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1.GĠRĠġ
İşletmelerde mesleki eğitim (İME) programında bulunduğum şirket bir yapı denetim
firmasıydı. Bu program ile birlikte firmada bulunduğum vakitlerde şirketin ilişkili olduğu
bazı kişiler ile tanışma fırsatım oldu. Ayrıca yapı denetim firması olduğu için yeni
ilçelerdeki şantiyelere de gitme şansım oldu. İME programı ile firmada işlerin bi nebze
nasıl ilerlediği konusunda bilgi edinmiş oldum. Şantiyelere gittiğimiz zaman yanında
eğitim gördüğüm kişinin bana verdiği talimatlarla bazı sorumlulukları yerine getirdim.
Örneğin; yapının kat tabliye kontrolünde bazen projeden ben kontrol ettim, beton numune
alma sırasında numuneye katılan çipi okutma sisteme beton özelliklerini girme işlemlerini
yaptım, yapının oturma ruhsatı veya başka seviyedeki haliyle kontrollerinde bazen yetkili
kişi sorular sorarak eksikleri bulmamı sağladı.
İşletmelerde mesleki eğitim (İME) programı staj değil öğrenciyken iş hayatına girmek
demektir. Böylece okul bitmeden dış ortama alşma sürecine girmiş oluyor ve mezun
olduğunuzda ise bu süre zarfında gördüğünüz İME nin size çok faydası olacağını
düşünüyorum.

2.ĠġLETME TANITIMI
2.1.ĠĢletmenin Adı ve Adresi
ĠĢletmenin Adı : MADE Yapı Denetim Ltd. Şti.
ĠĢletmenin Adresi : İnönü Mahallesi 154. Sokak No: 18/B

Akhisar/MANİSA

2.2. ĠĢletmenin Tarihçesi ve Tanıtımı
ĠĢletmenin Tarihçesi : MADE Yapı Denetim 07/02/2011 tarihinde Manisa‟da kurulmuştur.
ĠĢletmenin Tanıtımı: MADE Yapı Denetim Ltd. Şti. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‟nın 1338
numaralı izin belgesiyle, Manisa Merkez ve ilçelerinde, 4708 sayılı yapı denetim kanunu
doğrultusunda faaliyet göstermektedir. İşletmede 4 inşaat teknikeri ve 2 sekreter
çalışmaktadır.

3.ĠġLETMENĠN SEKTÖRÜ VE FAALĠYETLERĠ
3.1.ĠĢletmenin Yer Aldığı Sektör Tanıtımı: MADE Yapı Denetim Ltd. Şti. inşaat
sektöründe yapı dentim firması olarak bulunmaktadır.
3.2.ĠĢletmenin Faaliyet Alanı ve Üretimleri: MADE Yapı Denetimin faaliyet gösterdiği alan
yapı denetim alanıdır. Yani yapı denetler. Bu yüzden de üretim olarak bir yapısı
bulunmamaktadır.
3.3.ĠĢletmenin Devam Eden Projelerinin Tanıtımı: MADE Yapı Denetim işletmesi denetim
firması olduğundan devam eden projesi yoktur. Devam eden yapı denetimi vardır.
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GÜNLÜK
Tarih

: 19/02/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Sürekli temel kontrolü, tabliye kontrolü
Mehmet Çakır Konut Projesi
Projeden yapılmakta olan sürekli temel kirişlerinin hizaları ve konumları projedeki akslarla
arsadaki aksların karşılaştırılması ile kontrol edildi. Temel kirişlerinin pilye, montaj, alt,
gövde, ilave donatılarının konumları ve sayıları projedeki kiriş açılımlarına gore kontrol
edildi. Kolon filizlerinin sayıları, etriye sayıları kontrol edildi.
Montaj donatısı: Kirişin üst kısmında
bulunan donatılardır.
Gövde donatısı: Kirişin orta kısmının
yanlarında bulunan donatılardır.
Ġlave donatısı: Normal donatıların
hesap için yetmediği durumlarda kolon
kiriş birleşimlerine atılan donatılardır.
Pilye: Beton içerisine çekme ve basınç
yüklerini karşılaması için konan
şekillendirilmiş demirdir.

Resim 1
http://emlakansiklopedisi.com/wiki/pilye

ġükrü Ay Konut Projesi
Binanın zemin kat kat yüksekliği ölçülerek kontrol edildi. Zemin kat tabliye kontrolü
yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp planından karşılaştırılarak
kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki kiriş açılımlarına gore kontrol
edildi.

Resim 2

Resim 3
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Tarih

: 20/02/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü, beton numune alımı
Mustafa Çıyrak ĠĢ Merkezi
2. kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde
kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp
planından karşılaştırılarak kontrol edildi.
Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri
projedeki kiriş açılımlarına gore kontrol
edildi.
Resim 4
Sezgin ĠnĢaat Konut Projesi
Binanın 3. Katının kolon betonları dökülüyordu. Betonu döken firma BatıBeton dökülen
betonun türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 10 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet
numune alındı. Beton santralinin kendi kalite kontrolü için 3 adet standart(15x15) 6 adet
küçük(10x10) numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler
konuldu. Beton mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol
edildi. Betonun santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser
plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 5

Resim 6
Yandaki
tabloda
beton
miktarlarına
göre
alınacak
numune sayıları verilmektedir.

