit edilirse kullanılmamalıdır. 
 

3- AGREGA GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ  

İhtiyaç yerine göre agreganın lüzumlu granülometri, temizlik, basınç ve aşınmaya, tabii ve harici hava 
tesislerine dayanıklılık göstermesi gereklidir. 
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Agrega genel olarak su içinde yumuşamayacak, kimyevi olarak dağılmayacak, çimento ile birlikte zararlı 
bir birleşime geçmeyecek ve çeliğin korozyonunu hızlandırmayacaktır. Dane şekilleri mümkün olduğu 
kadar yuvarlak, kürevi veya kübik olacaktır. Agrega yeteri kadar basınca dayanıklı olmalıdır. Tabii kum ve 
çakıllarda genel olarak bu dayanıklılık mevcuttur. Kırma kum veya çakıl ile, agrega temini istendiği 
takdirde menşe taşlarının, 1000 kg/cm² basınca dayanıklı olması lazımdır. Bu takdirde ayrıca kırma kum ve 
taş için bir laboratuvar araştırmasına lüzum kalmayacaktır. 

Agrega, dona dayanıklı olmalı, 8 mm. çapına kadar agregada veznen % 10 dan az dona dayanıksız 
malzeme bulunabilir. 8 mm. çapın üstünde bu oran % 5'i geçmeyecektir. 

Bütün harçlarda dere, ocak veya kırma taş kumu kullanılacaktır. Yıkanmamış deniz kumu ancak dolgu ve 
tesviye işlerinde kullanılabilir. 

Harç veya betonun prizine sertleşmesine mani olacak, betonun mukavemetini veya yoğunluğunu azaltacak, 
çatlaklar meydana getirecek veya çeliğin normal korozyonunu artıracak unsurlar zararlı maddelerdir. 

 - Killi, topraklı taş tozu maddeleri : 

Bu gibi maddeler 0.063 mm.lik elekten geçen maddelerdir. Bu yabancı maddeler 0 ile 3 mm. çap grubuna 
kadar veznen % 4'ü geçemez. 

0 ile 3 mm. çap grubunda ise veznen % 3'ü geçemez. 

7 mm. ile 70 mm. çap grubunda veznen % 5'i geçemez. Bu yabancı maddelerin tespiti aşağıda yazıldığı gibi 
yapılır. 

 - Organik malzeme : 

Kullanılacak agregada organik malzeme veznen % 0,5'i geçemez. (Maden kömürü, şekerli maddeler gibi) 

 - Kükürt bileşimleri : 

Zararlı maddeleri sülfitler (S03) ile suda eriyen sülfat, susuz alçı taşı, alkali sülfatlardır. Yalnız baryum 
sülfat tuzu suda pek erimediğinden zararlı madde olarak sayılmaz. 

Beton prizini, sertleşmesini değiştirecek zararlı maddelerin tespiti, suda eriyen demir bileşimleri, nitratlar, 
flor mürekkebi hariç bütün halojen mürekkepleri gibi maddelerin gerektiğinde laboratuar usullerine göre 
muayeneleri yapılır. Yine yüksek cürufundan yapılan agregalarda da yabancı maddelerin araştırılması söz 
konusu laboratuar usullerine göredir. 

Şantiyede agrega için yapılacak en önemli zararlı madde denemesi, killi topraklı, taş tozlu maddeler 
denemesidir. 

Hangi dane çapları arasında bu deney yapılacaksa, o elekten geçmiş ocak suyu rutubetindeki malzemeden 
tabii şev açısında bir koni yığını yapılır. Bu yığının tepesinden, şev eteği dibinden bu iki nokta ortasından 
20 şer Kg. olmak üzere takriben 60 Kg. lik bir numune alınır. İyice şev yaptırılmadan karıştırılarak numune 
malzeme olarak bu karışımdan 20 Kg. ayırt edilir.fırın  

- Yapıda kullanılacak kum : TS : (706, 2717) 

Şişe deneyi : 

1 litrelik ölçekli silindirin içine ¾ litre su konur. Üzerine yarım kilo numune malzemesi konur. Şişe 
kapatılır. 3 kere 20 şer dakika ara ile iyice çalkalanır. Bundan sonra şişe 1 saat sarsıntısız bir yerde 
bekletilir. Gözle ayırt edilebilecek yerden başlayarak en ince kum hariç çöküntünün hacmi tespit edilir. 

Bu hacim, 0.6 (gr/cm³) ile çarpılarak numunenin zararlı madde kuru ağırlığı bulunur. 
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1 saatlik deneyden sonra (deney sonucu çap grupları zararlı maddeler limitine pek yaklaşmışsa) kati netice 
alınamıyorsa numune 24 saat bekletilir; aynı şekilde hacim ölçülür. 0,9 (gr/cm3) ile çarpılarak kuru zararlı 
malzeme ağırlığı bulunur. Daha sıhhatli neticeler alınması isteniyorsa usulüne göre laboratuarda üç elekten 
yıkama deneyi yapılabilir. 

Tarifler : 

1 mm.lik delikli elekten geçen kuma ince kum. 

3 mm.lik delikli elekten geçen, 1 mm.den geçmeyen kuma orta kum. 

7 mm.lik delikli elekten geçen 3 mm.den geçmeyen kuma iri kum, denir. 

0,2 mm.lik elekten geçen kum oranı zararlı madde dahil veznen % 15'den az olacaktır. 

Temiz su ile yıkandıktan sonra yukarıdaki niteliği kazanan deniz kumu dahil, inşaatta kullanılabilir. 

İdarenin müsaadesi olmadan başka ocaklardan kum kullanılamaz. 

- Yapıda kullanılacak çakıl ve kırma taş : (TS. 706) 

Sert, dayanıklı olacak içinde toprak, kil ve organik maddeler bulunmayacaktır. Çakıl ve kırma taş dona 
dayanıklı ve basınç direnci en az beton direncine eşit olacaktır. Her türlü betonda dere, ocak çakılı ya da 
kırma taş kullanılacaktır. Denizden elde edilen çakıl yıkanmadan ancak dolgu, tahkim ve filtre işlerinde 
kullanılabilir. Çakıl ve kırma taş içerisindeki zararlı maddeler toplamı (hacim olarak) % 2'yi 
geçmeyecektir. 

Çakıl ve kırma taş taneleri genellikle yuvarlak veya kübik olacak yassı ve uzun olmayacaktır. Çeşitli dere 
ve ocaklardan alınan çakıllar ve kırma taşlar idarenin izni olmadan karıştırılamaz. 

15 mm. den geçen, ve 7 mm. den geçmeyen çakıla İNCE ÇAKIL 

30 mm. den geçen, ve 15 mm. den geçmeyen çakıla ORTA ÇAKIL 

70 mm. den geçen, ve 30 mm. den geçmeyen çakıla İRİ ÇAKIL, denir. 

Temiz su ile yıkandıktan sonra yukarıdaki nitelikleri kazanan çakıl ve kırma taşlar (deniz çakılı dahil) 
yapıda kullanılabilir. 

- Kum ve çakıl yıkanması : 

Kum ve çakıl su şartnamesine uygun su ile yıkanacaktır. Yıkama; patenli bir yıkama tesisi kullanılması hali 
dışında kum ve çakılın sürüklenmelerini önleyici tedbirler alınmak üzere yalak veya oluklar içinde 
yapılacaktır. Kum - Çakıl akarsu veya kapalı tekne içinde yıkanacak ise malzemenin tekne içindeki 
yüksekliği 10 cm.yi geçmeyecek şekilde yayılacak ve tekne, malzeme üst seviyesi 5 cm. aşacak surette su 
ile doldurulacaktır. Bu durumda malzeme yeteri kadar karılmak, aktarılmak ve yıkama suyu en az bir kere 
değiştirilmek üzere ve berrak hal alıncaya kadar yıkamaya devam edilecektir. 

4- BETON GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ (TS.802)  

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

4.1. Demirsiz Beton : 

4.1.1. Agrega : 

Agrega genel teknik şartnamesine uygun malzeme kullanılacaktır. 
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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. 

4.1.2. 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 laboratuar 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 tüvanandan, 

300 dozajlı, agrega iki karışımdan, 

350 dozajlı betonda, agrega üç karışımdan olacaktır. 

Bu karışım şartları asgari olup, idarece lüzum görüldüğünde tüvanan yerine karışımlı kullanılabileceği gibi 
adedi de artırılabilir. 

Kullanılacak çimento : Çimento genel teknik şartnamesine uygun çimento kullanılacaktır.  

4.1.3. 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. 

4.1.4. 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. 

 

4.1.5. 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. 

4.1.6. 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. 

4.1.7. Alkali ve Sülfatlı Suların ve Zeminin Etkisinde Kalan Betonların Dökülmesi : 

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. 

4.1.8. Soğuk Havada Beton Dökülmesi : 



8 
 

Donmuş, kar ile karışmış, kırağı ile örtülmüş malzeme kullanılmayacak, hiç bir zaman donmuş zemin 
üzerine beton dökülmeyecektir. 

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

4.1.8/b - _+ 3 Cº de beton yapılması halinde betonun dökülmesi ve korunması için basit tedbirler alınması 
gereklidir. 

4.1.8/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. 

4.1.9. 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. 

4.1.10. 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. 

4.1.11. Betonları Lüzumu Halinde Maksada Uygun Katkı Malzemesi İlave Edilecektir : 

 

4.1.12. 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. 



9 
 

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. 

 

 

4.2 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), 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 laboratuar 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. 

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. 
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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 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. 
 
 
5-HAZIR BETON İMALATINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 

 
İşin Tarifi: Yıkanmış elenmiş ve /veya kırılmış granülometrik agrega ile Türk Standartlarına 
uygun,projesinde öngörülen dayanımı sağlayacak şekilde hazırlanmış (B.......) niteliğindeki (hazır beton) 
harcının satın alınması transmiksere yüklenerek işyerine kadar nakli , gerekli hallerde her türlü katkı 
maddesi konması ve döküm yerine transmikserle dökülmesi veya beton pompasıyla basılması serilmesi 
,vibratör ile sıkıştırılması ,gerektiğinde sulanması ,soğuktan ,sıcaktan ve diğer dış tesirlerden 
korunması,gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin kontrollüğün uygun 
gördüğü laboratuarda yapılması ,her türlü işçilik malzeme ve kaybı ,makine ,araç ,gereç ,ve laboratuar 
giderleri ,işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar yükleme ve boşaltmalar ile yüklenici karı ve genel 
giderler dahil yerinde dökülmüş  betondur. 
Malzeme özellikleri : Beton bileşimi ve içerdiği malzemeler  “TS 11222 beton ,hazır beton sınıflandırma 
,özellikler ,performans ,üretim ve uygunluk kriterleri “standardında tarif edilen şartlar dahilinde 
seçilecektir. Beton bileşimi taze betonun ayrışma ve terlemesini ,sertleşmiş betonun rötre ve sünmesini en 
düşük seviyede tutacak şekilde oluşturulmalıdır. Taze betonun görünümü ,kıvam bileşenlerinin dağılımı 
,renk v.b gibi hususlar açısından uygunsuzluk göstermemelidir. Beton üretiminde kullanılacak karma 
suyunda renklenme ,koku ,köpürme ,vb. gibi kuşkulu durumlar olmamalıdır. 
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Yerleşmiş betonun maruz kalacağı çevre şartları göz önünde bulundurularak ,taze ve sertleşmiş betondan 
beklenen özellikleri sağlayacak agrega TS 2517’ye uygun seçilecektir. 

Betonda kullanılacak kimyasal katkıların betonun özelliklerini bozmayacak bileşimlerden olmasına 
dikkat edilecektir. TS 3452 ve TS 3456’ya uygun olmalıdır. 

