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A-MALZEME

Proje ve/veya özel teknik þartnamede(varsa)  aksi belirtilmedikce:

1.Taþ:
Yapýda kulanýlacak taþlar homojen, sert, iyi oluþmuþ, damarsýz, çatlaksýz ve dona dayanýklý ve ocak suyunu kaybetmiþ olmalýdýr. Topraktan,
organik ve baþka yabancý maddelerden arýnmýþ olmalýdýr. Uzun süre açýk havada bekletilmiþ yapý enkazý taþlar kesinlikle kullanýlmayacaktýr.
Taþlarýn harca yapýþma yetenekleri tam olmalýdýr. Kýrýldýðýnda kesiti sedef gibi beyaz pul pul olan taþlar kulanýlmayacaktýr. Taþlarýn
fiziksel (porotize, geçirimlilik, kapilarite) ve mekanik özelliklerinin kontrol tarafýndan onaylanmasý koþul olduðu gibi boyutunun da yapý
elemanýna uygunluðu gereklidir.

2.Dolu Tuðla (Pres Tuðla):
Yapýda kullanýlacak tuðlalarýn iyi piþmiþ, kenar ve yüzeyleri düzgün olmalýdýr. Tuðlalar çatlaksýz, boþluksuz, kesiti homojen ve ince taneli
olacaktýr. Ýçinde kesinlikle kireç (CaO) ve mangnez (MgO) taneleri bulunmayacaktýr. Rengi genellikle koyuya yakýn kýrmýzý olmalýdýr.
Tuðlalar dona dayanýklý olmalý ve sodyum sülfat ile yapýlacak don deneyinde daðýlmamalýdýr. Dýþ etkilere açýk yerlerde kullanýlan
tuðlalarýn su emme miktarýnýn tartý ölçeði bazýnda %12’den, bina içlerinde  ise %18’den az olmasý gerekir. Ýki yarým tuðlayý harçla
birleþtirerek oluþturulan deney tüplerinden on tanesi ortalama 75 kg/cm basýnca mukavemet etmelidir.

3. Delikli Tuðla:
Duvar inþaatýnda delikli tuðla iyi piþmiþ ve saðlam olmalýdýr. Yanýk, kýrýk, çatlak ve kusurlu tuðla kullanýlmayacaktýr. Tuðlalarýn kullanýlmadan
önce iyice ýslatýlmasý gereklidir. Delikleri daire veya kare kesitli olan tuðlalarýn kullanýlmasýnda son söz kontrolundur.

4.Beton Briket (Blok):
Özel briket kumu ile çimentodan delikli olarak imal edilecektir. 40x20x20 cm boyutlarýnda olan briketlerden 32 adedinin 1 torbadan az
çimento içermemesi gerekir. Beton briketler imalinden itibaren en az bir hafta süreyle düzenli olarak  sulandýktan sonra kullanýlabilecektir.
Ufalanmamasý ve mukavemetinin konrol tarafýndan yeterli bulunmasý gereklidir. Delik þekli de kontrol tarafýndan saptanacaktýr.

5.Kum:
Kullanýlacak kum olabildiðince silisli olacak ve içinde toprak, kil, tuz, organik madde ve yabancý cisimler bulunmayacaktýr. Deniz ve dere
yataklarýndan getirilen kumun iyice yýkanmýþ olmasý þarttýr. Kumda kabul edilebilecek kil miktarý hacmin max %5’tir.
Her türlü duvar harcýnda ve birinci ve ikinci el sýva iþlerinde tane çapý 3 mm’den  kum kullanýlacaktýr. Üçüncü el sýva ve kesme taþ ile
mermer iþleri harcýnda delik çapý 1 mm’lik elekten elenmiþ kum kullanýlacaktýr. Betonarme betonu, beton ve grebeton imalinde,
temellerde ve zemine yaymak için tane çapý 7 mm’dem küçük kum kullanýlacaktýr.

6. Çakýl :
Kullanýlacak çakýl olabildiðince silisli olacak ve içinde toprak, kil, tuz, organik madde ve yabancý cisimler bulunmayacaktýr.  Çakýlýn iyice
yýkanmýþ olmasý þarttýr. Çakýl tane boyutu 30 mm’den büyük olacak þekilde elenecektir. Betonarme betonu, beton ve grobeton imalinde
kullanýlacak uygun görüldüðü takdirde inþaatta kullanýlabilir.

7.Çimento:
Bütün inþaat iþlerinde, aksi belirtilmedikçe, Portland çimentosu kullanýlacaktýr. Çimentonun taze olmasý ve rutubetli yerlerde muhafaza
edilmemesi þarttýr.Topaklanmaya baþlayan çimento kesinlikle kullanýlmaz. Çimento TS 19’a uygun normal Portland çimentosu veya bu
norma uygun (eþdeðer) çimento olacaktýr.

8.Kireç:
Yapýda kullanýlacak kireç yaðlý, taze ve tam kývamýnda piþmiþ, toz, toprak ve diðer yabancý maddelerden  ve fazla piþmiþ harçlardan
arýnmýþ olacaktýr. Rengi genellikle tekdüze beyaz olmalýdýr.

9.Demir:
Genel yapý iþlerinde kullanýlan demirlerin 3700 kg/cm’lik bir çekme mukavemeti olmalýdýr. 200 mm boyundaki deney çubuðunun kýrýlma
anýnda uzama miktarý %10’dan az olmalýdýr. (Deney çubuðu yapmak için demirin tornalanmasýna, dövülmesine ve haddeden geçirilmesine
izin verilemez. Demirin deneyi her zaman fabrikadan çýktýkðý orijinal boyut ve þekille yapýlacaktýr.) Demirlerin kesiti ince taneli ve türdeþ
(tek türlü) olacak, yarýktan, yanýktan, çatlak, çapak ve karýncadan, diðer bütün kusurlardan arýnmýþ olacaktýr. Saçlar, profil demirler,
lamalar, dört köþe ve yuvarlak demirler iyi haddelenmiþ olacak ve boyutlarýnda %2’yi geçen fark bulunmayacaktýr. Zýmbalanmada
çatlamayacak, yarýlmayacak eðilip büküldüðü zaman yýrtýlmayacaktýr.