Tablo 1
http://www.betonvecimento.com/beton-2/betondan-numune-alinmasi
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Tarih

: 21/02/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı, tabliye kontrolü
2M Grup Yapı Konut Projesi

Binanın 4. Katının tabliye betonu
dökülüyordu. Betonu döken firma ODAK
Beton, dökülen betonun türü C25, betonu
kıvamı S4, betonun miktarı 30 m3 tür.
Laboratuar analizi için 9 adet numune alındı.
Numunelere betonun takip ve kontrolünü
sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin
gelen betonun özelliklerini barındıran sevk
irsaliyeleri
kontrol
edildi.
Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı,
slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 8

Resim 7

ġerif Ozan Ġrem Konut Projesi
1.kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp
planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki kiriş
açılımlarına gore kontrol edildi.

Resim 10

Resim 9
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Tarih

: 22/02/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı, radye temel kontrolü
Ġsalar ĠnĢaat Konut Projesi
Binanın 2. Katının tabliye betonu dökülüyordu. Betonu döken firma Kent Beton, dökülen
betonun türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 52 m3 tür. Laboratuar analizi için 9
adet numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.
ġANTĠYEDEN
TAZE
NUMUNESĠ
ALMA
VE
ĠġLEMLERĠ

BETON
DENEY

•Numune alma işleminden önce bütün
kullanılan aletler temizlenmelidir.
•Hareketli karıştırıcı veya hazır beton
mikserlerinden
numune
alınacaksa,
transmikserin ilk ve son boşaltılan
kısımlardan numune alınmaz. Beton
harmanın yığın veya yığınlar halinde
toplanması durumunda numune bölümleri
mümkünse beton derinliğine yayılarak en az
beş farklı yerden almak üzere numunenin
ana kütleyi temsil etmesi sağlanmalıdır.

Resim 11

•Bir “numune alma planı” yapılmalıdır.
Beton miktarına göre, gerektiğinde birkaç
transmikser atlayarak, her transmikser için
2‟şer adet küp numune alınmalıdır. Bu

numunelere 1 den başlayarak numara verilir. Bir yöntem olarak tek sayılı numuneler 7 günde,
çift sayılı numuneler 28 günde test edilir. Örnek olarak; 1. Transmikser: 1 ve 2 no.lu
numuneler,2. Transmikser: 3 ve 4 no.lu numuneler,3. Transmikser: 5 ve 6 no.lu numuneler
alınır.7. Günde 1, 3 ve 5 no.lu numuneler test edilir,28. Günde 2, 4 ve 6 no.lu numuneler test
edilir.Bu yöntem, 7 gün-28 günlük ilişkisinin doğru kurulmasını sağlar, aksi taktirde, farklı
transmikserlerdeki farklı beton kıvamlarından dolayı sonuçlar şaşırtabilir. Numune alma tarihi
ve saati kaydedilir.
•Numune el arabası veya temiz bir leğen içerisine alınır. Leğen içinde kare ağızlı kürek
kullanılarak beton karıştırılmalıdır.
•Numune kalıpları olarak standartlara uygun, hasarsız ve iç yüzeyleri düzgün kalıplar
kullanılmalıdır.
•Kalıpların iç yüzü yapışmayı önlemek için ince bir tabaka halinde ince yağ ile yağlanır.
•Beton kalıplara iki tabaka halinde doldurulur. Her tabakanın kalınlığı 100 mm‟den fazla
olmamalıdır.
•Her tabaka, şişleme çubuğu ile en 25 kez şişlenmelidir. Şişleme çubuğu darbeleri numune
kalıbının kesit alanına düzgün dağılmalıdır. İlk tabakanın sıkıştırılmasında çubuğun numune
kalıbının tabanına sertçe çarpması ve diğer tabakaların bir önceki tabakaya fazla miktarda
5

girmesi önlenmelidir. Her tabakanın sıkıştırılmasından sonra sıkışan havanın ve büyük hava
kabarcıklarının çıkmasını sağlamak için kalıbın dış kenarlarına tokmak ile hafifçe
vurulmalıdır.
•Şişlemeye daha iyi bir alternatif olarak, numuneleri sarsarak betonun yerleştirilmesini
sağlayan “vibratörlü sarsma tablası” kullanımı önerilir.
•Kalıp üst yüzeyinden yukarıda olan fazla beton, çelik mala ile kesme hareketi ile alınmalı
yüzey dikkatle tesviye edilmelidir.
•Deney numunelerinin üzerine daha önceden yazılıp hazırlanmış olan numune tanıtım etiketi,
köşeleri hafifçe kıvrılıp yerleştirilir. Böylece numuneler numuneye zarar vermeden kalıcı ve
görünür şekilde işaretlenmiş olur.
•Elde edilen numune yüzeyleri kalıp kenarları ile aynı seviyede olmalı yüzeyde girintiçıkıntılar olmamalıdır.
•Numune alma işlemi sırasında betonun kirlenmesine, bünyesine su girmesine veya
bünyesindeki suyu kaybetmemesine dikkat edilmelidir.
•Beton numuneleri sıcaklık değişimlerine karşı korunmalıdır.
•Hava sıcaklığı ve beton numune sıcaklığı kaydedilir.
•Numuneler 16 saatten az, 3 günden çok olmayacak şekilde yeterli sertliğe ulaşıncaya kadar
darbeden, titreşimden, kurumadan korunarak 20±5 oC derece ortam sıcaklığında şantiyede
uygun bir yere konulur. Numunelerin üzeri su geçirmeyen, çimento hamuru ile reaksyona
girmeyen bir malzemeden yapılmış bir plastik örtü ile kapanmalı veya sağlam ahşap kutularda
şantiyede geçici binalar içinde uygun bir biçimde muhafaza edilmelidirler.
•Beton numuneleri zarar görmeyecek sertleşme düzeyine ulaştığında şantiyeden alınıp
laboratuvara getirilir. Taşınma sırasında numuneler aşırı sıcak, su ve sarsıntıdan korunmalıdır.
•Beton numuneleri kalıptan çıkarıldıktan sonra deneyin yapılacağı zamana kadar (7 ve 28 gün
süreyle), sürekli kontrol altında tutulan (20 ± 2 °C) kür havuzlarında tutulurlar. Bu kür
havuzları, termostatlı olup, sıcaklık devamlı kontrol edilir.
•İçinden beton numuneleri çıkarılan kalıplar temizlenir, yağlanır ve bir sonraki kullanıma
hazır hale getirilir.
•Test zamanı geldiğinde, kür havuzundan çıkarılan numunenin hava kurusu durumunda
tartımı alınır.
•Numunelerin kenar ve köşelerinde hasar, kırık ve kesit kaybı olmamasına dikkat edilmelidir.
•Numune, etiketi ön tarafa gelecek şekilde, table yüzeyleri temizlenmiş beton presi içine tam
ortalanarak yerleştirilir ve basınç dayanımı testine tabi tutulur.
https://www.yapitest.net/%C5%9Fantiyeden-taze-beton-numunesi-alma-ve-deneyi%C5%9Flemleri.html
Yüksel Yapı Konut Projesi
Radye temel kontrolü yapıldı. Kontrolde
kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp
planından karşılaştırılarak kontrol edildi.
Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri
projedeki kiriş açılımlarına göre kontrol
edildi.