Beton üretiminde ,beton dayanım sınıfı ve betonun kalacağı çevre etkileri ve yapı türü göz önünde 
bulundurularak çimento cinsleri Türk Standartları Kurumu’nun ilgili maddelerine göre seçilecektir. Traslı 
çimento kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Hazır betonlar ‘TSEK’ belgeli üreticilerden temin edilecektir. 
Laboratuar deneylerinde beton basınç kırılma mukavemetleri Türk Standartlarını sağlayacaktır. 
Hazır beton harcı içindeki malzeme miktarlarının tespitinde ,aşağıdaki hazır beton harçlarına ait 

çimento girdi tablosu değerleri esas alınacaktır.(dökme çimento) 
 
Beton sınıfı (BS)  PÇ 32,5 kg/m3   PÇ 42,5 kg/m3  
14    300    290 
16    325    295 
18    350    315 
20    360    325 
25    375    340 
30    400    360 
35    450    410 
40    -    450 
45    -    480 
50    -    500 

 

6-  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. 

6.1 - Betonarme Demirleri :Betonarme demirleri TS 708 standardına uygun olacaktır. 

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. 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 
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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. Yapılacak bu deneylerin bedeli müteahhide aittir. Ayrıca 
deney için bir ödeme yapılmaz. 

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 kırma 
taş, tuğla parçası, madeni boru parçası, ahşap blok kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Demir projede gösterildiği şekilde düzenli aralıklarla yerlerine yerleştirilmiş bulunacaktır. 
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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. 

Projesinde gösterildiği veya idarenin yazılı muvafakatı ile yalnız elektrikle kaynak yapılacaktır. Ancak 
kaynakla yapılan eklerde tekniğine uyulacaktır. Gerektiğinde laboratuarlarda yapılan deneyler müspet 
sonuç verdiğinde seri halinde kaynakla ek yapılmasına müsaade olunacaktır. 

6.2- 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. 

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 sühunette 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 : 

Özel nervürlü beton çeliği III B imal eden fabrika ve firmalar, imal ettikleri çubukların geometrik ve 
mekanik özelliklerini garanti ve ilan etmek mecburiyetindedir. 
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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 olmalıdır. 

6.2.1 - İmalatın Kontrolü: 

İmalatçı firma imalatını devamlı olarak resmi yapı malzemesi laboratuvarında yaptıracağı tecrübeler ile 
kontrol edecek ve idarenin talebi üzerine bu kontrol neticelerini ibraz edecektir. 

 

6.2.2 - 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, 

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. 

6.2.3 - Aderans Emniyet Gerilmeleri Tablosu (Kg /cm²) 

 

6.2.4- 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: 

 

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. 
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Her nevi pliyajin darbe tesiri ile yapılması gerekir. 

Pilyelerin ve şayet kullanılıyorsa kroşelerin teşkili kesin köşeler halinde yapılmalıdır. 

Sühunetin 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. 

6.3 - HASIR ÇELİK : Hasır Çelikler TS 4559’a uygun olmalıdır. 

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 
kaynaklanmaları 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. 

Mesnetlerde üste konan hasırların kalıptan lüzumu kadar yüksekte olması 0.50 -1,00 m. ara ile konan 
sehpalarla sağlanır. 

Malzemelerde Aranılacak Özellikler:Bütün malzeme yeni olacak,çatlak ,kir ve pastan arınmış olacaktır. TS 
uygunluk şarttır. 
 
7-ÇELİK İMALAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
A- GENEL 

 
Kapsam: Bu şartname imalat uygulama projelerinde belirtilmiş veya proje gereği kontrol mühendisi 
tarafından istenilmiş olan hususların imalat uygulama esaslarını kapsamaktadır.  

 
B- MALZEME ÖZELLİKLERİ 

 
Kullanılacak malzeme; proje hesapları gereği seçilen malzemem kullanılacaktır. Profil demirleri TS910, 
911, 912, köşebentler TS 908, 909, lamalar TS 3024, çelik saç ve levhalar DIN 17100, betonarme çelik 
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çubukları TS 708, kare ve dikdörtgen profiller TS 6475, 5317, galvanizli ve siyah borular TS 301, 302, 
standart ve normlarına uygun olacaktır. 

 
Bütün malzeme yeni olacak, çatlak, kir, pas ve deliklerden arınmış olacaktır. İşin tam olarak yapılabilmesi 
için gerekli diğer madeni aksam ( cıvata, somun, rondela, menteşe vs. ) imalatçı firmaların TS normlarına 
uygun en üst kalitedeki imalattan olacaktır.  
Malzeme, kontrol mühendisinin onayına tabi olacaktır.  
 
Çelik, işlerinde kullanılacak kaynak elektrodları TS 563 normlarına uygun imal edilmiş elektrodlar 
kullanılacaktır. Kullanılacak elektrod tipleri için kontrol mühendisinin onayı alınacaktır. Elektrodlar, 
açılmamış orijinal kutularında korunacaktır. Elektrodlar, rutubet kaybına veya kazancına engel olunacak 
şekilde depolanacak ve koruma kaplarının zedelenmesine olanak verilmeyecek tarzda kullanılacaktır. Açık 
kutularda korunan elektrodlar aşırı rutubet değişimlerine karşı korunacaktır. Bozulma veya hasar belirtileri 
gösteren elektrodlar değiştirilecek ve kullanılmayacaktır.  
Herhangi bir sebeple düzeltilmesi gereken, zımbalama veya kaynaklama işlemleri sırasında eğrilen veya 
dönen malzemeler imalat işlemlerine devam edilmeden önce düzeltilecektir.  
 
C- İMALAT 
 
1-   Oksijenle kesim: Oksijenle kesim işlemleri tercihenli makineli olacak el kaynak şalomesi ile kesme için 
kontrol mühendisinin izni alınacaktır.  Derinliği 4,8 mm ‘den daha az çentik ve oluklar kabul edilecektir. 
4,8 mm ‘den büyük oluklar taşlama ile uzaklaştırılacaktır. Bütün girintili köşeler en az 13 mm yarıçapında 
çentiksiz köşe haline getirilecektir.  
Vinç kirişleri imalatında yapılacak bütün oksijenle kesim işlemleri makine ile olacaktır.  
  
2-   Zımbalama ve delme: Projelerde başka şekilde belirtilmedikçe cıvata delikleri cıvata çapından 1 mm 
geniş olacaktır. Malzeme kalınlığı, civata çapına 3 mm ilavesiyle bulunacak değerler daha fazla kalınsa 
delikler direkt matkapla açılacak veya zımbalanarak açıldıktan sonra matkapla genişletilen delikler nihai 
çapında açılmış olacaktır. Ön zımbada kullanılan zımba veya ön delgide kullanılan matkap uçları nominal 
cıvata çapından en az 1,5 mm daha küçük olacaktır.  

 
3- Civata Bağlantıları: Civatalı bağlantılarında uygun form ve kalınlıkta rondelalar kullanılacaktır. ( 
Normal rondela, profil rondelası, yaylı rondela gibi ) cıvata boyu somundan en az iki diş dışarıya 
taşmalıdır. 
 
İmalat, proje detaylarına uygun olarak iyi bir işçilikle yapılacak ve yerine monte edilecektir. Çapaklar 
muhakkak temizlenecektir. Montaj sırasında elemanların uymaması halinde aşırı eğilme ve çektirme 
yapılarak yerine oturtulup elemanlarda eğilme ve burulmaya izin verilmeyecektir. Son ayarlamalar 
yapıldıktan sonra sistem montajı tamamlanacaktır. 

 
D- KAYNAK İŞLERİ  
 
Yapılan tüm kaynaklar TS 2649, TS 816 uygun olmalıdır. Kaynak makineleri ve aksamı, işe uygun tip ve 
boyutta olacak  ve  TS ye uygun kaynak sağlanacak, devamlı işletmeye olanak vermek ve personelin 
güvenliğini sağlamak üzere gereken şekilde bakıma tabi tutulacaktır. Kaynak makineleri her tip, boyut 
elektrod için önerilen voltaj ve amperaj sınırları içinde çalıştırılacaktır. Yukarıdaki şartlara uymayan 
herhangi bir makine ve teçhizat onarılacak veya kontrol mühendisliğinin isteği üzerine değiştirilecektir. 
 
 Her çeşit kaynak imalat ve tatbikat projelerinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.  
 
 Kontrol mühendisi kaynak kalitesini belirlemek için işin herhangi bir yerinden numune aldırabilir. 

Masrafları yükleniciye ait olmak üzere, yüklenici arızalı bulunan ana malzeme veya dolgu malzemesini 
tamir edecek ve değiştirecektir.  
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 Silindirik yapılarda boylamasına kaynak dikişi boyuna eksene paralel ve %100 nüfuziyetli ucuca 
kaynak olacaktır. Takviye halka ve şeritlerinin kimyasal yapısı taban plakalarıyla aynı olacaktır.  

 
 Vinç kirişleri gibi aşırı uzunluktaki elemanlarda, kiriş gövde ve başlıklarında imalat eklerinden 

kaçınılmaması hallerinde bu gibi ek yerlerin projelerde gösterildiği şekilde mümkün olduğu kadar 
maksimum gerilme noktalarından uzak tutulacaktır. 

 
 Projelerde kaynak elektrodu ile ilgili bütün bilgilerin verilmemiş olması halinde kontrol mühendisinin 

kabul edeceği uygun elektrod seçilecektir. 
 
 Kaynak kalitesine etki edebilecek rutubetli veya diğer bozuk hava şartları altında kaynak işlerine 

girişilmeyecektir. Hava şartlarının kaynak yapmaya uygun olup olmadığına kontrol mühendisi karar 
verecektir. 

 
 Kaynaklanacak bütün yüzeyler boya, yağ, kir, artık ve kabuk oksidasyon ve kaynak sağlamlığı için 

zararlı olabilecek bütün yabancı maddelerden arıtılmış olacaktır. 
 
 Kaynak yapılacak yüzeyler tel fırça, keski, kum püskürtme ve  oksijenle kaynak işleri başlamadan önce 

iyice temizlenmelidir. 
 
 Kaynak işlemi sırasında, kaynağa aşırı gerilmeler vermemek için özen gösterilecektir. Kaynak 

yüzeylerinde kesinlikle çatlak bulunamaz ve çatlak kaynakla onarılamaz. Kaynaklanacak parçalar, 
kaynaklanmadan önce iyice alıştırılacak ve işkence ile tespit edildikten sonra kaynaklanacaktır. 
Kaynak işleminden sonra yeniden doğrultma gerektirmeyecek şekilde kaynağa özen gösterilecektir. 

 
 Kaynaklar devamlı ve homojen olacaktır. Kaynakların tam işlemesi sağlanacaktır. Kut kaynaklarda 

parçalara kaynak ağzı açılacaktır. 0,75 mm den derin kaynak yanıklarına izin verilmeyecektir.  
 
 Beher yeni kaynak yeni kaynak geçişinden önce, bir evvelki kaynak sırası üzerinde biriken curuf, 

kaynak damlaları ve artıkları temizlenecektir. 
 
 Kaynak başları, curuf engeli oluşumunu en aza indirecek ve kaynak ağzının kök ve eğik yüzeylerine 

kaynağın tam olarak girişini sağlayacak şekilde çevrelenecektir. 
 
 Düz kaynak uygulamasında parçalar döndürülecekse ilk paso ve puntaların kopmasına meydan 

vermeyecek şekilde kaynak dikişlerinin yük alması önlenecektir. 
 