10. Çelik:
Yapý iþlerinde ve özellikle betonarmede TS 1 normunda (veya eþdeðeri) çekim yolu ile elde edilmiþ, genellikle yuvarlak çubuk halindeki
yumuþak çelik kullanýlacaktýr. Kýrýlma mukavemeti 3700-4200 kg/cm olmalýdýr. Gözlemlenebilen elastikiyet hakký 2000-2600 kg/cm
olmalýdýr.
Çelik ince taneli ve tamamen türdeþ olacaktýr. Leke, pas karýnca, çapak , boþluk ve yarýktan arýnmýþ olacaktýr. Soðukta testere ile kesilen
yüzeyler düzgün ve kaypak olacak, pürüzlü ve yýrtýk olmayacaktýr. Çapýnýn 2 misline eþit bir çapla ve 180

o 
ile bükülen soðuk çubuðun dýþ

çekme yüzeyinde kesinlikle yarýk ve kýrýþýklýk meydana gelmeyecektir. Yüzeyindeki pas içerisine iþlemiþ, karýncalanmýþ ve kýrýþýklaþmýþ
çeliklerle deney sonunda istenen mukavemeti vermeyen çelikler kullanýlmayacaktýr.

11. Alçý:
Yapýda kullanýlacak alçý, alçýtaþýnýn piþirilip öðütülmesinden elde edilen alçýdýr. Alçý gereðinden az veya çok piþmiþ kýsýmlardan, kil, kireç
ve diðer yabancý maddelerden arýnmýþ olacaktýr. Temiz, çok taze ve sertleþmesi çabuk olacaktýr.Su emme kabiliyeti tartý ölçeði bazýnda
%70’i geçmeyecektir.Bir avuç alçýya aðýrlýðýnýn yarýsý kadar su karýþtýrýlýp buna uzun bir þekil verilince 7-8 dakikada hamur sert bir hale
gelirse alçý iyidir; çamur gibi yumuþak kalýrsa iyi deðildir, kubul edilemez. Alçý hamurunun temasý yaðlý olmalýdýr ve ele kola gibi
yapýþmalýdýr. Alçý kullanýlýncaya kadar kapalý yerlerde muhafaza edilmelidir.

12. Tabii Mermer:
Yapýda kullanýlacak Tabii memer oldukça yoðun kalker, dokusu ince taneli, duru türdeþ, rengi tekdüze, lekesiz olacak, çok ince cila kabul
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edecektir. Çatlak, çukur ve damarlý olmayacak: içinde kesinlikle kil ve baþka yabancý maddeler bulunmayacaktýr. Düzgün kesilmiþ
olacaktýr. Boyutlarý kontrol tarafýndan verilecektir.

13. Ahþap:
Yapýda kullanýlacak her çeþit ahþap malzeme kendi cinsinin en iyi kalitesinden  olacaktýr. Lifleri ince, yoðun ve sert olacaktýr. Rutubetli,
çatlak, kusurlu, çarpýk, yarýk ve çürük,eski kereste kullanýlmayacaktýr. Keresteler daima lif doðrultusuna paralel biçilmiþ olmalýdýr.
Özellikle doðrama iþlerinde lif doðrultusuna paralel biçilmemiþ aðaçlar kesinlikle kullanýlmayacaktýr. Kullanýlan kereste budaklarý (göz)
çapýnýn 2cm’den büyük olmamasý, bunlarýn olabildiðince az olmasý, çýkar budak olmamasý ve kenarda bulunmamasýna dikkat edilecektir.
Kontrplak budak, çatlak, kabarcýk ve diðer kusurlardan arýnmýþ olacak ve rutubetsiz yerlerde muhafaza edilecektir.

14. Kiremit: (Piþmiþ Toprak Kiremit )
Proje ve/veya özel teknik þartnamede belirtilen kiremitlerin iyi piþmiþ, düzgün kalýplanmýþ olmasý gerekir. Kiremit yüzeylerenin düzgün
ve pürüzsüz, kesitinin yoðun ve homojen olmasý ve her türlü çatlak, çapak ve delikten arýnmýþ olmasý gerekir. Kiremitin. Su emme
miktarýnýn tartý ölçeði bazýnda %10’dan az olmasý gerekir. Yanlarýndan iki mesnet üzerine otutularak ortasýndan 120 kg’lýk tekil bir yük
uygulandýðýnda kýrýlmamalýdýr. Kiremit bileþiminde serbest kireç (CaO) ve magnezi (MgO) bulunmayacaktýr.

15. Cam:
Ýnþaatta kullanýlacak camlar oldukça iyi piþmiþ ve çok yavaþ soðutulmuþ olmalýdýr. Iþýk ýþýnlarýný tamamen geçirip ýsý ýþýnlarýna karþý
etkisiz olmalýdýr. Renk vermemeli ve ýþýðý kýrmamalýdýr. Adi camýn (kurþun oksitsiz) yoðunluðu 2.6gr/cm3, kristal camýn (kurþun oksitli)
yoðunluðu ise 3.25-5.44gr/cm
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 olmalýdýr. Camlarda hava kabarcýklarý, damarlar ve buna benzer kusurlar olmayacaktýr. Özel teknik

þartname ve/veya projede aksi belirtilmedikçe tüm kapý ve pencelerde kullanýlcak cam kalýnlýklarý.
0.25 m2 serbest cam alanýna göre 2mm,
0.25 m2 ile 0.7 m2 

arasý 3mm,
0.7  m2 ile 1.2m2 arasý 4mm ve
1.2m2den büyük alanlar için 5 mm’lik veya kontrolun uyugun göreceði kalýnlýkta olacaktýr.

16. Fayans:
Ortalama 7 mm kalýnlýkta,  sýrý düzgün olacak ince çatlaklardan arýnmýþ olacaktýr.Fayans sýrý çelikle çizilmemeli ve kesinlikle rutubeti
geçirmemelidir. Fayanslarýn boyutlarý birbirine týpatýp uymalýdýr.

17. Seramik:
Yapýda kullanýlacak seramik en iyi cinsten, eþit boyutlarda, köþeleri düzgün ve renkler homojen olacaktýr.  Basýnca karþý 400 kg/cm2’lik
bir mukavemete  sahip olmalýdýr. Yüzeylerinin sert çelikle zorla çizilebilmesi gerekir. Seramik malzemenin rengini atmamasý, boya ve leke
tutmamasý gerekir.