Resim 12
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Tarih

: 25/02/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü, beton numune alımı
Mehmet ÇavuĢ Konut Projesi
Bodrum kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp
planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki kiriş
açılımlarına göre kontrol edildi.

Resim 13

Resim 14

AvĢar Saha Konut Projesi
Binanın 1. Katının kolon betonu dökülüyordu. Betonu döken firma Kent Beton, dökülen
betonun türü C30, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 7 m3 tür. Laboratuar analizi için 9 adet
numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 15

Resim 16

Resim 16 da görülen cihaz yanındaki bulunan çipleri okumak ve tanımak için
tasarlanmıştır. Ebis sistemine girildikten sonra bu cihazla beton numunelerinin içine konmuş
olan çipler okutulur ve böylece çipli beton numuneleri sisteme kaydolup takipi başarıyla
sağlanmış olur.
Beton numuneleri nasıl
“çiplenecek”?

Tablo 2
https://www.sanalsantiye.com/elektronik-beton-izleme-sistemi-ebis-cipli-beton-nedir/
7

Tarih

: 26/02/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı, tabliye kontrolü
Mustafa Çıyrak ĠĢ Merkezi
Binanın 2. Katının tabliye betonu dökülüyordu. Betonu döken firma ÇimBeton, dökülen
betonun türü C30, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 30 m3 tür. Laboratuar analizi için 9
adet numune alındı.Santralin kendi yapacağı analiz için de 5 adet numune alındı. Numunelere
betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin gelen betonun
özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış saati, türü,
kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 17

Resim 18

Vibrasyon Uygulaması ve Betonun SıkıĢtırılması
Vibratör : Danelerin birbirlerine uyguladıkları sürtünmeyi azaltarak, beton içerisindeki
boşluğu almak ve betonun boşluksuz olarak yerleştirilmesini sağlayan makinedir. Betonun
kıvamına, kullanıldığı yapıya ( kiriş, kolon, döşeme vb.) ve bu yapının tipine uygun sıkıştırma
yapılabilmesi için çeşitli vibratör tipleri bulunmaktadır. Bunlar :
1. Dahili Vibratörler : Dalgıç vibratör ya da iç vibratörler olarak da bilinir. En yaygın
olarak kullanılan vibratör tipidir. Titreşimli uç betona daldırılarak kullanılır.
2. Harici Vibratörler : Dış vibratör ya da kalıp vibratörleri olarak da adlandırılır. Kalıp
sistemine takılan bir vibratörün kalıbı titretmesi şeklinde uygulanır.
3. Vibrasyon Masaları
4. Yüzey Vibratörleri : Kompaktörler, beton yüzeyine titreşim uygularlar.
8

Vibrasyon İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler :









Betonun her tabakası vibrasyon işlemine tabi tutulmalıdır. Bu nedenle beton
tabakasının derinliği, kullanılacak olan vibratörün dalıcı ucunun uzunluğundan
fazla olmamalıdır. Vibratörün dalıcı ucu, tabakanın tüm derinliğine hatta bir
önceki tabakanın 5-10 cm derinine girebilecek şekilde vibrasyon uygulanmalıdır.
Dalıcı uç, beton kalıbının yan yüzeylerine yakın tutulmamalıdır.
Dalıcı uç, beton içerisine hızlı bir şekilde daldırılmalı, dışarıya ise yavaşça
çıkarılmalıdır. Beton içerisinde çok kısa veya çok uzun tutulmamalıdır. ( 5-15 sn
arası ) Çıkarma işlemi de saniyede 5-10cm olacak şekilde, beton yüzeyinde
düzelme görüldüğünde ya da şerbet halinde ince kıvamlı yüzey görüldüğünde
yapılmalıdır.
Dalıcı uç, donatı ile temas etmemelidir.
Çok akıcı kıvamdaki betona vibrasyon işlemi uygulanmamalıdır.
Vibratör rasgele değil, düzenli aralıklar ile daldırılmalıdır. Sıkıştırma çapı
gözlemlenmeli ve bu çap dikkate alınarak vibratör daldırılmalıdır.



Pompa ile dökülen betonlarda serbest düşme yüksekliği döşemelerde 50 cm , perde
ve kolonlarda ise en fazla 1.5 metre olmalıdır. Betonun pompa ile dökülmesi
sırasında, vibratör aynı bölgede uygulanmamalıdır. Aksi takdirde betonun
ayrışması kaçınılmazdır. Pompa betonu kalıba bıraktıktan ve beton kalıp üzerine
yayılmaya başladıktan sonra (bu yayılma betonun kendi kıvamıyla yaklaşık 1 m²
kadar olmalı) vibratör uygulaması başlatılmalıdır.
Vibratörün
taze
betona
dik
olarak
daldırılması
gereklidir.