 İç köşe alın kaynaklarında ve genellikle hareketsiz yük alan bağlantılardan paso yüzeylerinin 

düzgünlüğü ve panonun az bir eğimle çentiksiz olarak malzemenin üzerine gitmesi gerekir. 
 
 T pozisyonunda köşe kaynağı ile birleştirilecek kısımlar mümkün olduğu kadar birbirlerine 

yaklaştırılacaktır. Yan yana gelen bağlantı yüzeyleri arasındaki boşluk 1,6 mm den fazla olmayacaktır. 
 
 Çekiçlemeye, sadece kaynak yüzeylerinin temizlenmesi için gereken derecede izin verilecektir.  
 
 Açıkta kaynak işlerinin – 4 0C altında devam edilmeyecektir.  
 
E- KAYNAK TAMİRLERİ 
 
Genel olarak kaynaklar tamir gerektirmeyecek bir şekilde özenle yapılacaktır. Kabul edilemeyecek 
nitelikteki kesikli kaynaklar, keski ile yontularak taşlama yöntemiyle veya kabul edilecek uygun bir şekilde 
uzaklaştırılarak tamir edilen parçaya ait temiz ve sağlam kısım bulunacak ve kontrol mühendisince kabul 
edilecek bir yöntemle tamir edilecektir.  
Kaynak hatalarının düzeltilmesi için yapılacak tamirde orijinal (esas) kaynak yöntemi uygulanacaktır.  
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Tamir edilen kısım yeniden kontrol edilecektir. 
Kabul edilmeyen kaynakların sökülüp tamir edilen masrafları yükleniciye ait olacaktır.  
Kusurlu bir kesimde sadece iki defa tamirata izin verilecektir.  
 
F- KAYNAK TESTLERİ   
 
 Kaynakçıların ve kaynak işlerinin yeterliliği DIN50127 ‘ye uygulanacaktır.  
 
 Çentik – eğme deneyi TS 282, eğme ve katlama deneyi TS 281 ve çekme deneyi TS 280 e uygun 

olarak yapılacaktır. 
 
 İdare, yüklenicinin yaptığı kaynakların kalitesinden emin olmak için test yapma hakkına sahiptir. 

Yüklenicinin yaptığı kaynakların %10’unu test etme hakkına sahiptir. 
 
 Test işlemi kontrol mühendisinin veya idarenin belirlediği bağımsız bir laboratuarca yapılacaktır. 
 
 Yapılacak tüm testlerin bedeli yüklenici tarafından ödenecektir. 
 
 Testte başarısız olan hiçbir eleman kullanılamaz ve idare onayı alınmadan onarılamaz. 
 
 İdare test yapılacak malzeme listesini bir gün öncesinden yükleniciye teslim edecektir. Listesi verildiği 

halde test edilmeden veya testten geçmediği halde kullanılan malzemeleri söküp test etme hakkına 
sahiptir. Bu durumda meydana gelebilecek tüm maddi zararlar yükleniciye aittir.  

 
 Tüm kaynak işlerinin DIN4100’e göre tamamlanması istenecektir.  
 
G- KAYNAKLI YAPI ELEMANLARININ TOLERANSLARI 

 
Kaynaklı yapı elemanlarının toleransları projelerde belirtilmediği müddetçe DIN7168 orta hassaslık 
derecesine uygun olacaktır. 

 

8- AHŞAP İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ  

KALIP VE İSKELE: 

 - Kalıp tarifi : 

Her çeşit beton, betonarme işleri ile kargir kemerlerin projelerindeki biçimde durmasını sağlamak için 
kullanılan yüzey kaplaması, bu kaplamanın, bağlantı ve tatbiki için kullanılan parçalardan meydana gelen 
sisteme kalıp denir. 

 - Kalıp İskelesi - Tarifi : 

Kalıp ve üzerine gelecek yükleri taşıyan makas, kiriş, dikme, payanda, bağlantı, çapraz, dikme tabanı ve 
yastıkları; kalıpları, indirme tertibatı ve benzeri gibi parçalardan kurulan sisteme iskele denir. 

 

- Çıplak Beton Kalıp Tarifi : 

Görülen yüzleri olduğu gibi  bırakılarak ve istenilen görünüşte yapılacak olan demirli ve demirsiz 
betonların kalıbıdır. 

Bu kalıp dakikada 8000-12000 devirli vibratörün tesirine dayanacak şekilde takviyeli olacak ve kalıp 
yüzeyinin birleşme yerleri suyu sızdırmayacak nitelikte olacaktır. 
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- Emprenye işlemi, ahşap malzemenin bünyesinde oluşabilecek çürüme ve böcek tahribatı ile yanma, 
deformasyon ve benzerlerini önlemek amacıyla belirli standartlara göre çeşitli kimyasal maddelerin nüfus 
ettirilmesidir. 

Ahşap malzemenin kullanım yeri ve tasarlanan hizmet türü göz önüne alınarak; 

a) Ağaç türü, 

b) Emprenye maddesi, 

c) Uygulama yöntemi, 

Emdirilmesi gereken miktar, Ekteki tabloya göre seçilmelidir. Emprenye maddeleri, üreticisinin özel teknik 
şartnamesine ve ilgili standardına uygun olarak kullanılmalıdır. Bu teknik şartname kapsamındaki işler için 
TSE veya TSEK belgesine sahip olması gereken emprenye maddeleri ile TSEK belgesine sahip olan 
tesislerde emprenye edilmiş olması gereken ahşap malzeme, şantiyede gerekli işaret ve etiketleri tamam 
olarak bulundurulmalıdır. 

Taşıyıcı ahşap yapı malzemesi, ahşap kazıklar ve idarece öngörüldüğü taktirde diğer ahşap malzeme 
emprenye edilmelidir. Emprenye edilecek malzeme, mümkün olduğu kadar son kullanım boyutlarında 
seçilmiş kesme – biçme – delme işlemleri tamamlanmış olmalıdır. 

Emprenye edilmiş malzemenin sonradan kesilen, delinen yerlerine, ilk uygulanan emprenye maddesi ile 
uyumlu emprenye maddesi fırça ile sürülmelidir. 

Direk, kazık v.b. malzemenin emprenyesinde kullanılabilen Kreozot kokusu, yağlı yapısı ve uyguladıktan 
sonra ağaç malzeme yüzeyinde akmalar meydana getirildiği için kapalı yaşama hacimlerinde kesinlikle 
kullanılmamalıdır.  

Ahşap Cinsine Göre Emprenye Yöntemleri 
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Açıklamalar: 

E.M.: Emprenye maddesi 

K: Kullanılmaz 

CCA: Bakır / Krom / Arsenik Tuzları 

CBC: Bakır / Bor / Krom Tuzları 

X: Emprenye işlemi 2 atmosfer basınç altında yapılmalıdır. 

- Ahşap malzemenin emprenyesi ile ilgili standartları: 

TS – 343 Ahşap koruma ( Terimler ve tanımlar ) 

TS – 344 Ahşap koruma genel kuralları, 

TS – 345 Ahşap emprenye maddeleri etkilerinin muayene metotları 

TS – 788 Ahşap koruma emprenye maddeleri 

TS – 4329 Krozet ( Ahşap malzemenin emprenyesinde kullanılan), 

TS – 4392 Ahşap koruma kuralları su soğutma kulelerinde kullanılan çam kerestesini kreozot ve tuzlarla 
emprenyesi, 

TS – 4394 Ahşap koruma kuralları, çift, kazık, direklerin kreozotla ve tuzlarla emprenyesi, 

TS – 4864 Ahşap koruma kuralları ağaç tel direklerin kreozotla emprenye edilmesi, 

TS – 5561 Ahşap koruma – emprenyeli ahşaptan kimyevi deneyler için laboratuvar deneyleri için örnek 
alma metotları, 

TS – 5562 Ahşap koruma – yağlı emprenye maddeleri ile işlem görmüş ahşapta emprenye maddeleri 
miktarının tayini 

TS – 5724 Ahşap koruma – suda çözünen emprenye maddelerinde ve emprenye edilmiş ahşapta Bor, Bakır, 
Krom ve Arsenik miktarı tayini – Volumetrik metod. 

 - Kalıp ve İskele : 

Beton, betonarme ve kargir inşaatın kalıp ve iskeleleri projelerine uygun olarak yapılacaktır. 

Projelerine göre yapılan bütün kalıp ve iskeleler beton veya kargir inşaata başlamadan evvel görülüp 
uygunluğu kabul edildikten sonra bekletilmeden inşaata başlanacaktır. 

İskele çelik veya ahşap olabilir. Ahşap olarak yapıldığı takdirde, kalıp ve iskeleler; dönük çatlaklı, çıkar 
budaklı, kesit değişikliği olmayan sağlam ve düzgün çıralı çam veya 2. sınıf çam kereste mukavemetinden 
az olmayan diğer cins (kavak ve benzeri hariç) keresteden imal edilecektir. (Kavak ve benzeri kereste), 
ancak özel ve teknik şartnamede belirtilmek şartıyla kullanılabilecektir. 

İskele keresteleri genellikle dört köşe kesitte olacaktır. Dikmelerin yuvarlak kesitte olmasında bir sakınca 
yoktur. 

Kalıp ve iskele hesaplarında taze betonun yoğunluğu 2400 kg/m³ olarak alınacaktır. Kalıp ve iskele, 
üzerinde taşınması muhtemel bütün yüklere, gayri kabili tecviz bir deformasyona uğramadan hesap ve inşa 
edilecektir. 
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- Çatı Elemanlarının Nitelikleri : 

Latalar: Kesit boyutları en az 30 mm. x 50 mm. olacaktır. Mertekler üzerine, çatı saçak hattına paralel 
olarak çivilerle tutturulacaktır. 

Kaplama tahtaları: Aralıksız olarak çakılacaktır. Tahtaların kalınlığı en az 18 mm. olacak, tahtalar çatı 
saçak hattına paralel çakılacaktır. Çatılara iklime ve örtü malzemesi cinsine göre meyil verilir. 

Mertekler: Aks aralıkları genellikle 0,50 m. den olmaz. Kaymalarını önlemek için aşıklara oturdukları 
noktalarda çivilere tutturulacaktır. 

Aşıklar: İstinat ettikleri yerlere tespit edilmelidir. Kaymaya engel olmak için takoz ve köşebentlerle inşai 
tedbir alınmalıdır. Aşık kesitlerinin büyümemesi ve sehime engel olunması için yapandalar kullanılmalıdır. 

Makaslar: Yapımı ek ve düğüm noktalarının teşkili itinalı olarak metot ve kurallara göre yapılacaktır. Seri 
olarak yapılmasına geçmeden önce yerde yapılacak şablona göre alıştırılacaktır. Daha sonra monte 
edilecektir. Rüzgar etkisini önlemek üzere gerekli hallerde kontrvatmanlar teşkil edecektir. Kalıp ve 
iskelelerde kullanılan ve evsafını kaybetmeyen kerestelerin oturtma çatılarda kullanılması mümkündür. 

 - Ahşap Doğrama: 

a) Ağaç Cinsleri: 

Doğramada kullanılacak ağaçlar: Sert ağaçlar ve sert olmayan ağaçlar. 

Sert ağaçlar: Meşe, kayın, gürgen, kestane, ceviz ve benzeri kesif bünyeli mekanik tesirlere fazla dayanıklı 
olan ağaçlardır. 

Sert olmayan ağaçlar: Çam, köknar, ladin, sedir, kızılağaç ve benzeri olanlardır. 

b) Aranılacak Vasıflar : 

Mümkün olduğu kadar budak, büyük ve zincirleme reçine kesesi, büyük ve uzun arka yüzeye geçen çatlak, 
burukluk, her nev'i çürükler, % 20 den fazla rutubet bulunmayacaktır. 

c) Tolerans Sınırları : 

Malzemede: Aşağıda belirtilen sınırlara kadar kusurları cevaz verilecektir. 