18. Karo Mozaik ve Süpürgelikler:
Ýçerisinde con (con mermeri) parçalarýnýn karýþtýrýldýðý üst kýsým 500 dozlu beyaz çimento harcýndan yapýlacaktýr.   Bu mozaikle ayni
malzemeden imal edilmiþ süpürgelikler kullanýlacaktýr. Döþemeliklerde ve süpürgeliklerde kullanýlan karo mozaik iyi cins olacak, güzel ve
parlak bir þekilde cilalanacaktýr. Kullanýlacak malzeme en az bir ay önce imal edilmiþ olmalýdýr.Karo mozaik yüzeyi pürüzsüz olmasý için
macunlanýp tekrar cilalanacaktýr.

19. Terrako Mozaik: ( Prekast, Döküm Mozaik)
Pencere denizliði, kapý eþiði,balkon kenarý ve merdiven basamaklarýnda kaplama olarak kullanýlan terrako mozaik içerisine con (con
mermer) parçalarý karýþtýrýlmýþ 500 dozlu beyaz çimento harcýndan yapýlýr. Taneli bizel boyutunda olacaktýr. Terrako mozaik yeterli
techizatý içerir ve atölyede imal edilir. Kullanýlmazdan en az bir ay önce imal edilmiþ olmalýdýr. Proje detaylarýna ve duruma göre özel
teknik þartnameye uygun olarak hazýrlanan terrako yüzeyinin pürüzsüz, deliksiz ve parlak cilalý olmasý, içinde boþluklar bulunmamalý ve
çok düzgün olmalýdýr.

20. P.V.C. Kaplama:
Yapýda kullanýlacak P.V.C. 2.8 mm kalýnlýðýnda, dayanýklý, sýk dokulu elastik özellikli, su geçirmez ve yangýna dayanýklý olacaktýr. Yüzeyi
temiz olmalý, kýrýk  olmamalýdýr. Özel döþeme tutkalý ile düzgün bir þekilde yapýþtýrýlmalýdýr. aksi belirtilmediði taktirde bu malzeme ile
birlikte yine ayni malzemeden imal edilmiþ olan orijinal süpürgelikler kullanýlacaktýr. Renk ve desen kontrol tarafýndan seçilecektir.

21. Beton Boru:
1m³ temiz kuma 359 kg. Çimento dozajý ile metal kalýplar içinde pres usulü ile beton boru yapýlacaktýr.
Borular yapýldýktan sonra en az bir ay geçip sertleþmeden kullanýlmayacaktýr. Borularda boþluk, hava kabarcýðý veya çatlak bulunmayacaktýr.
Borular kum içine gömülüp kuma 8000 kg/cm² basýnç uygulandýðýnda borular, kýrýlmayacak derecede mukavim olmalýdýr. Kuru olarak suya
sokulduðunda 24 saat içinde aðýrlýðýnýn
52’sinden fazla su emmemelidir. Borularýn min. kalýnlýklarý:
çaplarý ø 200 mm’ye kadar olanlar için 20 mm,
açplarý ø 300 mm’ye kadar olanlar için 25 mm,
çaplarý ø 400 mm’ye kadar olanlar için 35 mm,
çaplarý ø 500 mm’ye kadar olanlar için 45 mm olacaktýt
500 mm. Çapýndan itibaren borular armatürlü yapýlacak ve et kalýnlýklarý hesapla belirlenecektir.

22. Su:
Beton harç yapýlmasýnda ve diðer amaçlarla kullanýlacak suyun temiz ve kullanýlabilir olmasý gekir. Deniz suyu,tuzlu sular,%3’den fazla
sülfirik asit içeren sular, maden sularý, sanayi ürünlerinden elde edilmesinden artan sular ve bataklýk sularý KESÝNLÝKLE kullanýlamaz.

23. Lavabo, WC, Klozet ile Rezervuarý, Bide, Duþ ve Pisuar v.b. Elemanlar ve Aksesuarlarý:
Proje ve/veya özel teknik þartnamede aksi belirtilmedikçe. Porselen ve piyasada bulunan bu tür malzemenin en iyisi olacaktýr.Aksi
belirtilmedikçe renk duru beyaz olacaktýr. Aksesuar da yine ayni tür ve markadan olacaktýr. (kaðýtlýk, sabunluk, etajer, askýlýk v.b.) Lavabo
önünde konsolu olan ayna ve havluluk bulunacaktýr. WC klozetinde tahret çeþmesi olacaktýr. Duþlarda Alüminyum mika kabin teþkilatý
olacaktýr.
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24.Banyo Küveti ve Aksesuarý:
Ýnþatta kullanýlacak Standart veya kontrolun uygun göreceði boyutlarda olacaktýr. Banyo küveti, sabunluk ve Al. çerçeveli mika kabini ile
birlikte ele alýnacaktýr. Kullanýlacak malzeme piyasada bulunan bu tür malzemenin en iyi kalitesi olacaktýr.

25. Armatürler:
Proje ve/veya özel teknik þartnamede markasý belirtilmedikçe, Piyasada bulunan ve þehir su þebekesinin basýncý ile çalýþan bu tür
malzemenin en iyisi olacaktýr.

26.Alüminyum Doðrama:
Proje ve/veya özel teknik þartnamede aksi belirtilmedikçe Yapýda et kalýnlýðý min. 18 mm, yeterince anodlanmýþ (17-21 mikron),
alüminyum orijinal renginde alüminyum doðrama kullanýlacaktýr. Kullanýlacak aksesuar da ayni nitelikte olacaktýr.

B - ÝNÞAAT ÝÞLERÝ

27. Temele Altý Grobeton Serilmesi:
Betonarme sömellerin altýna serilen 10 cm  kalýnlýðýndaki grobeton, 1:3:6 (çimento-kum-çakýl) karýþýmýnda olacak ve iyice düzeltilecektir.

28.Temel ve Döþemeye Kum-Çakýl Serilmesi:
Projede gösterilen yerlere, düzgün bir þekilde 10 cm kalýnlýðýnda kalýn daneli kum (3mm) serilecektir.