Vibratörün beton içinde ilerlemesi kendi ağırlığı ile olmalıdır.



https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/vibrasyon-uygulamasi-ve-betonunsikilastirilmasi.html
Bedriye Yürekli Konut Projesi
3.kat tabliye kontrolü yapıldı.
Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları
projedeki
kalıp
planından
karşılaştırılarak
kontrol
edildi.
Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri
projedeki kiriş açılımlarına göre kontrol
edildi.

Resim 19
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Tarih

: 27/02/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
TY Yalıtım ĠnĢaat Fabrika Projesi
Prefabrik fabrikanın soket temel betonu dökülüyordu. Betonu döken firma BatıBeton,
dökülen betonun türü C30, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 30 m3 tür. Laboratuar analizi
için 9 adet numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu.
Beton mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi.
Betonun santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.
Soket Temel
Her kolonun altına ayrı ayrı yapılan
temellerdir. Münferit veya ayak temel de
denir. Orta sertlikte zeminlerde ve bina
ağırlığının daha az olduğu koşullarda
uygulanabilir. Tekil temeller zemine,
genelde kare veya dikdörtgen, nadir de
olsa daire veya çokgen tabanlı sömeller ile
oturtulurlar. Olumlu Yanları: Ekonomik
olması, yapım kolaylığı, statik çalışma
biçiminin net olması

Resim 20

Resim 21

https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/temel-nedir-temel-cesitleri-nelerdir.html
Yılmazer Proje ve ĠnĢaat Projesi
Binanın 2. Katının tabliye betonu dökülüyordu. Betonu döken
firma ODAK Beton, dökülen betonun türü C30, betonu kıvamı
S4, betonun miktarı 3,5 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet
numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü
sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin gelen betonun
özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi.
Betonun santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump
deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.
Resim 22
10

Tarih

: 28/02/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Karot alımı
Artes Yapı Konut Projesi
Binanın numune alımlarında bazı zamanlar eksik veya hiç alınmamış ve denetlenmemiş
olduğundan her kattan karot alımı gerçekleşti.Temel tabliyesinden 3 adet, zemin kattan 3
kolon-3 kirişten, 1-2-3. Katların herbirinden 3 kolon-3 kirişten, 4.kattan 2 kolon-1 kirişten
10x10 luk silindir karotlar alındı. Toplam 30 tane karot alınmış oldu.

Resim 23
Karot Alma ĠĢlemi
Röntgen cihazı ile yapı elemanına donatı
ve etriye aralarında dikdörtgen bir alan
çizilir. Bu alanın merkezinden bir karış
uzaklığa sabitleyici demirinin gireceği
delik çizilir. Bu delik matkapla açılır.
Dübel, çekiç ve keski ile vurularak buraya
sıkıştırılır. Üstüne sabitleyici demiri
sokulur ve sıkıştırılır Karot alma
makinesinin yan kısmına o demirle
vidalanır ve makine duvara sabitlenir. Kova
su pompası ile gelen su makineye
girmesiyle karot alma işlemi başlar. İstenen
derinliğe gelince makine çıkarılır. Karot
çıkarılıp o yapı elemanının ismi karotun
üzerine yazılır. Oluşan delik karılan bir
harç ile kapatılır.

Resim 25
11

Resim 24

Tarih

: 01/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Ege Tan Yapı Konut Projesi
Binanın 1. Katının tabliye betonu dökülüyordu. Betonu döken firma ODAK Beton, dökülen
betonun türü C30, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 45 m3 tür. Laboratuar analizi için 9
adet numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 26

Resim 27

Beton pompa ile dökülecekse Ģu hususlara dikkat etmek gerekmektedir:
İnşaata olan yaklaşma mesafesi, döküm mesafeleri mutlaka belirlenmelidir. Çünkü her
pompanın cinsine göre bu rakamlar değişkenlik gösterebilir. Pompanın kurulması planlanan
alan iyi gözlemlenmelidir. Eğer o alanda boru hattı vs. varsa mutlaka bildirilmelidir. Betonun
döküm hızı asla aksatılmamalıdır. Betonu döken personellerin de bulundukları noktalara
dikkat etmesi gerekmektedir. Bu olası bir iş kazasını ve yapım hatalarını önleyecektir.
Ayrıca işlek bir yerde beton dökülüyorsa ve şantiye içinde yeterli alan yoksa pompa mecburen
yola kurulacaktır, bu da trafiği olumsuz etkileyebilir. Pompa kurulduktan sonra trafiğin nasıl
işleyeceğini belirlemek gerekir.
https://insaathesabi.com/beton-dokumunde-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar-nelerdir/
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Tarih

: 04/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı, tabliye kontrolü
ÇavuĢoğlu ĠnĢaat
Binanın zemin kat kolon ve perde betonlarının yarısı önceden dökülmüş diğer yarısı
dökülüyordu. Betonu döken firma ODAK Beton, dökülen betonun türü C25, betonu kıvamı
S4, betonun miktarı 7,5 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet numune alındı. Numunelere
betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin gelen betonun
özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış saati, türü,
kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 28

Resim 29

Koçin Yapı
1.kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp
planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki kiriş
açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi.