Budak: Ahşap parçaların birleşim yerlerinde hiç bir budak bulunmayacaktır. Ancak diğer yerlerde kesitin 1 
/5 ini ve 30 mm. yi geçmeyen (Büyük çapı) çaptaki sağlam budaklara cevaz verilecektir. Budağı çıkan 
kereste kullanılmayacaktır. Tamir edilen budaklar için de, yukarıdaki şartlar cari olup kapı, kepenk, 
pencere camekan panjurlarda metre tulde en çok iki budak boşluğu bulunacaktır. Tamir edilen budaklarda 
esas parçanın lifleriyle, eklenecek parçaların lifleri aynı doğrultuda olacaktır. 

Reçine keseleri ve çatlaklar, en çok 5 mm. genişlikte ve 50 mm. Uzunlukta reçine keseleri ile, aynı 
boyutlarda ve diğer yüzeye geçmeyen çatlaklıklar, usulüne göre tamir edilmeleri halinde kabul edilip 
alınmalıdır. 

Kusurların toplanması: Yukarıdaki şartlar baki kalmak üzere, kapı kepenk, pencere, camekan ve 
panjurlarda kullanılacak kerestenin metre tulünde en çok üç hata kabul edilir. 

Ahşap, doğrama, imalatında aranılacak vasıflar; imalatın cinsine kullanılacağı yerlere ve şartlara göre 
aşağıdaki hususlara riayet edilecektir: 

d) Malzemesi: 

Doğramanın kullanılacağı yerin özelliğine göre seçilecektir. 
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Dış hava etkileriyle devamlı şekilde karşı karşıya kalacak olan, yaza binaların giriş kapılarında olduğu gibi 
şiddetli çarpmalara ve kuvvetli aşınma tesirlerine maruz yerlerde imkan nispetinde sert ağaçlar tercih 
edilecektir. 

Yukarıdaki tesirlere maruz kalmakla beraber geçici veya önemsiz işlerde sert ağaç kullanılmayacaktır. 
Çekmece yanları, kızak çıtaları ahşap parke ve parke süpürgeleri gibi imalat sert ağaçtan yapılacaktır. 

d/1 Dış hava etkilerine ve şiddetli çarpma, aşınma gibi fazlaca aşınmaya maruz kalmayan yerlerde sert ağaç 
dışındaki kereste kullanılacaktır. 

d/2 Dış kapı ve pencerelere kepenk ve panjurlarda sert ağaç şartı koşulmadığı takdirde çıralı çam 
kullanılacaktır. 

d/3 İç kapı pencere ve camekânlarda sert olmayan kereste tercih edilecektir. 

d/4 Ahşap doğramada kullanılacak malzeme yukarıda 1 nci maddedeki malzeme şartlarına uygun olacaktır. 

d/5 Doğrama yapılırken mümkün olduğu kadar eksiksiz parçalar kullanılacaktır. Ancak budak, reçine 
kesesi, çatlaklık çürük gibi kusurlu kısımlarını çıkararak usulüne göre tamir edilmesi lazımdır. 

Camekan kapı pencere ve panjurlar jaluziler tafsilat resimlerine uygun olarak imal edilecektir. Bütün aksam 
birbirine uygun, tutkallı ve ağaç çivi ile tutturulacaktır. Madeni çivi ile ve vida kullanılmayacaktır. Ancak 
menteşe ispanyolet kilit, vasistas kol sustası ve kilit kol aynalarında köşebentlerde vida kullanılacaktır. 

Bütün profiller 45 derece ile geçme ve lambalı olacaktır. Kapı tablaları Iamba ve kinişli olacak, köşelerde 
hiç bir aralık görülmeyecek. Bütün satıhlar iyice rendelenmiş ve zımparalanmış olacaktır. 

Başka bir kayıt ve tafsilat bulunmadığı takdirde, genellikle bir tuğla kalınlığına kadar olan duvarlarda sade 
söveli kapıların, kalınlığı 5 cm. olan kasası, 3 cm. kalınlığında ve 10 cm. genişliğindeki profilli pervazı 
havi olacaktır. Kanat kalınlığı 5 cm. olacak tablalı yapıldığında; masif ise en az temizi 2,5 cm. kontrplak ise 
en çok 8 mm. kalınlığında olacaktır. Başlık ve serenlerin başı en az 2 cm. olacaktır. 

Daha geniş duvarlarda, diş yapılmadığı takdirde kasalar kapı kanatları gibi çerçeveli ve tablalı veya düz 
olacaktır. 

Kargir kısımlara temas edecek bütün ahşap kısımlar, katran veya karbolineum ile kaplanacaktır. 

Tek veya çift kanatlı pencerelerin temizi 4,5 cm. kalınlığında, pervaz, kasa, alt tablo, kayıtları havi olacak, 
panjur takılacaksa bu işe ait özel aksamı da ihtiva edecektir. 

Işık alması lâzım gelen koridor ve holdeki yapılar camlı olacak. 

Bina içerisindeki kapı, pencere, camekanlardaki camlar vida ve profilli çıtalarla tutturulacaktır. Çarpma 
kapılarda genellikle camlı olacak ve birbirine çarpan serenlerin 5 cm. lik kısmı sert ağaçtan takviyeli 
yapılacaktır. 

Her iki tarafı düz kontrplak kapıların çerçevelerinin kalınlığı temizi 4,5 cm. olacak dolgu kısmı 5 x 8 lik 
kayıtlar üzerine 5 mm. kontrplak yapıştırılacaktır. 

Jaluziler: Budaksız, reçinesiz, sert ağaçtan olacak, çubuklar en az 12 mm. kalınlığında güzelce temizlenmiş, 
perdah ve zımparalanmış olacaktır. Bu çubuklar birbirine çelik şerit ve çivilerle raptedilecektir. 

Bu çubuklarla bir mihver etrafına sarılır ve (U) demirleri içinden kayan bir stor teşkil edilecektir. Jaluzi 
sandığı, menteşeli iç kapağı bilcümle demir, sarı madeni rabit aksamı hız şeritleri, makarayı haiz olacaktır. 

Jaluziler gayet iyi ve kolaylıkla işler ve bir el ile kullanılır şekilde yapılmış olacaktır. İyi kapanmayan kapı, 
pencerelerin, kol, kilit, ayna menteşe, kilit ağızları, ispanyolet, vasistas susta ve kolları numunelerine uygun 
olacak, kabul edildikten sonra yerlerine takılacaktır. 
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Kapı ve pencerelere tel sineklik istenildiği takdirde, bunlar çerçeveleri en az 3 x 4 cm. ebadında açılır 
kapanır şekilde imal edilmiş olacaktır. Teller gayet gergin olacak ve çıta ile çerçeveye tespit edilecektir. 

Çift pencere yapıldığı takdirde, iki cam arasındaki boşluk 10 cm. den fazla ve eksik olmayacaktır. 

Birbirine mutabık olan pencerelerin de cam aralarındaki boşluk 3 cm. den az olmayacaktır. 

Ahşap gerilmeleri aşağıdaki kıymetlerden fazla olmamak üzere proje tanzim edilecektir. 

Elyaf istikametinde basınç 

60 kg/cm² 

Eğilme 

80 kg/cm² 

Elyafa dik istikamette basınç 

15 kg/cm² 

Elyaf istikametinde kesme 

6 kg/cm² 

İdarece gerekli görülen inşatta, iskelenin maruz kalacağı yükler altındaki deformasyonu ile, iskele 
alındıktan sonra yapının kendi ağırlığındaki deformasyonu nazarı itibara alınarak iskeleye ters sehim 
(Sülfosman) verilecek ve projede gösterilecektir. 

Beton dökülmeden veya beton dökümü esnasında iskelede vuku bulacak ufak çöküntüleri düzeltmek, kalıp 
ve iskelenin sökülmesi sırasında sarsıntı ve zararlı gerilmeleri önlemek için işin ehemmiyetine göre gerekli 
yerlere verenler, sert ağaçtan kamalar, kum kutuları, vidalar gibi ayarlayıcı ve indirici tertibatlar 
konulacaktır. 

Kurulan kalıp iskelenin şekli değiştirilmesine sebep olabilecek sarsıntılı hareket ve üzerine ilave yükleme 
yapılmayacaktır. 

İskelenin istinat ettiği zemin dayanıklı olmazsa idarece gerekli görülen tertibat, alınacaktır. (Kazık, beton 
vs. gibi) 

Kalıp ve iskele söküldükten sonra iskele altına çakılan kazıklar çıkarılarak veya kazık başları zemin 
seviyesinden veya en düşük su seviyesinden 0,50 m. aşağıda kalmak üzere kesilecektir. 

Makas, kafes, kiriş ve bunlar gibi önemli iskelelerde kullanılacak parçalar, yerde çizilen tam ölçüde 
resimlere göre kesilerek, bütün teferruatı tam olmak üzere hazırlandıktan sonra yerine konulacaktır. 

Ahşap kalıpları, araları açılıp harcı akıtmayacak, çarpılmayacak, projesindeki şekil ve ölçülere tamamen 
uygun bir beton kitlesi elde edilebilecek tarzda sıhhatli yapılmış ve takviye edilmiş olacaktır. 

Toprak ve sair malzeme ile örtülmeyecek olan betonların bir yüzdeki kalıp tahtaları mutlak surette eşit 
kalınlıkta olacaktır. 

Kalıp yüzünde kullanılacak tahtaların kalınlığı, temizi 2 cm. den az olmayacaktır. Bu şartla tahtaların 
kalınlıkları mukavemet hesaplarına göre tayin edilecektir. 

Dış tesirlere, darbelere maruz betonlarda sivri köşe ve hatlara mani olmak için bu kısımlarda kalıplar çıta 
ile beslenecektir. Girinti ve çıkıntı yerlerin kalıpları kolayca alınabilecek şekilde yapılacaktır. 
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Kalıp cidarlarını birbirine bağlamak için kullanılan madeni gergiler, beton yüzünden en az 5 mm. içerden 
betona zarar vermeden kesilecek tarzda yapılacaktır. Gergilerin ebadı, boşluklar çok küçük olacak şekilde 
tayin edilecek ve bu boşluklar çimentodan harç ile doldurulacak; sıvasız görünen yüzlerin, betonda ayrı 
renkte gözükmemesi temin edilecektir. 

Beton dökülmeden önce kalıp yüzleri süpürülecek, temizlenecek ve su ile ısıtılmış olacak icabı halinde 
yağlanacaktır. 

Beton dökülmeden veya döküldüğü esnada kalıplarda herhangi bir hata ve arıza görülürse bu hata ve arıza 
giderilinceye kadar iş durdurulacaktır. 

Kullanmadan mütevellit evsaf ve şeklini kaybeden eski tahtalar tekrar kalıp işinde kullanılmayacaktır. 

Dar duvar ya da kolon gibi içine girilmesi imkansız olan kalıpların içini temizleyebilmek için bunların alt 
tahtaları bidayette gevşek bırakılacaktır. 

 - Çıplak Beton Kalıbı: 

Genellikle çıplak beton - betonarme kalıpları için özelliğine göre düzenlenecek kalıp projesine uygun 
olarak yapılacaktır. 

Çıplak beton kalıplarda kullanılacak kereste; normal beton inşaat kalıplarında kullanılacak keresteye 
nazaran daha vasıflı ve birinci sınıf keresteden olacaktır. Kalıp yüzeyleri en çok 0,50 x 2.00 m. ölçüsünde 
yapılan panoların birleşmesiyle teşkil edilir. 