29. Temel Grobetonu:
Temellerin doldurulmasýnda kullanýlan grobeton, 1:8 (çimento-kum- çakýl) karýþýmýnda olacaktýr. Çakýl her türlü yabancý maddeden
arýnmýþ, yýkanmýþ olmasý, granülometresinin kontrolun onayýndan geçmesi þarttýr. Su oranýnda kontrol tarafýndan belirlenen esas
uygulanacaktýr.

30. Blokaj:
Temel oluþturmak amacýyla döþeme altlarýna 15 cm kalýnlýkta blokaj serilecektir. Kullanýlan taþlar 10-15 cm ebadýnda sert ve silisli
olacak, elle düzgün bir þekilde döþencektir. Taþlarýn kalýn kýsýmlarý aþaðýda olacaktýr.

31. Döþeme Grobetonu:
Blokaj üzerinde 10 cm kalýnlýðýnda ve 1:3:6 (çimento-kum-çakýl) karýþýmýndan grobeton serilecektir. Grobeton yüzeyi düzgün olacaktýr.
Betoniyerde karýþtýrýlmasý ve su oranýnýn kontrolun göstereceði esasa göre olmasý gereklidir.

32. Toprak Dolgu:
Döþeme ve diðer yerlerde amaçlanan seviyeye eriþmek için yapýlacak dolgu iþlerinde stabilize malzeme veya kontrolun uygun göreceði
cinsten toprak kullanýlacaktýr. 30’ar cm kalýnlýkta serilecek tabakanýn iyice sulanýp tokmaklanmasý gereklidir. Tokmaklama iþlemi
kesinlikle kompaktörle yapýlacaktýr.sökülüp tekrar imal edilecek ve bu konuda  herhangi bir itirazý  geçerli olmayacaktýr.

33.Beton ve Demirli Beton (Betonarme) Ýmali:
Müteahhit, beton yapmak için, karýþýma girecek çimento, kum ve çakýl malzemesinin miktarýný ölçebilmek için gerekli ölçüm elemanlarýný
bulunduracaktýr. Çimentonun ölçüsünü hacme çevirmede çimentonun m³ aðýrlýðý ortalama olarak 1250 kg. Ve buna göre 50 kg’lýk torbalar
40 litre kabul olunacaktýr. Beton birleþimine girecek kum ve çakýl malzemesinin tane büyüklükleri bakýmýndan tatbiki yapýlacaktýr. Bunun
için yapý yerine gelmiþ kum ve çakýllar belirli oranlarda ve toplam  5 kg. alýnarak karýþtýrýlýr. Bu karýþýk kum ve çakýl önce 7 m/m’lik kaba
elekten geçirilir. Bu kaba elekten geçen malzeme 1 mm’lik delikleri olan ince elekten geçirilir.Bu malzemenin doðrudan doðruya
kullanýlabilir olmasý için kaba elekten geçirilen bütün karýþýmýn aðýrlýkça %40 -50’si elekten geçmiþ %60-50’si elek üzerinde kalmýþ
olmalýdýr. Bu elekten geçen kum malzemesi 1 mm’lik delikli ince elekten geçirildiðinde de aðýlýkça %10-30’u  elekten geçmiþ ve %90-70’i
elek üzerinde kalmýþ olmalýdýr. Bu deney defalarca tekrar edilir ve þantiyede (gelen her yeni parti kum ve çakýl için) diyagram þeklinde bir
çizelge ile gösterilir. Eðer kaba elek deneyi sonunda elek üzerinde birikmiþ karýþýmýn %20’si kalmaz ise ve ikinci ince elek deneyinde de
elek üzerinde yalnýz kum malzemesinin aðýrlýkça min.%30’u kalmazsa bu malzemenin kullanýlmaya elveriþsiz olduðuna ve iyleþtirilmesi
gerktiðine karar verilecektir. Beton karýþýmýna girecek kum ve çakýl malzemesi ayrý ayrý ölçüldükten sonra betoniyerde, homojen bir
karýþým elde edilinceye kadar karýþtýrýlacaktýr. Betoniyer ve taþýt araçlarý her günün sonunda iyice temizlenip yýkanacaktýr. Her yapý
bölümüne ait beton, özel þartnamelerde veya analiz ve seridöbride belirtilen dozajýna göre, karýþýma girecek malzeme miktarý ölçülerle
tesbit edilerek yapýlacaktýr. Gerektiði takdirde önemli inþaat kýsýmlarýnda kullanýlacak beton için gerekli  kum, çakýl malzemesi dakika-
elek deneylerine tabi tutulacak ve beton harcýnýn sýklýðý hesaba katýlarak dozaj oranýna göre malzeme miktarý dakik olarak tayin
edilecektir. Yapýda beton dozaj oranýnýn korunmasýna çok dikkat edilecektir. Belirlenmiþ dozaj oranýna raðmen beton yapýldýðý görülürse
o inþat kýsmýný kayýtsýz þartsýz söküp yeniden yapmaya müteahhit yükümlüdür. Beton karýþtýrýlarak hazýrlandýktan sonra derhal dökülme
iþine baþlanýp aralýksýz devam ettirilecektir. Beton harcý, donmaya baþlamadan kulanýlacaktýr. Beton birbiri üzerine gelen tabakalar
diðerine iyice kaynaþacak þekilde birbirini takiben ve taze taze dökülecektir. Özellikle tablalý kiriþlerde, beton dökme iþleminde, mümkün
olduðu kadar kiriþ kýsmý ile tabla kýsmýnýn bir elden  çýkarýlmasýna gayret edilecektir.Þayet bir elden tamamlamak mümkün olmazsa
birleþimin yerinin gerilmenin en az olduðu yerlerde seçilmesi þarttýr. Beton, kalýplar içine döküldükten sonra  vibratörle hava boþluðu
kalmayýncaya kadar  dövülerek sýkýþtýrýlacaktýr. Gerek bu iþlem esnasýnda ve gerek kalýplar kaldýrýldýðý zaman dýþ yüzeyinde ve içinde
görülecek en çok 2 cm çap ve derinliðinden fazla herhangi bir boþluk veya demirlerin çevresinin beton tarafýndan  iyice sarýlmamýþ olmasý
o kýsým inþaatýn kabulünü engelleyeceðinden ve müteahhidin bu konuda hiç bir itiraz hakký olmayacaðýndan beton dökme iþlemine çok
dikkat edilmesi þarttýr. Beton yerine göre 10-15 cm’lik tabakalar halinde dökülecektir. Dýþ yüzeyi katýlaþmýþ ve üzerine beton dökülecek
tabakalarýn önce üzerleri kazýnýp yere beton dökülmeden önce sulu çimento harcý (þerbet) dökülecek ve bunun üzerine, kurumadan, hemen
yeni beton dökülmesine özen gösterilecektir. Kalýplarý içine dökülmüþ, yerleþtirilmiþ betonun korunum usullerde yapýlan saðlanmalýdýr.
Beton üzerinde, yalnýz donun deðil soðuk havanýn da zararlý etkisi olabileceðinden kýþ mevsiminde  inþaatta bu konuya dikkat etmek
gerekir. Min ýsý derecesi-5