Resim 30
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Tarih

: 05/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Mehmet Çakır Konut Projesi
Binanın zemin kat kolon ve perde betonları döküldü. Betonu döken firma BatıBeton,
dökülen betonun türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 6 m3 tür. Laboratuar analizi
için 5 adet numune alındı. 3 büyük ve 6 tane küçük numuneyi de santral kendine aldı.
Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin gelen
betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış saati,
türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 31

Betonun TaĢınması
Hazır beton, çabuk kullanılması gereken
bir ürün olduğu için üretiminden itibaren
yaklaşık 2 saat içerisinde, müşteri tarafından
teslim alınması ve kalıba yerleştirme
işlemine başlanması gerekir. Bu süre,
bulunulan ortamın koşullarına, çimento ve
betonun cinsine ve kimyasal katkıların
türlerine bağlı olarak değişebilir. Hazır
beton, bu özelliği nedeniyle “transmikser”
adı verilen özel araçlarla taşınır ve teslimata
kadar
homojenliğini
koruması
için
transmikserde karıştırılır. Bu karıştırma,
beton sınıfına bağlı olarak farklı devirlerde
yapılır.
Taşıma işlemi, tesisin işletme bölümünün
sevkiyat programına göre gerçekleştirilir.
Transmikser operatörü ve gerektiğinde beton
pompası operatörü, taşıma ve teslim
işleminin diğer sorumlularıdır. Transmikser
operatörü, betonu müşterinin şantiyesine
taşır, pompa operatörü de betonu istenilen
noktaya, kalıba aktarır. Pompa mobil veya
sabit olabilir.
Betondan istenilen verimin elde edilmesi
için standartlara uygun kaliteli üretim kadar,
doğru yerleştirme ve uygulama da
önemlidir. Fazla akıcı olmayan, plastik
kıvamdaki taze betonun, özellikle çok katlı
yapılarda, döküleceği kalıplara ulaştırılması
bazen sorun olabilmektedir. Ancak, betonu
transmikserden alarak istenen yükseklik ve
açıklıklara aktarabilen beton pompaları ile
bu sorun aşılmaktadır.

Resim 32
http://www.transmikser.org/?Syf=26&Syz=112162&/Haz%C4%B1r-BetonunTa%C5%9F%C4%B1nmas%C4%B1-TRANSM%C4%B0KSERLER-..!
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Tarih

: 06/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Ziynet Umutlu Konut Projesi

Resim 33

Resim 34

Binanın 3.kat kolon betonu
döküldü. Betonu döken firma
Kent Beton, dökülen betonun türü
C25, betonu kıvamı S4, betonun
miktarı 8 m3 tür. Laboratuar
analizi için 5 adet numune alındı.
6 adet
numuneyi de santral
kendine aldı. Numunelere betonun
takip ve kontrolünü sağlayan
çipler
konuldu.
Beton
mikserlerinin
gelen
betonun
özelliklerini
barındıran
sevk
irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü,
kıvamı, miktarı, slump deneyi
sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Koçin Yapı Konut Projesi
Binanın 1.kat tabliye betonu döküldü. Betonu döken firma Erdenler Beton, dökülen
betonun türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 24 m3 tür. Laboratuar analizi için 6
adet numune alındı. 4 adet numuneyi de santral kendine aldı. Numunelere betonun takip ve
kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin gelen betonun özelliklerini
barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış saati, türü, kıvamı,
miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 35
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Tarih

: 07/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü
AvĢar Yapı ĠnĢaat
1.kat
tabliye
kontrolü
yapıldı.
Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları
projedeki
kalıp
planından
karşılaştırılarak
kontrol
edildi.
Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri
projedeki kiriş açılımlarına göre kontrol
edildi.Projede görülenler eksik veya
hatalar şantiye şeflerine iletilerek
düzeltilmesi istendi.Ayrıca yapıda bağ
sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 36

Resim 37

Slump Deneyi
Slump yani çökme deneyi, betonun kıvam sınıfını belirlemek için yapılır.
Beton, slump konisine 3 eşit tabakada konur ve her tabaka yaklaşık 25 defa şişlenerek iyice
yerleştirilir. Bu işlemden sonra koni 5 saniye içerisinde hafif bir burgu yapılarak çekilir.

Tablo 3

Resim 38

https://yapisor.com/15/slump-deneyi-nedir
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Tarih

: 08/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Seviye kontrolü
Yapıtör ĠnĢaat
Yapıya oturma ruhsatı ve iskan çıkarmak için yapının bitmiş yani oturulacak düzeyi olan
%100 seviye kontrolü yapıldı. Katlarda mutfakta projede olmadığı halde balkon yapılmış. Bu
konuda ilgili kişi uyarıldı ve bunun iptal olması söylendi. Ayrıca yapıda yangın tüpleri eksikti.
Zemin kattaki otopark arkasında kalan bahçe ile otopark arasına mimari projede görüken ama
orda olmayan duvarın örülmesi istendi.

Yapı Seviye Tespiti

Resim 39

Tablo 4

Tablo 5
http://www.kadir-isik.com/?Bid=1299185

Tablo 6
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Tarih

: 11/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı

ÇavuĢoğlu ĠnĢaat

Binanın zemin kat tabliye
betonu döküldü. Betonu döken
firma ODAK Beton, dökülen
betonun türü C25, betonu kıvamı
S4, betonun miktarı 69 m3 tür.
Laboratuar analizi için 9 adet
numune alındı.
Numunelere
betonun takip ve kontrolünü
sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin
gelen
betonun
özelliklerini
barındıran
sevk
irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü,
kıvamı, miktarı, slump deneyi
sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 40

Yılmazer Proje ve ĠnĢaat
3.kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde
kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp
planından karşılaştırılarak kontrol edildi.
Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede
görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi.Ayrıca yapıda
bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 42