Panolar; yan yana getirilen tahtaların içinden (genişliğine) bulonlarla bağlanır. Kalıp yüzeylerinde 
kullanılacak tahtaların ince olmaları ve içlerinden bulon geçirilerek birleştirilmeleri mümkün olmayan 
hallerde çivi kullanılacaktır. Ancak kullanılacak çivi başlarının beton yüzeyinde iz bırakmaları 
istenilmediği takdirde buna dikkat edilecektir. 

Çıplak betonun iki taraf yüzeyindeki kalıpların karşılıklı bağlanmaları için yüzeyin muayyen yerlerinde 
açılacak deliklerden geçirilerek ağızlarına plâstik başlık konulmuş galvanizli boruların içinden sokulan 
bulonlar kullanılır. 

Çıplak beton kalıplarının dakikada 8000 -12000 devirli vibratörün tesirine dayanacak şekilde takviyeli 
kalıp içine dökülecek betonun suyunu sızdırmayacak kadar sıkıştırılmış olması şarttır. 

Bu şartın yerine getirilmesi için yüzeylere lamba zıvanalı olarak veya tahtaların ek yerlerine plâstik madde 
konularak birleştirilmeleri sağlanacaktır. 

Kalıp yüzeyi lamba zıvanalı olarak birleştirilen kalıplarda tahta kalınlığı 3 cm. den, kalıp yüzeyi tahtaların 
ek yerlerine plastik madde konularak yapılan kalıplarda tahta kalınlığı 2,5 cm. den az olmayacaktır. Tahta 
genişlikleri 8 -10 cm. olacaktır. 

Kontrplak ve benzeri malzeme ile yapılacak kalıplarda 1 cm. den az kalınlıkta kontrplak levha kullanılmaz. 

Kalıp yüzeyleri betonarme demiri döşenmeden ve beton dökülmeden 2 - 3 gün evvel yağlanmalıdır. 
Betondan çıkarılan kalıpların müteakip betonlarda kullanılması halinde bu kalıpların muayene edilerek 
şekil değiştirenlerin kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. 

 - Dişli döşeme kalıpları : (Ahşap ve Saç Kullanarak) 

0.40 m. ile 0.90 m. aralıkta 0.20 - 0.30 m. yükseklikte boşluk temin edecek şekilde bükülmüş saçların dış 
genişliğine uygun kesitteki kadronlara bağlanması suretiyle kalıp yapılır. Bu kalıplarda kullanılacak 
saçların kalınlığı 1 - 1,5 mm. olacaktır. 



27 
 

Hesap sonucu : Dış kenarları gusseli olması veya dış aralıkları sacın dayanacağı açıklıktan fazla olduğunda 
veya alt yüzeyi kapanmayacak ve diş kenarlarına şekil verilmesi suretiyle yapılacak dişli döşeme kalıpları 
tamamen ağaçtan yapılır. Bu kalıplarda tahta kalınlığı (temizi) en az 2 cm. olacaktır. 

  

9- ÇATI ÖRTÜLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ (TS.370)  

  
9.1. Mevcut Eğik Betonarme Döşeme Üzerine Alüminyum Kenet İle Çatı Örtüsü 
Yapılması 
  

Mevcut 61 cm. ara ile dereye paralel yönde uygulanmış ahşap mertekler üzerine; alt kat kaplama 
olarak, 11 mm. kalınlığında sıkıştırılmış ahşap yonga levhalar alt ahşap merteklere maksimum 25 cm. ara 
ile montajı yapılacaktır. Buhar dengeleyici olarak 85 gr/m2 ağırlığında Dörken mamulü Delta Vent  marka 
buhar dengeleyici örtü 10 cm. binili olarak serilecektir.  

 
Son olarak en üstte, 0,70 mm kalınlığında ve 600 mm eninde 3000 serisi H44 kondüsyonlu boyalı 

alüminyum rulodan çekilecek, dışa bakan yüzeyi coil coating sistemi ile kaplanmış, 7 mikron epoxy astar 
üzerine, architectural poliester serisindeki renklerden 20 mikron Ral 9002 beyaz renk Polyester  boyalı, içe 
bakan yüzeyi 7 mikron standart astar boyalı,   25 mm hadve yüksekliği olan, boyuna ek yerlerindeki sabit 
ve hareketli klipsleri tespit eden vida kafalarının gizlenebildiği forma sahip, birbirine kenetlenebilir tarzda 
şekillendirilmiş, yekpare (eksiz), şantiyede de üretilebilen, faydalı kapama eni 520 mm olan “BTK-25/520 
Metal Kenet Tava”ların monte edilmesi sureti ile metal kenet  çatı kaplama yapılması işidir.  

. 

10-  KİREÇ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ (TS.30)  

İnşaatta kullanılan kireçler Türk standartlarına uygun beyaz, dolomik su kirecinden ibarettir. Beyaz ve 
dolomik kireçlerinin rengi beyaz yada beyazımtıraktır. 

Rutubet etkisi sönmüş ve bu nedenle toz haline gelmiş kireçler kullanılmaz. İşyerine gelen kireç 
bekletilmeden söndürülecektir. Söndürme içinde dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

a - Kireç özel olarak hazırlanmış ahşap tekneler içerisinde söndürülmelidir. 

b - Söndürme işine başlanırken su, kirecin üzerine değil, teknenin kenarına dökülerek kireç tamamen su 
içinde kalacak şekilde doldurulur. Söndürme ameliyesi devamlı, gözle takip edilerek buhar çıkmağa 
başlayınca kireç suya karıştırılır. 

Buharın çıkmasını önlemek üzere tedricen yeteri kadar su ilâve edilir. Bu cins çabuk sönen kirecin 
söndürülmesi sırasında fazla su katmaktan çekinmemelidir. Bu işte yetişmiş tecrübeli işçiler tarafından 
söndürülüp koyuca süt kıvamına getirilen kireç ince tel süzgeçten geçirilerek evvelden hazırlanmış 
kuyulara doldurulacaktır. 

Kuyu içinde toplanan kireç bir miktar suyunu çektikten ve koyulaştıktan sonra üstü ince bir kum tabakası 
ile örtülerek güneş, don v.b. etkilerden korunacaktır. Kireç kuyusu yanlarının göçmesini önlemek üzere 
kuyu, gerektiğinde ahşap kaplama ile iksa edilecektir. 

Sönmüş kireç yağlı ve beyaz renkte olacak ve içerisinde yabancı maddeler bulunmayacaktır. Sönmüş 
kirecin kuyuya doldurulduktan sonra kârgir inşaatta kullanılacağı hallerde en az bir hafta, sıva harcında 
kullanılacağı hallerde ise en az üç hafta dinlendirilmesi şarttır. Sönük işi nihayet bulup çukurdaki kireç 
çatlayarak koyu bir hamur kıvamı almadıkça, kullanılmayacaktır. Elek altına gelen kısım ile yanları iksa 
edilmemiş kireç kuyusunun kenarlarına yakın kısımlar ve taban kısmındaki kireç inşaatta 
kullanılmayacaktır. 

İyi cins kalkerin yakılmasından elde edilen mermer kireci badana, mermer sıva ve benzeri ince işlerde 
kullanılır. 
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SU KİRECİ: 

(TS. 30) Türk standartlarına uygun su kireci, gri yada kırmızı kahverengiye çalan açık sarı renkte olup, 
aynen çimento gibi harç bağlantı malzemesi olarak kullanılır. 

Taşıma, depolama ve kullanma şarları çimentonunki gibidir. 

  

11-  SIVA GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Sıva işlerinde kullanılan harçlar şartlarına uygun olacaktır. 
  
Keza kum da şartnamesinde yazılı nitelikte olacaktır. Kaba sıva işlerinde orta kum (1- 3) mm. ince sıva ve 
derz işlerinde ise mil kumu kullanılacaktır. Bu kum kullanılmadan önce serilerek tamamıyla kurutulduktan 
sonra delikleri 1 mm. olan salıncak eleklerden geçirilecektir. 
 
Sıvaya başlamadan önce sıva yapılacak yüzeydeki taşmış harçlar ve diğer bulaşıklar kazınıp temizlenecek, 
duvar yüzü ve tavanda birleşen köşe yerleri bol su ile ıslatılacak ve gerekirse yıkanacaktır. Duvarın sıva 
suyunu emmesini önlemek için sıva aralıklı olarak ve gereği kadar ıslatılacaktır. Dış yüzeylerdeki sıvaların 
şiddetli güneş ve fazla rüzgarlı havada yapılması uygun değildir. 
  
Duvarı teşkil eden malzeme zamanla don ve başka etkilerle bozulmuş ise, gereken düzeltme yapılmadan 
sıvaya başlanmayacaktır. 
  
Sıva yapılacak duvar örülürken derz yerleri olduğu gibi bırakılacak, mala çekilmeyecektir. Duvar harcı 
iyice kuruduktan sonra sıva yapılacaktır. Duvar sıvaları kaba ve ince olmak üzere genellikle iki kat 
yapılacaktır. Birinci kat kaba sıva yapıldıktan sonra kaba yüzeyi, ince sıvanın iyice kaynaması için, mala ile 
sık sık çizilecektir. Duvar malzeme ve inşa tarzının imkan verdiği hallerde tek kat sıva yapılabilir. 
  
Sıva yüzlerinin düşey ve düzlem olarak mastarında yapılmasını sağlamak için, en çok iki metre ara ile 
tesviye şeritleri (anolar) hazırlanacaktır. Anolar ve kasalar uyularak duvar yüzü mastarında sıvanacaktır. 
  
Kaba sıva iyice sertleştikten sonra ince sıva yapılacaktır. İnce sıva yüzleri istenilen şekle göre tirfil, tahta ya 
da demir mala ile düzgün yüzey elde edilinceye ve çatlak kalmayıncaya kadar perdahlanacaktır. 
  
Duvar yüzeyinde sıvanması gereken metal ve ağaç yüzeyler varsa bu yüzeylerin tel ya da metal deplüvaye 
gibi malzemelerle kaplanmasından sonra sıva yapımına geçilecektir. 
  
Sıvanacak yüzeylerin kesiştikleri köşeler plan ya da özel şartnamesinde belirtildiği gibi keskin, yuvarlak ya 
da pahlı olacaktır. 
  
Sıva kaplama veya pervaz altına girdiği takdirde, girme payı en az 2 cm. olmalıdır. 
  
Pervazsız kapılarda kasalara birleşen sıvada, birleşme yerlerinde çatlaklıkları önlemek için ara kesiti fuga 
yapılmalı veya başka bir tedbir alınmalıdır. 
  
11.1 - Kireç Sıva 
  
Kireç sıva kuyuda söndürülmüş ve yeter süre (en az 3 hafta) bekletilmiş, iyi cins yağlı kireçle yapılacaktır. 
  
Kireç sıva harcında, yabancı madde bulunmayan kireç hamurunun kullanılmasına önem verilecektir. Bu 
nedenle, bilhassa elek altı, kuyu tabanı ve yan yüzeylerinde bulunan,yabancı maddeler ile karışık hamur, 
kullanılmayacaktır. 
  
Kireç sıva iki tabaka halinde yapılacak, birinci tabaka kaba sıvada orta kum, ikinci tabaka ince sıvada 
perdah kumu (mil kumu) kullanılacaktır. 
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Gereği kadar sertleşmiş olan kaba sıva ıslatıldıktan sonra ikinci tabaka ince sıva itina edilerek sıvanacak, 
mastarla kontrol edilerek tahta mala ile düzeltmeler yapılacaktır. 
  
Sıva yüzü yeter derecede sertleşince, perdah malası ile perdahlanacak ve bu iş sıva yüzünün iyice 
sertleşmesine ve yeter derecede düzelmesine kadar devam edecektir. 
  