o
ten -3

o
santigrad derecesine kadar olan zamanlarda beton dökülme iþine ihtiyatla devam edilir. Bu durumda

donmuþ malzeme kullanýlmaktan sakýnmalý ve beton dökme iþi biter  bitmez bu kýsmýn üzerleri örtülerek soðuðun etkisine karþý korunmalýdýr.
-5

o
 dereceden yukarý olan sýcaklýklarda beton dökme iþlemi yazýlý izni üzerine suyun ve malzemenin uygun bir þekilde ýsýtýlmasý ve iþlem

yerinin etrafý kapatýlýp ýsýtýlmasý suretiyle devam olunabilir. Yapý yerinde max. ve  min. sýcaklýk derecelerini gösteren bir termometre
bulundurmaða müteahhit zorunludur. Demirli beton, demirleri onaylanmýþ projelerine göre hazýrlanacaktýr. Demirler dýþta kesilip bükülecek
ve yerlerine sonradan konulacaktýr. Demirler hiç bir yerde kalýp üzerinde bükülmeyecektir.  Demirler yerlerine konulduktan sonra
kontrolun demirlerin projelerine uygun olduðuna ve  beton dökme iþine baþlanabileceðine dair sözlü veya yazýlý izni alýnacaktýr. Müteahhidin
planlarda boyu ve kalýnlýðý gösteren demirleri hiçbir þekilde deðiþtirmeye veya baþka boyutta demir koymaya yetkisi yoktur. Demirler
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kullanýlmazdan önce çamurdan yað ve paslardan temizlenecektir. Beton dökümü esnasýnda demirlerin eðilmesi ve yer deðiþtirmemesine
dikkat edilecek, pas paylarý korunacaktýr. çekme demirler hiç bir yerde kesinlikle eklenmeyecektir. Ancak tek demir kullanýlmasý imkan
olmayacak kadar uzun kýsýmlarda kurallara göre yapýlacak etkin boyu en kalýn demir çapýnýn en az 45 misli olacaktýr. Çekme demirleri 26
m/m çapýndan fazla olduðu takdirde ek yerleri   iki tarafý birbirine ters tarafta yivli manþonlarla baðlanacaktýr. Kaynatma usulü ile demirleri
eklemek yasaktýr. Bütün iskele ve kalýplar kendilerine etki eden kuvvetlere dayanýklý ve kullanýldýktan sonra kolayca ve tehlikesizce
kaldýrýlabilecek durumda olacaktýr. Kalýplarýn destekleri kamalar üzerine oturtulacak, kalýplarýn yavaþça ve çarpmadan indirilmesi
saðlanacaktýr. Dikmelerin taþýdýklarý yükün zemine uygun bir þekilde bölüþümüne dikkat edilecektir. Beton dökmeden önce kalýplarýn içi
iyice temizlenecek ve ýslatýlacaktýr. Destek aralýklarý   90 cm’den fazla  olamayacaktýr. Kalýplarýn içindeki beton iyice prizini almadan
kalýp ve altlarýndaki destekleri  üzerine etki eden aðýrlýklar  betonun katýlaþmasý ile hafifleþmeden, yani beton kendini taþýyacak derecede
katýlaþmadan ve ayrýca Kontrol tarafýndan bu yolda yapýlacak konrtol sonucunda yeterlilik durumu belirlenip yazý ile veya sözlü emir
veilmeden hiç bir inþaat kýsmýnýn kalýplarý verilmeden kaldýrýlmayacaktýr. Deðiþik yapý kýsýmlarýnýn kalýplarý  en az aþaðýdaki sürelerde
kaldýrýlabilecektir.  Minimum sýcaklýk +5

o
 yukarý olan zamanlarda kiriþlerin yan kalýplarý ile kolonlarýn kalýplarý 3 gün sonunda kiriþlerin

alt kalýplarýyla açýklýðý 4 metreden büyük olan döþemelerin dikmeleri, 21 gün  sonunda. Büyük açýklýklý kiriþlerle çerçeveler ve buna
benzere önemli inþaat alanýnda bu süreler iki katýna çýkarýlacaktýr.0