Resim 41
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Tarih

: 12/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı

Mustafa Çıyrak ĠĢ Merkezi
Binanın 3.kat tabliye betonu döküldü.
Betonu döken firma ÇimBeton, dökülen
betonun türü C25, betonu kıvamı S4,
betonun miktarı 31 m3 tür. Laboratuar
analizi için 9 adet numune alındı.
Numunelere betonun takip ve kontrolünü
sağlayan
çipler
konuldu.
Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini
barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi.
Betonun santralden çıkış saati, türü,
kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu,
mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Tablo 7

Resim 43

http://www.alanlibeton.com/bursa_alanli_beton_teknikbilgileri.html

Koçin Yapı
Binanın 2.kat kolon betonu döküldü. Betonu döken firma Erdenler Beton, dökülen betonun
türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 7,5 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet
numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.
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Tarih

: 13/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı, radye temel kontrolü

PaĢalar ĠnĢaat
Binanın 1.kat tabliye betonu döküldü. Betonu döken firma Erdenler Beton, dökülen betonun
türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 7,5 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet
numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 44

Resim 45

Yüksel Yapı Konut Projesi
Bodrum kat radye temel kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları
projedeki kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri
projedeki kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye
şeflerine iletilerek düzeltilmesi istendi.Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar
atıldı.

Resim 46
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Tarih

: 14/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı

Yüksel Yapı Konut Projesi
Binanın bodrum kat temel betonu döküldü. Betonu döken firma Batı Beton, dökülen
betonun türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 145 m3 tür. Laboratuar analizi için 12
adet numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 48
Resim 47

Çiroz:Betonarme yapılarda; kolon ya da
perde
yapımında
kullanılan
etriye
şekline çiroz denir. Düşey donatıların etrafının
etriyeyle dolanılamadığı durumlarda kullanılır.
Uçları kıvrılmış çelik çubuğun karşılıklı düşey
donatıyı tutması işine yarar. Bombelenme
boyunu kırmak için kullanılır. Şaşırtmalı
düzenleme esastır.
Çiroz ne iĢe yarar?
Etriyenin bombelenme boyunu azaltır,
betonun şişmesini önler, boyunadonatının
yanal yer değiştirmesini ve burkulmasını önler.
https://www.sanalsantiye.com/ciroz-nedir/

Resim 49
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Tarih

: 15/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Seviye kontrolü, beton numune alımı
Rahman ĠnĢaat ve Mühendislik
Yapının taşıyıcı sistemi,
duvar
kısımları
ve
tesisatların bitik durumda
olduğu
%80
seviye
kontrolü yapıldı. Yapıda
tespit edilen bazı eksikler
şantiye şefine bildirildi.

Resim 50
Sezgin ĠnĢaat
Binanın 3.kat tabliye betonu döküldü. Betonu döken firma Batı Beton, dökülen betonun türü
C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 58 m3 tür. Laboratuar analizi için 9 adet numune
alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin
gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış
saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 51

Resim 52
22

Tarih

: 18/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı

Yüksel Yapı
Binanın zemin kat su basman perde duvar betonunun yarısı döküldü. Betonu döken firma
Batı Beton, dökülen betonun türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 15 m3 tür.
Laboratuar analizi için 6 adet numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü
sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk
irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi
sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 53
Subasman Kotu
Binanın oturduğu tabii zeminden itibaren zemin kata kadar olan şakuli mesafedir. Su
basman kotu parselin cephe aldığı yolun tretuar üst kotuna göre (kırmızı kot) belirlenir.
Belediyenin su basman seviyesindeki yetkililerce yerinde tespit edilir. Binanın zemin kotunu
doğal zeminden daha yükseğe yapmaktaki amaç, yapıyı doğal etkilerden, nemden, sudan vs
korumaktır. her binada illa subasman bulunması gerekmez, arazi koşullarının gerektirdiği
durumlarda subasman yapılır.Telaffuzunun bize çağrıştırdığının aksine bu sözcüğün su
basması-basmaması meseleleriyle hiçbir ilgisi yoktur. olay tamamen ses benzerliğinden
ibarettir. yine de, tuhaf bir şekilde,elverişsiz arazilerde inşa edilmiş binalarda subasman
kotunu daima su basar.

https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3827.subasman.html
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Tarih

: 19/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü
Essey Müteahitlik
3.kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde
kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp
planından karşılaştırılarak kontrol edildi.
Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede
görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi.Ayrıca yapıda bağ
sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 54

Resim 55

Kenetlenme Boyu ve Bindirme Boyu
Kenetlenme kavramı betonarme sistemler için tarif edilmiş bir kavram. Betonarme bir yapı
elemanının, gerektiği gibi davranabilmesi için(betonarme davranış gösterebilmesi için)
donatının betona kenetlenmesi gerekir.AnlaĢıldığı üzere kenetlenme kavramı, beton ile
donatı arasındaki iliĢkiyi tarif eder. Kenetlenme doğru ise, yeterli ise, beton ne kadar uzar
ise donatı da o kadar uzar, beton ne kadar kısalır ise, donatı da o kadar kısalır. Bindirme
boyu ise, birbirine bindirmeli ek yapılan iki donatının ortak bölgedeki uzunluğunu
belirtmekte. Yani bindirme boyu iki donatı arasındaki ilişki (kenetlenme neydi, beton ile
donatı arasındaki ilişki) Yönetmelik bindirme boyunu da, kenetlenme boyunu baz alarak
belirlemiş.

Resim 56
Resim 57
https://www.sanalsantiye.com/kenetlenme-boyubindirme-boyu/
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Tarih

:20/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Karot alımı, beton numunesi alımı
Mustafa Çıyrak ĠĢ Merkezi
Binanın 2.katından belirlenen uygun 3 kolondan silindirik karotlar alındı.