11.2 - Çimento Sıva 
  
Çimento sıvalar; tekrar, tekrar ve iyice ıslatılmış yüzeyler üzerine uygulanacak, yerine ve mevsimine göre 
yeterli bir süre ıslak tutulacaktır. 
  
Sıva yapılacak mahalde don ihtimali olduğu sürece sıva işlemi yapılmayacaktır. 
  
Su veya rutubete açık yerlerde yapılacak yüksek dozajlı çimentolu sıvalarda kum granülometrisinin harca 
maksimum direnci verecek şekilde, seçilmesi ve sıva yüzeylerinin daha dikkatli ve devamlı olarak basınçla 
perdahlanması lâzımdır. 
  
Üzerine kaplama yapılacak yerlerde yalnız kaba sıva yapılır ve yüzeyi mala ile çizilerek pürüzleştirilir. 
Üzerine tecrit veya yapıştırma yapılacak yerlerde ikinci kat ince sıva yüzeyleri demir mala ile ayrıca 
perdahlanmayacaktır. 
  
Bu perdahlamada mala izlerinin kalmamasına dikkat edilecektir. 

12-  KAPLAMA MALZEMESİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Genel Nitelikler: 

Bunlar taşların tabii veya suni olarak parçalanması ile meydana gelen agregaya; istenildiğinde, madeni 
boyalarla katılmak suretiyle bir veya iki tabaka halinde normal veya beyaz çimento harcı imal eden 
plaklardır. 

Kullanılan Agrega İriliklerine Göre: 

Karosiman - Karomozaik iri daneli suni mermer, paladien-beton plâklar olmak üzere sınıflandırılırlar. 

Bu plaklarda kullanılan agrega, tabii veya suni olarak parçalanmış granit, siyanit çeşitli mermer cinsleri 
gibi açık hava etkisine dayanıklı sert, renkli ve iyi cila alan taş cinsleri olup, serpantin, şistler alkaliye karşı 
hassas olan opal kalseduan, diorit, radiolonit ve benzeri taşlar agrega olarak kullanılamazlar. 

1-  Karo Fayans 
2-  Karo Seramik 
3-  Sırlı Gre Seramik     
4-  500 Kg. Çimento Dozlu Tesviye Tabakası (Betonu) 
5- P.V.C.  Döşeme Kaplamalar, ve Vinil - Asbest Termoplastik Döşeme Kaplamaları  
6-  Karo Fayans Duvar Kaplaması  
7-  Şap Kaplamalar                                                                                                                                          
8- Mala Perdahlı Yüzey Yapılması 
   

1- Karo Fayans: 

Kil, kaolin, kuvars, feldispat, kalker gibi seramik ham maddelerinin muhtelif oranlardaki karışımının özel 
kalıplarda preslenerek şekillendirilmesinden sonra 900ºC den yukarı sıcaklıkta pişirilmesi ile elde edilen, 
bir yüzü sırlanmış, diğer yüzü oluklu ve tırtıllı ve gözenekli ve kalınlığı 4-6 mm. olan seramik plakadır. 
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Üstteki sır: Katı, renkli, desenli, yarı saydam veya donuk, parlak veya mat görünüşlü, genellikle feldispat, 
kuvars, kalker, kaolin, kurşun ve bor bileşimleri gibi maddelerin karışımının eriyinceye kadar pişirilmesi 
suretiyle elde edilen camlaşmış ince bir tabakadır. 

1.1 - Karo fayanslar biçimlerine göre şu sınıflara ayrılır. 

1.a) Üst yüzeyi kare olan fayanslar. 

1.b) Üst yüzeyi dikdörtgen olan fayanslar. 

1.c) Kabartmalı, çiçekli profilli, fayanslar. 

1.2 - Karo fayanslar döşeniş yerlerine göre şu sınıflara ayrılır. 

2.a) Orta fayanslar. 

2.b) Kenar fayansları. 

2.c) Köşe fayansları. 

1.3 - Karo fayanslar kullanışta aranan özelliklere göre şu sınıflara ayrılır. 

3.a) Dona dayanıklı özel karo fayanslar 

3.b) Rengi ışığa dayanıklı olan özel karo fayanslar, 

3.c) Normal karo fayanslar. 

1.4 - Karo fayanslar renklerine göre şu sınıflara ayrılır. 

4.a) Beyaz. 

4.b) Bir renkli. 

4.c) Çok renkli. 

1.5 - Karo fayanslar dış görünüşlerine göre şu sınıflara ayrılır. 

5.a) Ekstra karo fayanslar, 

5.b) Birinci kalite karo fayanslar, 

5.c) Endüstriyel karo fayanslar. 

Karo fayanslarda ve seramiklerde bulunması gereken özellikler, dış görünüş kusurları, numune alma ve 
muayene metotları Türk Standartları ( TS. 202 ) de gösterilmiştir. 

2 - Karo Seramik: 

Kil, kaolin, silisli kum ve diğer mineral ham maddelerin karıştırılmasından sonra, çelik kalıplar içinde 
yüksek basınç altında şekillendirilmesi ve bir defa pişirilmesiyle elde edilir. Pişirmeden evvel her hangi bir 
çatlama ve kırmayı önlemek için, hamurun içerisine çok az miktarda şamot tozu, feldispat, kum, tebeşir, 
grafit ve kok tozu gibi katkılar ilave edilir. Seramikler 1400 derecede pişirildikleri için yüzeyde bir erime 
olur. Gözenekler kapanır. Sırlı olanlar duvar, sırsız olanlar ise döşeme kaplamalarında kullanılır.                                                            
Karo seramik yüzlerinde leke, çatlak, kabarık ve çıkıntılar, bulunmayacaktır. 

Yüzleri sert çelikle kolaylıkla çizilmeyecektir. Karo seramiklerin 15x15 cm. ve 10x10 cm. ebadında olanlar 
tek; 5 x 5 cm. ve 2 x 2 cm. ebadında olanlar kâğıt üzerine yapışık olarak plaka halinde kullanılır. Bu 
plakalar döşendikten sonra kağıt su ile silinerek çıkarılır. 
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3 - Sırlı Gre Seramik: 

3.1 - TANIM: Kil, Kaolen, Feldispat ve diğer mineral hammaddelerden hazırlanmış ince kristali 1140ºC 
üzerinde pişirilmiş sinterleşmiş, beyaz kütleli, sert, bir yüzü sırlı karo seramiklerdir. 

3.2 - BOYUTLAR: 

TİP: 100 x 200 x 9 mm. 

EN: 97 mm. (Tolerans -+ 1 mm.) 

BOY: 197 mm. (Tolerans -+ 2 mm.) 

KALINLIK: 9 mm. (Tolerans -+ 0,5 mm.) 

3.3 

TİP: 200 x 200 x 9 mm. 

EN: 197 mm. (Tolerans -+ 2 mm.) 

BOY: 197 mm. (Tolerans -+ 2 mm.) 

KALINLIK: 9 mm. (Tolerans -+ 5,0 mm.) 

Yukarıdaki iki tipten ayrı olarak değişik biçimlerde Gre Seramikler yapılabilir. 

 BİRİM HACİM AĞIRLIĞI: En az 2.10 gr/cm³ (Tayin Metodu TS 202) 

SU EMME YETENEĞİ: En çok % 5 (Tayin metodu TS 202) 

EĞİLME DAYANIMI: En az 250 kg/cm² (Tayin Metodu TS 202) 

SIRLI YÜZEYİN SERTLİĞİ: En az 5 Mohs (Tayin Metodu TS 202) 

GENLEŞME KATSAYISI: En çok 8.0 x 1-6 (Tayin Metodu TS 202) 

 

3.4 - DONA DAYANIM: Dona dayanıklı olmalıdır. (Tayin Metodu TS 202) 25 kez uygulanan dondurma 
ve çözme sonunda çatlama, kopma, parçalanma göstermeyecektir. 

3.5 - SICAKLIK DEĞİŞİMİNE DAYANIM: Dayanıklı olmalıdır. (Tayin Metodu TS 202) 80+5º C ile 
10+5ºC arasında beşer dakika süre 10 kezlik sıcaklık değişmesi sonunda çatlak kırılma ve ayrılma 
görülmeyecektir. 

3.6 – ASİDE VE ALKALİLERE DAYANIM: Aside ve Alkalilere dayanıklı olmalıdır. (Florür asit ve 
bileşikleri hariç) (Tayin Metodu TS 202) 

3.7 - RENGİN IŞIĞA DAYANIMI: Dayanıklı olmalıdır(Tayin Metodu TS 202) 28 gün ultravioyole ışığı 
altında rengi değişmeyecektir. 

3.8 - LEKE YAPAN MADDELERE DAYANIM: Dayanıklılık Aranır. (Yağ,Mürekkep v.b.) 

3.9 - YÜZEYİN DEZENFEKTE EDİLMESİNE DAYANIM: Evde kullanılan kimyasal maddelere asitli 
ve bezik temizleme maddelerine dayanıklı olmalıdır. 

3.10 - ÜST YÜZEYİN YAPISININ GENEL ÖZELLİKLERİ: Kütle çatlağı, olmayacak, Yüzeyin 
görünüşüne zarar veren sır çatlağı, renk hatası, kabarcık, delik, patlak, sır atma, leke, köşe kırığı ve 
parçalanmalar gibi gözle görülebilir hatalar olmayacak. (Tayin Metodu TS 202) 
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3.11 - TÜRLERİ: 

3.11.a. Düz renkli sırlı gre seramikler 

3.11.b. Dekoratif sırlı gre seramikler ( Uzay ve dumanlı seriler gibi ) 

3.11.c. Röliefli sırlı gre seramikler 

4 - 500 Kg. Çimento Dozlu Tesviye Tabakası (Betonu): 

Genellikle şap, mozaik ya da, başka bir malzeme ile kaplanacak döşeme yüzlerinin 500 kg. çimento dozlu 
harçla tesviye edilmesi işidir. Böylece döşeme kaplamalarının betonun istenilen şekil ve meyilde 
uygulanması sağlanmış olur. 

Tesviye harcı (betonu) yapılmadan önce uygulanacağı yüzey süpürge ve su ile iyice temizlenecektir. Yağlı 
bir madde bulaşığı varsa tel fırça ile temizlenip kazınacaktır. 

Tesviye tabakası yapılacak yüzeyler yıkanarak temizlenecek ve tamamıyla kurumadan tesviye harcı yüzey 
üzerine tabaka halinde mastarında ya da akıntısında serilecek ve tahta malalarla kuvvetlice 
perdahlanacaktır. 

Tesviye tabakası üzerine kaplama yapılmayacak ise zaman zaman priz sulaması yapılmalıdır. Kaplama 
(Şap Mozaik v.s.) yapılacaksa, tesviye tabakası tam prizini almadan yapılması uygundur. 

5- P.V.C. (Polivinli Klorûr) Döşeme Kaplamalar, ve Vinil - Asbest Termoplastik 
Döşeme Kaplamaları : 

P.V.C. yer döşeme kaplamaları, termoplastik bağlayıcı vinil klorür plomiri veya kopolimeri ile 
değişik dolgu maddeleri ve pigmentlerden imal edilen, düzgün yüzeyli, kare, kare dikdörtgen 
veya çokgen levha şeklinde, genellikle döşemelerde kullanılan bir inşaat malzemesidir. 

(Bu malzeme 624 No.lu Türk Standartlarına uygun olacaktır.) 

P.V.C. döşeme karoları; nakliye esnasında ıslanmayacak veya kızgın güneş altında 
bırakılmayacaktır. 

Üst üste 5 kutudan fazla kutu konmayacak, rutubetsiz, kuru, çok sıcak olmayan yerlerde stok 
edilecektir. 