o
 ile +5

o
santigrat arasýndaki derecelerde ise betonun donmasý yavaþ

yavaþ devam edeceðinden kontrol, betonun iyice katýlaþýp katýlaþmadýðýný belirleyecek, kalýp kaldýrma süresini gereði kadar uzatabilecek
ve müteahhidin  hiç bir itiraza hakký olmayacaktýr. Katýlaþma süresinde don olursa kalýp kaldýrma süresi en az donun devam ettiði zaman
kadar uzatýlacaktýr. Beton ve demirli beton hakkýnda burada belirtilmeyen konularda TS 500 Tüzük hükümleri geçerli olacaktýr. Betonun
veya demirli betonun TS 500 Tüzük hükümlerine uygun olarak,1:2:3 (çimento-kum-çakýl) karýþýmýnda imal edilmesi  istendiði takdirde,
bu husus özel þartnamede belirtilecektir. Bu takdirde her yoðurmada bir torba çimento kullanýlacak ve bu 70 lt. Kum ve 141. Lt. Küp çakýl
ilave edilecektir. Küçük çapta beton iþlerinde yarým torbalýk esasa göre  hareket edilecektir. Kullanýlacak suyun çimentoya oraný aðýrlýkça
0.55 olacaktýr ki bu bir torba çimento için 53/4-6 galon suyun kullanýmýný gerektirir. Bundan fazla su kullanýlmasý yasaktýr. Kum ve çakýlýn
ölçülmesinde 70 lt’lik kaplar kullanýlacaktýr. Bu kaplarýn imalata baþlanmazdan önce kontrolun onayýndan geçmesi gereklidir. 0.076³
iþlenmiþ beton 4.7-1.9 torba çimento içerecektir. Özel karýþýmlý betonlar istenmesi durumunda özel teknik. Þartnamenin hükümlerine
uyulacaktýr. Betonarme ve beton dökümlerinden 48 saat önce kontrol haberdar edilecektir. Sulama iþlemi günün serin saatlerinde
yapýlacaktýr. Yukardaki þartlara tümüyle uyulmamasý  ve/veya betonarme planlarýnýn aynen uygulanmamasý halinde yapýlmýþ betonlar
Müteahhid tarafýndan sökülüp tekrar imal edilecek ve bu konuda  herhangi bir itirazý  geçerli olmayacaktýr.

34. Kagir Duvarlar:
Moloz taþý ocaktan çýktýðý gibi kullanýlýr. Yalnýz yüzlerinde yumuþak tabakalar  temizlenmiþ olmalýdýr. Kagirde   tabakalarýn   birbirine
paralel olmayan birleþme yüzeyleri düzeyleri düzgün deðildir. Bu duvarlarýn toprak içinde kalan  kýsmý 250 kg. Çimento harcýyla, dýþtaki
kýsmý 1/2 oranýnda kireç harcý ile veya Özel Teknik þartnamedeki harçla yapýlýr. Genellikle bodrum gövde duvarlarý ve projede taþ duvar
olacaðý belirlenmiþ   duvarlar moloz taþý ile yapýlacak ve en az projede gösterilen kalýnlýk verilecektir. Asýl geçerli olan boyut mukavemet
hesaplarýnýn vereceði  boyuttur. Aðýrlýk taþýyan kýsýmlar için harç türü bile, bu hesaplar  sonucunda gerekli mukavemeti saðlamak üzere
belirlenecektir. Köþelere, büyük ve oldukca düzgün yassý taþlar kullanýlacaktýr. Taþlarýn duvarýn icinde boþluk kalmayacak þekilde bir harç
tabakasý üzerine konarak yerleþmesi için çekiçle vurulacaktýr. Bu duvarlarda taþlar yatay ve düþey doðrultuda baðlantýlý olarak örülür ve
hatýl veya diðer bir duvara gelen yerde düzeltilir.Boþluklara harç ile birlikte küçük taþlar yerleþtirilmelidir. Ortalama her  1.50 metrede bir
düzeltme yapýlýp iç ve dýþ duvarlarda 20 cm hatýl yapýlmalýdýr. Bu seviye pencereye geldiði durumda hatýl pencere alt seviyesinde taban
betonu veya üstünde lento ile birlikte yapýlacaktýr. Beton hatýl, 1.2 metreküp kumla 250 kg. Çimento katarak yapýlacak ve 4 tane 10
mm’lik boyuna yuvarlak demir çubuk, 8 mm’lik etriyelerle her 25 cm’de bir baðlanarak boydan boya donatýlacaktýr. Duvar 60 cm’den
fazla geniþ olursa donatý o oranda artýrýlýr.Bütün taþ duvardaki köþeler ya dolu  tuðla,  büyük ve düzgün taþlar ile,kapý, pencere etrafýyla
delikler ve benzerleri de tuðla ile örülecektir. Eðri duvar bölümü  varsa, bunlar da .Pencere ve kapý yerleri 300kg  dozlu demirli beton olarak
yapýlacaktýr.

35.Dolu Tuðla Duvarlar:
Bodrum katý gövde duvarlarý dýþýnda diðer duvarlar projede gösterilen boyutta  yapýlacaktýr. Ancak yük taþýyan duvarlar veya ayaklar
mukavemet hesabýnýn vereceði boyutta olacaktýr. Þu kadar ki, bu duvar ve ayaklar için mimari nedenlerden ötürü daha fazla izin verilmezse
bu ölçüyü korumak üzere harç türü deðiþtirilmek suretiyle mukavemeti artýrýlacak veya bunu  saðlamak için uygun dozajda beton veya
demirli  betona dönüþtürülecektir. Tuðla duvarlar bilimsel imal koþullarýna tamamen uygun bir þekilde ve derzler üzerine derz gelmemek
þartýyla ve sýralar yatay olmak üzere örülecektir. Örülen duvarlar tamamen düþeyinde,  gönyesinde olacaktýr. Tuðlalar iþlenirken güzelce
ýslatýlacak ve toz topraktan arýndýrýlacaktýr. Kýþýn duvar inþaatýna devam edilecekse donun etkisinden korunmalýdýr. Yük taþýyan duvarlar
her kat seviyesinde ve min. 20 cm kalýnlýðýnda demirli beton hatýl ile kuþatýlacaktýr. Bu hatýllar içerisine 4 tane 10 mm’lik boyuna donatý
konacak ve 25 cm. ara ile 8 mm’lik etriyelerle baðlanacaktýr. Kapý ve pencere üstlerine üzerindeki yükü taþýmak üzere hesap edilip ona
göre donatý içermek üzere 300kg; dozlu demir beton lento yapýlacaktýr. Yük taþýyan duvarlarla yarým tuðla olanlar muhakkak 300kg dozlu
çimento harçý ile örülecektir.

36. Delikli Tuðla Duvarlar:
Projede görülen duvarlar, dolu tuðla veya taþ olduðu belirtilmedikçe, iyi kalite tuðla ile 20 - 15 veya 10 cm kalýnlýkta inþa edilecektir. Duvar
örgüsünde derzler çok düzgün ve yatay olacak, derz derz üstüne gelmeyecektir. Duvarlar tamamen þakülünde ve gönyesinde olacaktýr.
Duvar inþasýnda kullanýlacak harç 1:2:8 (çimento-kireç-kum) karýþýmýnda olacaktýr.