Resim 58

Resim 59

Resim 60

Karot Alma ĠĢlemi
Röntgen cihazı ile yapı elemanına donatı ve etriye aralarında dikdörtgen bir alan çizilir. Bu
alanın merkezinden bir karış uzaklığa sabitleyici demirinin gireceği delik çizilir. Bu delik
matkapla açılır. Dübel, çekiç ve keski ile vurularak buraya sıkıştırılır. Üstüne sabitleyici
demiri sokulur ve sıkıştırılır Karot alma makinesinin yan kısmına o demirle vidalanır ve
makine duvara sabitlenir. Kova su pompası ile gelen su makineye girmesiyle karot alma
işlemi başlar. İstenen derinliğe gelince makine çıkarılır. Karot çıkarılıp o yapı elemanının ismi
karotun üzerine yazılır. Oluşan delik karılan bir harç ile kapatılır.

Yüksel Yapı Konut Projesi
Binanın zemin kat su basman perde duvar
betonunun diğer yarısı döküldü. Betonu döken
firma Batı Beton, dökülen betonun türü C25,
betonu kıvamı S4, betonun miktarı 15 m3 tür.
Laboratuar analizi için 6 adet numune alındı.
Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan
çipler konuldu. Beton mikserlerinin gelen betonun
özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol
edildi. Betonun santralden çıkış saati, türü, kıvamı,
miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 61
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Tarih

: 21/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü, beton numune alımı
ġükrü Ay Konut Projesi
1.kat tabliye kontrolü yapıldı. Zemin kat kat
yüksekliği ölçüldü. Kontrolde kirişlerin
yerleri ve hizaları projedeki kalıp planından
karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki
donatı sayıları ve yerleri projedeki kiriş
açılımlarına göre kontrol edildi.Projede
görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi.Ayrıca yapıda
bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 62
Resim 63

Vural ĠnĢaat Konut Projesi
8.katın tabliye betonu döküldü. Betonu döken firma
Erdenler Beton, dökülen betonun türü C35, betonu
kıvamı S4, betonun miktarı 20 m3 tür. Laboratuar analizi
için 6 adet numune alındı. 4 adet de santral için numune
alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan
çipler konuldu. Beton mikserlerinin gelen betonun
özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi.
Betonun santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı,
slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler
bakıldı.

Resim 64

Resim 65
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Tarih

: 22/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Koçin Yapı Konut Projesi
2.katın tabliye betonu döküldü. Betonu
döken firma Erdenler Beton, dökülen betonun
türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı
23 m3 tür. Laboratuar analizi için 6 adet
numune alındı. Numunelere betonun takip ve
kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini
barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi.
Betonun santralden çıkış saati, türü, kıvamı,
miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası
vb. özellikler bakıldı.

Resim 66

Resim 67

Asmolen DöĢeme Nedir?
Dişli döşemelerde düzgün bir tavan elde
etmek amacıyla, dişlerin arasına dolgu
malzemesi
yerleştirilir.
Bu
döşemelere asmolen
döşeme denir.
Bu
dolguların herhangi bir taşıyıcı özelliği yoktur.
Asmolen tuğla, boşluklu beton briket,
gazbeton vb. hafif dolgu malzemeleri, asmolen
döşemelerde
dolgu
malzemesi
olarak
kullanılabilir.
Asmolen
DöĢemelerin
Dezavantajları Neledir?

Avantaj

ve

Asmolen ( Dolgulu) döşemeleri, dolgusuz
döşemeler ile karşılaştırdığımızda, ortaya şu
sonuçlar çıkmaktadır.Asmolen Döşemelerin
Avantajları :Kalıp masrafı az,Sıva ve boya
yüzü az, dolayısıyla maliyeti az,Sağlıklı, toz
tutacak girinti çıkıntılar yok,ses ve ısıyı daha
az
geçirir.Asmolen
Döşemelerin
Dezavantajları:İlave blok ağırlığından dolayı
daha fazla yük,blok maliyeti
Resim 68
https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/asmolen-dosemeler.html
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Tarih

: 25/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Seviye kontrolü, tabliye kontrolü
Aydın ĠnĢaat
Yapıya oturma ruhsatı ve
iskan çıkarmak için yapının
%100
seviye
kontrolü
yapıldı.Yapıda yangın tüpleri
eksikti. Petekler takılı değildi.
Kombiler yoktu. Bu eksiklerin
giderilmesi istendi.

Resim 69

PaĢalar ĠnĢaat
2.kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp
planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kolonlardan biri tulum kolonuydu. Kirişlerdeki
donatı sayıları ve yerleri projedeki kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler
eksik veya hatalar şantiye şeflerine iletilerek düzeltilmesi istendi.Ayrıca yapıda bağ
sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 70
Tulum Kolonu
Katın kolon dökümünde betonun bazen eksik
gelmesiyle betonu dökülemeyen kolonun daha
sonra tabliye ile birlikte dökülür.Bu tür birleşik
dökülen kolonlara tulum kolonu denir. Bu tür
birleşik döküme ise (döşeme+kiriş+ kolon)
monolitik döküm denir.

Resim 71
28

Tarih

: 26/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Seviye kontrolü, temel kontrolü
Ertürk ĠnĢaat
Yapıya oturma ruhsatı ve
iskan çıkarmak için yapının
%100
seviye
kontrolü
yapıldı. Yapıda yangın
tüpleri, doğalgaz petekleri,
kombiler, asansör, kablo
haznesi
kapağı
eksik,
hidrofor tam değil. Bu
eksikler
yapı
sahibine
söylendi. Bir an önce
giderilmesi istendi.