İstif esnasında kutuların kenarlardan taşmamasına, düzgün bir şekilde üst üste konmasına 
bilhassa dikkat edilecektir. 

Döşeme kaplaması yapılan yerlerde: Badana, boya, elektrik, kalorifer tesisatı, fayans, cam 
gibi bilcümle işlerin bitiminden sonra P.V.C. döşeme kaplamasına başlanacaktır. 

P.V.C. serilecek asgari 2 cm. kalınlığında 500 dozlu şap döşeme yapıldıktan sonra 15 gün 
bekletilmiş olacaktır. 

P.V.C. döşeme kaplaması döşenmeden evvel, mevcut zemin temizlenip yıkanacak ve iyice 
kurutulacaktır. 

Rutubeti iyice kaybolmamış zeminler P.V.C. döşeme kaplaması yapılmayacaktır. 

P.V.C. döşeme karoları özel yapıştırıcısıyla, birbirine tamamen bitişik aralık kalmayacak 
şekilde, düzgün, kabarıksız, dalgasız olarak yapıştırılacaktır. 

Üzerinde leke, yağ yapıştırıcı madde kalıntıları vesaire bulunmayacak temiz bir şekilde 
cilalanarak teslim edilecektir. 

6 - Karo Fayans Duvar Kaplaması: 
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Duvar yüzleri iyice temizlendikten ve derzleri açılarak duvar yüzeyi ıslatıldıktan sonra hazırlanan yüze 
evvela 350 kg. çimento dozlu ince bir çarpma tabaka yapılacak, bunun üzerine 400 kg. çimento dozlu 
harçla aralıkları en fazla 1 mm. olmak üzere fayanslar kaplanacaktır. Derzler istenildiğinde düz veya 
şaşırtmalı yapılabileceği gibi düz olanlar da, mimari düşüncelerle derzler genişletilebilecektir. Derzler, 
normal, beyaz veya renkli çimento hamuru ile sıkıca doldurulacak, prizin tamamlanmadan önce, 
fazla veya hamur şerbet bulaşıkları bir bez tampon ile silinecektir. 

Her sıra yapıldıktan sonra, fayansların arkalarına kumlu çimento şerbeti akıtılacak boşlukların ve derzlerin 
dolması temin edilecektir. Fayans kaplamanın üst kısmında, sıva yapılmış veya yapılacaksa, fayans 
kaplama yüzeyi bu sıva yüzünden en çok fayans kalınlığı kadar çıkıntılı olacaktır. 

Desenli ve renkli fayanslarla yapılacak duvar kaplamaları için lüzumunda kuru olarak, döşeme üzerinde, 
proje, plân ve krokisine uygun kaplamalar numuneleri yapılacaktır. 

Kırık ve parça karo fayans kullanılmayacak, her yatay sıva bitimlerinde yarım veya parça karo kullanılmak 
icap ettiği takdirde, bu karoların kenarları düzgün kesilmiş ve taşlanmış olacak icap eden yerlerde tek veya 
iki taraflı terminezon karoları kullanılacaktır. Karo fayans kaplanmış yüzeyler gayet düzgün ve şakülünde 
olacak, ondülasyon, seviye farkı, yesairilik, renk farkı ve renk ve renk değişikliği ve bozukluğu 
olmayacaktır. Duvar kaplamasına başlanmadan evvel kaplama altında kalacak bilcümle ankastre tesis ve 
imâlat daha evvelden hazırlanmış, ikmal edilmiş ve tecrübeleri yapılmış olacaktır. 

Duvar kaplaması tamamlandıktan sonra ses kontrolü ile arkası boş kalmış karolar tespit edilerek bunlar 
sökülecek yeniden yerleştirilecektir. Bu işler tamamlandıktan sonra, yüzeydeki lekeler ve taşan çimento 
hamuru vs. kirler testere tozu, talaş, veya bez ile ıslatılmadan iyice temizlenecektir. Kaplama yüzleri hiçbir 
suretle taş ile silinmeyecek temizleme işinde, bilhassa tuzruhu veya benzeri asit veya alkaliler 
kullanılmayacaktır. 

Fayanslar, tezgah vs. gibi düz bir satıh üzerine yapılacaksa, şartnamesine uygun tesviye betonu üzerine 400 
kg. çimento dozlu harçla aralıkları en fazla 1 mm. olmak üzere kaplanacaktır. 

Diğer hususlar duvar kaplamaları gibidir. 

100x50x8 mm. - 100x100x8 mm. - 150x150x12,5 mm. ebadındaki karo seramikler ile döşeme kaplaması 

Döşeme yapılacak saha, gönyeye alınacak ve şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu üzerine, 
en fazla 1 m² lik sahalar halinde devam edilmek üzere, tahta mala ile 1.5 cm. kalınlığında 400 kg. çimento 
dozlu harç serilecektir. 

Her karonun bir kaç karonun yerleştirileceği kısımdaki harcın üzerine çimento tozu serpilecek, alttaki kuru 
kıvamdaki harcı sulandırmayacak şekilde el veya badana fırçası ile su akıtılacak ve ahşap tokmakla üzerine 
vurulacak, karolar en çok 2 mm. lik derzler teşkili sureti ile döşenecektir. 

Döşeme yapımı sırasında, karolar hiç bir surette su içine konmayacağı gibi üzerlerine su dahi 
serpilmeyecek, tamamen kuru olarak tatbik edilecektir. 

Döşeme anında kuru bezle devamlı temizlik yapılacağı gibi, bir gün geçtikten sonra, derzler istenilen renkte 
çimento şerbeti ile doldurulduktan sonra bir temizlik daha yapılacaktır. 

Kaplama tamamlandıktan sonra, karolar sabunlu su ile temizlenecek, bu iş için hiç bir şekilde asit, alkali 
veya sert bir silme aracı kullanılmayacaktır. 

7 - Şap Kaplamalar: 

Şap kaplamalar genellikle döşemelerde tesviye betonu, duvarlarda kaba sıva üzerine yapılacaktır. Özel 
durumlarda tesviye betonsuz ve kaba sıvasız da yapılabilir. 

Teknik şartlarına uygun yapılmış tesviye betonu prizini yapmadan veya sıva tamamen kurumadan üzerine 
(birim fiyatındaki dozaj ve kalınlıkta) şap yapılacaktır. 
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Yüzey düzgün hale gelecek şekilde mastarlanacak hafif basınca dayanacak kıvama gelince de madeni mala 
ile hiç bir iz bırakılmadan perdahlanacaktır. 

Açıkta yapılan şap işlerinde, güneş, yağmur ve dondan korumak için şap yüzeyi kağıt, hasır, kum, talaş ve 
benzeri malzeme ile örtülmelidir. 

Şap prizi tamamlama ve çatlamaları önlemek amacıyla mevsime göre yeteri kadar sulanacak ve gerekli 
sürede nemli tutulacaktır. 

Geniş şap kaplamalarda, isteğe veya detay resmine uygun bölüntüler yapılacaktır. 

Şap kalınlığına göre kullanılacak rendeli çıtalarla yapılacak bu bölüntülerin parça büyüklükleri uzun kenarı 
1,50 m. yi aşmamak üzere 2.00 m² yi geçmeyecektir. Döşemede yapılan şap duvar yüzeyinde devam 
ediliyorsa köşeler yuvarlatılacaktır. 

Bu durumda döşeme ile duvarın birleştiği yerlere ayrı olarak şerit halinde derzli şap süpürgelik 
yapılacaktır. 

Şap yüzeyleri mastarında yapılacak; çukurluklar, pürüzler bulunmayacak; bölüntü aralarına rüberoit ya da 
başka bir fuga malzemesi konulacaktır. 

Üst tabaka harcına boya katılmak suretiyle şapa istenilen renk sağlanır. İstendiğinde yüzeyler yivli, tırtıklı 
ve damalı yapılabilir. 

8 - Mala Perdahlı Yüzey Yapılması: 

Beton, betonarme, tesviye betonu döküldükten ya da serildikten sonra prizlerini yapmadan önce m²’ye 2,5 
kg. çimento serpilerek mala ile yüzey düzeltilerek şap görünüşü elde edilecektir. 

Bu perdahlı yüzey genellikle parke, polivinal kaplamalar v.b. altlarına yapılır. 

13-  BOYA, BADANA, CİLA GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Bugünkü teknik ve mevcut pek çok hazır yağlı boya çeşitleri muvacehesinde, yağlı boyayı teşkil eden, 
üstübeç, neft ve sair gibi maddelerle yağlı boya yapılması yerine, istenilen cins ve mükemmeliyette hazır 
olanını tercih ve tedarik etmekle zaman ve işçilik bakımından büyük bir tasarruf temin edeceği 
düşüncesiyle hususi ve fevkalade haller dışında, analizlerimizde hazır kutu boyası kullanılmıştır. TS. 30 
uygulanacaktır. 

A - Demir yüzeylerinin yağlıboya ile boyanması: 

Demir yüzeyler iyice temizlendikten, pasları vesaire kirleri izole edildikten sonra yüzeylere son bir süIyen 
sürülecek, kuruduktan sonra pürüzler tekrar zımparalanacak, ek yerleri macunlanacak (istendiğinde oto 
boya macunu) icabında ikinci bir kat sülyen ve zımparadan sonra, istenilen renkte birinci kat hazır 
yağlıboya sürülecektir. 

Birinci kat boya kuruduktan sonra, fırça izi görülmeyecek şekilde itina ile ikinci kat veya ikinci kat yerine 
özel marka pasa dayanıklı boya sürülecektir. 

Katlar kurumadan diğer bir kat yağlıboya sürülmeyecektir. 

Hazır boya içerisine neft (terebentin)den başka katiyen yabancı bir madde katılmayacaktır. 

Başka satıhlara bulaşan boyalar derhal temizlenecektir. 

B - Badanasız ve badanalı sıva (duvar yüzeylerinin boyanması): 

Badanalı olan sıva (duvar) yüzeylerinin badanaları kazınacak, sıva yüzeyleri gayet muntazam bir şekilde 
alçı veya macun ile sıvanacaktır. Beziryağı ile tıla edilecektir. 
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Badanasız sıva yüzeyleri de evvela son bir macun veya alçı ile sıvanacak macun veya alçı kuruduktan 
sonra, bütün yüzeyler zımparalanarak, zımpara tozları temizlendikten sonra bozuk yoklama macunu veya 
alçı ile düzeltilecek bezir ile tıla edilecek ve üzerine birinci kat hazır astar boya sürülecektir. Bu astar 
kuruduktan sonra eğer bozuk yerler varsa tekrar bir yoklama macun veya alçı ile yoklama yapılır, 
zımparalandıktan sonra temizlenip birinci kat hazır boya sürülecektir. 

Astar boya için yapılan muamele birinci boya için de tatbik edildikten sonra, ikinci kat boya sürülecek ; 
kuruduktan, pürüzler giderildikten sonra üçüncü düz kat veya dövme hazır boya sürülecektir. 

Tavan ile duvarların birleştiği yerlere eğer filato istenirse bu filato gayet düzgün muntazam, hiç bir yerde 
taşkınlık göstermeden çizilmeli ve sürülmesi lazımdır. 

Filato istenilmezse faslı müştereklerin çok muntazam ve düzgün olmasına bilhassa dikkat edilecektir. 

C - 1) Muhtelif Cins Badana Yapımı: 

Eski duvarlardaki mevcut badana tamamen kazınacaktır. 

Delik, çizik, yarıklar alçı ile tamir edilecektir. 