37. Ýzolasyon Ýþleri:
Duvarlarý zeminden gelebilecek rutubete karþý korumak için bütün duvarlarýn altýna halý tipi izolasyon serilecek ve bundan sonra örgü iþine
baþlanacaktýr. Ýzolasyon malzemesi duvar geniþliðinden 5’er cm taþacak þekilde konacaktýr. Banyo döþemesi grobeton veyabetonarme
üzerine yalýtým yapýlacaktýr. Kargir veya toprak ile temas eden bütün ahþap kýsýmlar ahþap koruyucu ile boyanacaktýr.(Tercihen Solignum
ile) Duvarlarýn düþey izolasyonu proje ve planda belirtildiði þekilde yapýlacaktýr. Düþey ve yatay izolasyonlarýn birleþim yerleri dikkatle
oluþturulacaktýr. Duvar arkalarýnýn doldurulmasý ancak düþey izolasyonlarýnýn tamamlanmasýndan  ve gerekli zaman geçtikten sonra
yapýlacaktýr. Özel þartnamede ve/veya projede özel olarak tarif edilmediði taktirde betonarme çatýda, izolasyonunu temin amacýyla çatý
üzerine ve parapet duvarlarýnýn iç ve üst yüzeyine usulunde izolasyon uygulanacaktýr.

38. Meðil Betonu (Düzeltme Betonu):
Betonarme çatý üzerine en az %1.5 eðim saðlamak amacýyla ortalama 5 cm kalýnlýðýnda ve 200 kg dozajlý tesviye betonu serilecektir. 1:3:6
(çimento-kum-çakýl) karýþýmýndaki bu betonun imalinde kullanýlacak çakýl tanelerinin en büyük boyutunun 1 cm’ den küçük olmasý
lazýmdýr. Tesviye betonunda donatý olarak sýk kümes teli kullanýlacaktýr.

6



39. Çimento-Kireç Sýva:
Ýç ve dýþ yüzeyleri, tavanlar, kolonlar bu sýva ile sývanacaktýr. Sýva iþlerine baþlamazdan önce duvarlarýn iyice kurumasý gerekir. Sývanacak
yüzeyler, temizlenecek ve ýslatýlacaktýr. Harç derzlere iyice girmelidir. Düzgün beton yüzeyler sývanmazdan önce keskin bir aletle
çentiklenecektir. Çimento-kireç sývasý 3 el’de yapýlacaktýr. Birinci el sývada duvara sulu bir harç olarak uygulanacaktýr.1:3 (çimento-kum)
karýþýmýnda olacaktýr. Kalýnlýðý 0.5cm’i geçmeyecektir. Ýkinci el sývanýn yüzeyleri mastarla düzeltilecektir. Sýva yüzeylerinin düzgün
olmasýný saðlamak için önce max. 2 metre mesafelerle ana denilen düzeltme parçalarý hazýrlanacaktýr. Üçüncü el sýva, ikinci el yapýlmýþ
yüzeyler sertleþtikten sonra yapýlacaktýr. Duvar ýslatýldýktan sonra 1:2 (iyi sönmüþ kireç-ince kum) ve az çimento karýþýmýndaki sýva harcý
geniþ tahta mala ile, uzun süre üzerinde çalýþýlarak uygulanacaktýr. Üçüncü el sýva iþine yüzeyler düzelinceye kadar ve çatlak ve diðer
kusurlar giderilinceye kadar devam edilecektir. Köþe ve kenarlar keskin olacak, istenilen yerler ise yuvarlatýlacaktýr. Tavanlarla duvarlarýn
ara kesitlerinin düzgün ve doðru olmasýna dikkat edilecektir. 3.El sýva ortalama 21/2 cm kalýnlýðýnda olacaktýr. Çarpýk,eðri þakülünde ve
gönyesinde yapýlmayan sývalar müteahhit tarafýndan sökülerek tekrar yapýlacaktýr.

40. Çimento Sýva:
Rutubetli yerler (septik tank, rogar (menhol) v.s.) 1:3 (çimento-kum) karýþýmýnda harç ile sývanacaktýr. Sýva kalýnlýðý 2 cm olacaktýr.
Tamamen kurumazdan önce ýslak bez ve çimento ile iyice ovularak parlatýlacaktýr. Ýçine kireç karýþtýrýlmaz. Rogar içlerindeki sýva
uygulamalarýnda sýva yüzeyi kaygan köþeler yuvarlak ve su  akýþý kolaylaþtýrýlacaktýr biçimlerde oluþturulur.

41. Alçý Sýva:
Düz veya profilli olarak yapýlacaktýr. Saf alçýdan hazýrlanan harç keskin ve düzgün bir þekilde çelik mala ile çekilecek ve parlatýlacaktýr.
Parlatma iþi alçý ýslak iken, sabunlu suyla, kuru iken bezir yaðýna batýrýlmýþ bezle yapýlacaktýr. Büyük profiller için çýtalar veya tel örgüler
ile alçý süsleme strüktürleri meydana getirilecektir.Kýrýlma ihtimali olan sývalarda özel plastik arduazlar kullanýlacaktýr.

42. Karo Mozaik Döþeme:
Karo mozaik döþeme kaplamasý ve süpürgelikler gerekli düzeltme (tesviye) betonu yapýldýktan sonra harçla yerleþtirilecektir. Kullanýlacak
harç 1:2:8 (çimento-kireç kum ) karýþýmýndan olacaktýr. Karolarýn yerleþtirilmesinde  derzler düzgün ve duvarlara paralel, yüzey yatay
olacaktýr. Serilen kaplama ve süpürgelik derzleri bir gün sonra beyaz çimento þerbeti ile þerbetlenecektir. Kaplamanýn duvara birleþtiði
yerlere ayný cinsden 10cm yükseklikte  süpürgelik  konacaktýr.Süpürgelikler konmazdan önce sýva kazýlacaktýr.Süpürgelik bitmiþ duvar
yüzeyinden 1 cm’ den fazla atýk olmayacaktýr. Karo mozaik döþeme her türlü leke ve pislikten arýnmýþ ve usulünde cilalanmýþ olarak
teslim edilecektir.

43. Mermer Ýþleri:
Mermer kaplamalar düþey yüzeylerde en az 2 cm yatay döþemelerde en az 2.5 cm kalýnlýðýnda olacak ve özenle yerine konacaktýr.
Plakalarýn boyu, derz bölünmeleri ve profiller detay projelerine göre yapýlacaktýr. Mermer merdiven basamaklarý mümkünse masif ve tek
parça yapýlacak ve gereðinde detay projelerinde gösterilen boyda parçalardan oluþacaktýr. Duvarlar mermer levhalarla kaplanacaksa
nikelajlý vidalarla tutturulacaktýr. Yere döþenen mermer kaplamalar için duvar boyunca ayný mermerden 7 cm yüksekliðinde süpürgelik
yapýlacaktýr.Mermerlerin görünen yüzleri dikkatle cilalanmýþ ve parlatýlmýþ olacaktýr.

44. Prekast Mozaik Ýþleri:
Kullanýlan terrako mozaik malzeme (merdiven basamaðý, harpuþta,v.s) projede görülen yerlere 1:2:8 karýþýmlý harçla düzgün yatay ve
kusursuz olarak yerleþtirilecektir. Merdiven kenarlarýna kontrolun vereceði direktife uygun süpürgelik usulüne göre konacaktýr. Terrako
kýsýmlar her türlü leke ve pislikten arýnmýþ olarak teslim edilecektir.Not: Yerinde,dökme mozaik kaplama ve merdiven basamaklarýn
imalinde Özel teknik þartname hükümlerine göre hareket edilecektir

45. Fayans Kaplamalarý:
Fayanslar  oldukça düzgün derzler oluþturulmak ve aralýklarý  derzlerin kapatýlmasý için beyaz çimento kullanýlacaktýr. Fayans kaplanan
yüzey oldukça düzgün olmalý, yüzeyinde dalgalanmalar olmamalýdýr. Ýçbükey (konkav) ve dýþ bükey (konveks) bölümlere özel kavisli
parçalar konacaktýr. Bu parcalarýn yüksekliði asýl fayans  yüksekliðinde olacaktýr. Duvara fayans kaplandýðý takdirde en üst sýraya özel
profilde bitirme  konacaktýr. Fayanslar döþemeye ortalama 3 cm kalýnlýðýnda 200 dozlu bir tesviye betonu üzerine 400 dozlu, düþey
yüzeylerde ise 2’nci el sýva üzerine 500 dozlu ve sulu çimento harç ile boþluksuz yerleþtirilecek ve derzleri beyaz çimento ile kapatýlacaktýr.
Fayans, ikinci el sýva üzerine iyi cins tutkal ile yapýþtýrýlmak sureti ile kaplama yapýlabilir.

46. Karoseramik Kaplama:
Karolar,genellikle, döþeme üzerine ortalama 3 cm kalýnlýkta 200 dozlu tesviye betonu yapýldýktan sonra 400 dozlu çimento harcý ile altlýk
yapýlacak sonra karolar plan gereðine uygun olarak ve  derzler  olmak üzere çimento þerbeti ile konacaktýr. Karolar döþendikten sonra
levhalar temizlenecek ve talaþ tozu ile ovulacaktýr. Duvarlarla birleþtiði yerler, ve kapý kenarlarý ile olan iliþkiler özel parçalarla
yapýlacaktýr. Bu parçalarla asýl malzeme ayný cins ve þekilde olacaktýr. Döþenen yüzey düzgün olacak, kabarýk vesaire olmayacaktýr.
Karoseramik ile döþenen döþemelerde ayni tür malzeme ile 10 cm  süpürgelik yapýlacaktýr.

47. Ahþap Döþeme Kaplamasý:
Ýçinde býrakýlacak takozlara 32 cm ara ile en az 5x5 cm boyutunda kadronlar tesbit ederek   bunlar üzerine 2.5 cm kalýnlýðýnda lamba
zývanalý ahþap kaplama (badoma) çakýlacaktýr. Kadronlarýn 2 el solignumla boyanmasý gerekir. Kaplama malzemesi 1. Sýnýf Ýsveç
kerestesinden imal edilmiþ olacaktýr. Üzeri makine ile iyice zýmparalanacktýr. 10 cm geniþlikteki kaplama tahtalarýnýn ek yerleri iyice
tutkallanýp çivilenecektir. Bütün çivileme iþleri gizli yapýlacak, kesinlikle çivi görünmeyecektir. Süpürgelik ayný cins ahþap olacak ve
süpürgelikler üzerine döþeme altýnýn hava almasý için her 150 cm’de bir iyi cins süzgeç kapakla örtülecek delikler býrakýlacaktýr. Ahþap
Döþeme Kaplamasý zýmparalandýktan sonra 2 el sealer ve 2 el su cilasý ile cilalanacaktýr. Döþeme kaplamasý yatay, kusursuz ve temiz
olarak teslim edilecektir.

48. Ahþap Çatý ve Tavan Yapýlmasý:
Çatý ve tavanlar, projede gösteridiði þekilde yapýlacaktýr. Makas aþýk, mertek, çýta, yastýk ve ahþap kaplama malzemesi (aksi belirtilmediði)
olarak kereste kullanýlacak ve bu kereste ahþap malzeme için konulan hükümleri yerine getirecek nitelikte olacaktýr. Çatý ve tavan
kaplamalarý projeye ve özel Teknik þartnameye uygun olarak yapýlacaktýr. Makaslarýn ek yerleri uygun sayýda bulon, lamba, çivi vs ile
gayet saðlam bir þekilde birleþtirilecektir. Ahþap makasýn çekme çubuklarýnda yalnýz bir ek yeri olabilecektir ki, bu da ancak piyasada
gerekli boyda kereste bulunmadýðý durumda kabul edilebilir. Projede görülen boyutlar kontrolun izni olmadan kesinlikle daðiþtirilmeyecektir.
Görünen kýsýmlarda ahþap rendelenmiþ olacaktýr. Çatýlar,rüzgar etkisine karþý, binaya iyice baðlanmýþ olmalýdýr. Yapýyla temas eden ahþap
kýsýmlar 2 el solignumla usulünde boyanacaktýr.(en az iki el )
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