Hazırlanan bu satıha fırça ile birinci kat astar badana kuruduktan sonra fırça ile tekrar ikinci bir astar 
badana yapılacak, bu da kuruduktan sonra makine ile itinalı bir şekilde üçüncü kat badana tatbik 
edilecektir. 

Yeni duvarlara yapılacak badana ince sıva tamamen kuruduktan sonra bir kat beyaz kireçle astar 
vurulacaktır. 

Bu astardan sonra, fırça ile 2 kat astar badana yapılacak 3 kat badana makine ile itinalı bir şekilde duvara 
vurulmuş olacaktır. 

Badanalar; dalgasız, temiz, muntazam olacaktır. 

Tavan ile duvarların ayrılması istenilirse, istenilen yerde, renk ve tekilde filato denilen çizgiler çekilecektir. 
Bu çizgiler düz, muntazam, aynı kalınlıkta olacaktır. 

Filato istenmezse tavan ve duvarların birleşme yerlerinin gayet düzgün, ufki ve muntazam olmasına dikkat 
edilecektir. 

Badana ve filatolar yapılmadan evvel renk ve desenleri hakkında bir seçim yapılmak üzere, numuneler 
yapılıp, yazılı muvafakat alınacaktır. 

Badana işi bittikten sonra, bütün kirler vesaire birikintiler derhal temizlenecektir. 

C - 2) Tutkallı Badana: 

Duvar yüzleri arap sabunu veya sıcak suda eritilmiş sabun ile iyice yıkanacaktır. Alçı ile tamirler 
yapıldıktan sonra, tutkal lipoton üstübeci, İspanyol üstübeci ve sudan meydana gelen karışımdan fırça ile 
birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat sürülecektir. 

Badana sürülürken çok dikkat edilecek fırça izi kalmamasına çalışılacaktır. Diğer hususlar kireç 
badanalarda zikredilen kaideler gibidir. 

C - 3) Plâstik Badana: 

Amerikan badanası ve diğer badanalar gibi imal edilen plastik badanalar, hususi tarifnamelerine tamamıyla 
uyularak sürülecektir. 

Bu badanalarda tecrübeli işçi kullanılacaktır. 
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14-   KOMPAKT LAMİNAT WC KABİNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ  
 
WC kabinlerinde kullanılacak olan 12mm kalınlığa sahip kompakt laminat paneller projesindeki detaya ve 
yerindeki ölçüsüne göre kesilerek paslanmaz çelik aksesuarlar ile yerine monte edilir. Panellerin yüksekliği 
ayak hariç 185 cm’dir. 
Paneller: 
Doğal liflerin sentetik reçinelerle beraber yüksek basınç ve yüksek ısı ile birbirlerine kaynaştırılıp 
sertleştirilmesi sonucu meydana gelen, her iki yüzü dekorlu, 12 mm kalınlığında, FH yüzeyli idarenin 
beğeneceği renkte, siyah iç yapılı, Avrupa standartlarından ES 438’ e ve ÖNORM B 3800 B1, Q1 ve TR1 
sınıfı yangına dayanım özelliklerine sahip masif kompakt laminatlar kullanılmalıdır.  
Plaka ebadı 2800x1850mm dir ve yerindeki ölçüsüne göre ebatlandırılır. Bölücü panellerin yüksekliği ayak 
hariç 1850mm dir. 
 
Aksesuarlar:  
WC kabinlerinde kullanılacak aksesuarlar AISI 304 kalitede paslanmaz çelik olmalıdır. Aksesuarların 
montajında yine paslanmaz çelik vidalar kullanılır. İhtiyaç duyulan aksesuarlar: 
Ayarlı Ayak: kompakt laminat bölücülerin yere bağlanmasında kullanılır, ayarlı mekanizması sayesinde 
kompakt laminat wc sisteminin genellikle ıslak hacimlerde mevcut olan yerdeki eğimine uyum sağlamasına 
yardımcı olur. 140 cm lik ara bölücü duvarlarda ve 30 cm’i geçen tüm panellerde kullanılır. 
Yaylı Menteşe: Kompakt laminat kapıların kendinden kapanmasını sağlayan yaylı menteşeleridir. 
90x54mm ölçülerindedir. 70 cm lik her kapı için 2 adet menteşe kullanılır. 
Yaysız Menteşe: 3 adet menteşenin kullanıldığı kapılarda 2 adet yaylı menteşe ile beraber kullanılan yaysız 
menteşedir. 
Kapı tokmağı: Kompakt laminat panellerde kapı kolu vazifesi olan parçadır. 25 mm çapındadır 
Kilit: Kompakt laminat kapılarda kullanılan kilittir, üzerindeki renkli mekanizma ile kabinin meşgul olup 
olmadığı dışardan görülebilir. 64mm çapındadır. Lambalı sisteme uygun olarak monte edilir. 
U Profil: Kompakt laminat panellerin duvar ile ve birbirleriyle T formunda kesiştiği noktalarda kullanılır. 
Profilin uzunluğu 185 cm’ dir ve panel boyunca kullanılır. 
Köşe profil: kompakt panellerin birbirleriyle 90 derece birleşimlerinde kullanılmak üzere L formunda iki 
adet profilden meydana gelir, köşe profili hem içten hem dıştan vida ile sabitlenir. 
Boru: 1,5 mm et kalınlığında ve 25 mm çapında üst bağlantı borusudur. 3 mtlik boylar halindedir. 
Panel Boru tutucu: Kompakt laminat panel ile panellerin aynı düzlemde olmasını sağlayan boru profilin 
bağlantısını sağlar, boru profil tutucunun içinden geçirilerek panele vidalanır. 
Dirsek: Boru profillerinin 90 veya 45 derece kesiştiği noktalarda kullanılır 
Boru- duvar tutucu: Boru profilin duvar ile birleşimini sağlayan bağlantı elemandır. 
 

 

15-   KAZI İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ  

1 - ZEMİN CİNSLERİ VE TARİFLERİ: 

Kazılacak zeminin cinsleri, teşekkül ve kazı güçlüğü bakımından aşağıda yazılı dört ana sınıfa ayrılır. 

1.a - Toprak Zeminler: 

1.a/1 - Yumuşak Toprak : Bel küreği ve kürekle kazılabilen gevşek toprak, bitkisel toprak, gevşek kum ve 
benzeri zeminler. 
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1.a/2 - Sert Toprak : Kazmanın yassı ve ara sıra sivri ucu ile kazılan toprak kumlu kil, gevşek kil, killi kum, 
çakıllı kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminlerdir. 

1.b - Küskülük Zeminler: 

1.b/1 - Yumuşak küskülük : Kazmanın sivri ucu ve ara sıra küskü, kama ve tokmak ile kazılan toprak, sert 
kil, yumuşak marn, sıkışık, gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0.100 m³'e kadar büyüklükteki her cins blok 
taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur ve benzeri zeminlerdir. 

1.b/2 - Sert küskülük : Kazmanın sivri ucu, küskü, kama, tokmak ve kırıcı tabanca ile kazılan çürük ve 
çatlamış kaya, çürük ve yumuşak gravye, şist, taşlanmış marn, taşlanmış kil 0.100-0.400 m³ büyüklükte, 
parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir. 

 

1.c - Kaya Zeminler: 

1.c/1 - Yumuşak kaya : Küskü, kıncı tabanca veya patlayıcı madde kullanılarak kazılan tabaklaşmış kalker, 
marnlı kalker, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı volkanik tüfler (Bazalt tüfleri hariç) 0.400 m³’den 
büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir. 

1.c/2 - Sert kaya: Patlayıcı madde kullanılarak atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülen kalın tabaka ve 
kitle halinde sert gre, kesif kalker, andezit, trakit, tahallül etmemiş serpantin, betonlaşmış konglomera, 
bazalt tüfleri, mermer, 0.400 m³ den büyük aynı cins blok tatlar ve benzeri zeminlerdir. 

1.c/3 - Çok Sert kaya: Fazla miktarda patlayıcı madde kullanarak atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp 
sökülen tahallül etmemiş granit ve benzeri, bazalt, porfir, kuvarst 0.400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar 
ve benzer zeminlerdir. 

NOT: Kaya kazılarında teknik zaruret dolayısıyla meskun saha civarında, kaptajlarda ve buna benzer 
yerlerde idarenin müsaadesi ile patlayıcı madde kullanmadan kaya kazısı yapılır. 

1.d - Batak ve Balçık Zeminler: 

Su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan, genellikle lucuzi yapışkan nitelikteki zeminlerdir. 

2 – ZEMİN CİNSLERİNE GÖRE KAZI HACİMLERİNİN TESPİTİ VE KULLANILMASI 
İŞLEMLERİ : 

2.1 - Zemin cinslerine göre ödeme yapılması halinde, yapılan kazının sınıfları, nispetleri ve bunların 
kabartma sıkışma katsayıları, kazı esnasında (Zemin, cinsleri hakkında 1 No.lu maddedeki malumat ve 
tafsilat gözönünde tutulacak). Her kesim için yerinde idare ile müteahhit arasında yapılacak bir tutanakla 
tespit edilecek ve o kısımdaki kazı hacmine uygulanacaktır. 

2.2 - Serbest ve derin her cins zemin kazılarında iş emniyeti ve teknik zaruret olmadıkça şev ile iksa 
uygulanmaz. Ancak idarenin yazılı emri ve ataşmana geçirilmesi şartıyla şev ve iksa tatbik olunur ve 
ödenir. 

2.3 - Kazı içinde kalan imalat ve inşaatın yan ve üstlerinin dolgusunda tercihen kaya ve küskülük kazıları 
kullanılacaktır. 

2.4 - Taahhüde dahil kazılardan çıkan malzeme, projesine göre ve idarenin göstereceği yerlerin dolgusunda 
kullanılacak, bütün ihtiyaç karşılandıktan sonra geriye kalan kazı idarenin göstereceği yere depo 
edilecektir. Dolgu ve depo için ayrıca bir bedel verilemez. Taşıma bedeli ödenir. 

3. EL İLE YAPILAN SERBEST, DERİN (Dar ve Geniş) VE ÖZEL KAZILARIN TARİFİ : 

3.1 - Serbest Kazılar: 
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a) Bina inşaatında: Kazı veya temel tatbikat projesi çevresinin tabii zeminle kesiştiği en alçak noktadan 
geçen sıfır düzleminin üstünde kalan: 

b)Taban genişliği 1 m. den fazla olan şerit vari kazılarda: Yeteri kadar sık alınan ve kesitlerin tabii zeminle 
kesiştiği en alçak kotlu noktalarından geçen en kesit içindeki yatay doğrularının teşkil ettiği yüzeylerin 
üstündeki her cins kazının : 

El veya kürekle 4 m. mesafeye kadar atılması ve taşıtlara yükletilmesi suretiyle yapılan her türlü kazılardır. 

Batardo, paIplanş, iksa, keson gibi su perdeleri ile yapılan kazılarda bunların proje üst kotlarından geçen 
yatay düzlem sıfır düzlemidir. 

 

 

3.2 - Derin Kazılar: 

Madde 3.3.1 ve 3.3.3 de tarif edilen kazılar haricinde kalan ve kürek çıkrık ve benzeri el araçlarla (el 
arabası ve taşımaya mahsus vasıtalar hariç) aşağıdan yukarı atılarak veya çıkarılarak yapılan kazılardır. 

3.2/a) Geniş derin kazılar: 

Taban genişliği 1.00 m. ve daha fazla olan kazılardır. 

3.2/b) Dar derin kazılar: 

Taban genişliği 1.00 m. ve daha az olan kazılardır. 

3.3 - Özel Kazılar: 

Tünel galeri su altında hava basınçlı keson, 8.00 m. den derin kuyu ve benzeri kazılardır. 

 