Resim 72

Rodoplu ĠnĢaat
Yapıda sürekli temel
kontrolü yapıldı. Kontrolde
kirişlerin yerleri ve hizaları
projedeki kalıp planından
karşılaştırılarak
kontrol
edildi. Kolonlardan biri
tulum
kolonuydu.
Kirişlerdeki donatı sayıları
ve yerleri projedeki kiriş
açılımlarına göre kontrol
edildi.Projede görülenler
eksik veya hatalar şantiye
şeflerine
iletilerek
düzeltilmesi istendi.Ayrıca
yapıda bağ sıklaştırmaları
ve
ilave
donatılar
atıldı.Topraklama işlemleri
yapıldı.

Resim 73

Resim 74

Resim 75
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Tarih

: 27/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı

Yüksel Yapı
Zemin kat kolonlarının yarısının betonu döküldü. Betonu döken firma BatıBeton, dökülen
betonun türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 10 m3 tür. Laboratuar analizi için 5
adet numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 76

Resim 77

Resim 78
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Tarih

: 28/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı, tabliye kontrolü
Emine Pekmezci Konut Projesi
3.kat kolon betonu döküldü. Betonu döken firma ODAK Beton, dökülen betonun türü C25,
betonu kıvamı S4, betonun miktarı 3,5 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet numune alındı.
Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin gelen
betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış saati,
türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 79

Resim 80

Resim 81

Ege Tan Yapı
Yapıda 2.kat tabliye kontrolü
yapıldı. Kontrolde kirişlerin
yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak
kontrol edildi. Kirişlerdeki
donatı sayıları ve yerleri
projedeki kiriş açılımlarına
göre kontrol edildi.Projede
görülenler eksik veya hatalar
şantiye şeflerine iletilerek
düzeltilmesi
istendi.Ayrıca
yapıda bağ sıklaştırmaları ve
ilave donatılar atıldı.
Resim 82
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Tarih

: 29/03/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü, beton numune alımı
Mensa Yapı
Yapıda zemin kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde asmolen döşemedeki kirişlerin yerleri
ve hizaları projedeki kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı
sayıları ve yerleri projedeki kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik
veya hatalar şantiye şeflerine iletilerek düzeltilmesi istendi.Bu hatalardan biri asmolen
döşemenin bir kısmında tuğlalar yanlış hizalanmıştı.Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave
donatılar atıldı.

Resim 82

Resim 83

ÇavuĢoğlu ĠnĢaat
2.kat kolon betonunun yarısı döküldü. Betonu döken firma ODAK Beton, dökülen betonun
türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 9 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet numune
alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin
gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış
saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 84

Resim 85
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Tarih

: 01/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü
Koçin Yapı Konut Projesi
Yapıda 2.kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde
kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp planından
karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı
sayıları ve yerleri projedeki kiriş açılımlarına göre
kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar
şantiye şeflerine iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca
yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 86

Resim 87

Mehmet Çakır Konut Projesi
Yapıda 1.kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 88

Resim 89
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Tarih

: 02/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü, beton numune alımı
AvĢar Saha ĠnĢaat
Yapıda 2.kat tabliye kontrolü yapıldı.
Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları
projedeki
kalıp
planından
karşılaştırılarak
kontrol
edildi.
Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri
projedeki kiriş açılımlarına göre kontrol
edildi.Projede görülenler eksik veya
hatalar şantiye şeflerine iletilerek
düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ
sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 90

Mensa Yapı
Zemin kat tabliye betonu döküldü. Betonu döken firma ODAK Beton, dökülen betonun türü
C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 22 m3 tür. Laboratuar analizi için 6 adet numune
alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin
gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış
saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 91

Resim 92
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Tarih

: 03/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Yapı kontrolü, temel kontrolü
Ġsalar ĠnĢaat
Binada çatı katı kat yüksekliği ölçüldü. Lento için fazla yer kalmadığı için örülen tuğla
duvarın en üstten bir sırası yıkılması istendi. Odalar mimari plan ile karşılaştırıldı.

Resim 93

Resim 94

ÇavuĢoğlu ĠnĢaat
Yapıda radye temel kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerinve kolonların yerleri ve hizaları
projedeki kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri
projedeki kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Bir kolonda 2 adet fboyuna donatı eksikti. Bir
kolonda da kısa kenar uzun kenar ile yer değiştirmiş. Bir kolon da aksa göre kaymış. Projede
görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda
bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 95

Resim 96

35

Tarih

: 04/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü
Yılmazer Proje ve ĠnĢaat
Yapıda 4.kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde
kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp planından
karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı
sayıları ve yerleri projedeki kiriş açılımlarına göre
kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar
şantiye şeflerine iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca
yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 98

Resim 97
ÇavuĢoğlu ĠnĢaat

Yapıda 2.kat tabliye
kontrolü yapıldı. Kontrolde
kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp planından
karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları
ve yerleri projedeki kiriş açılımlarına göre kontrol
edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye
şeflerine iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ
sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 100

Resim 99
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Tarih

: 05/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü
Sezgin ĠnĢaat
Yapıda 4.kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 101

Resim 102

Lento Nedir?
Lento, yapıların açıklık kısımlarında, açıklığın üst bölümüne yatay eksen boyunca
yerleştirilip tıpkı bir kiriş gibi davranarak üzerine gelen yükü destek aldığı iki kanada yayan
yapı elemanlarına denir.Lentolar basit kirişler olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca lento terimi
İngilizcede “lintel” olarak geçmektedir.
Lento Nerelerde Kullanılır?
Genellikle kapı ve pencere açıklıklarında kullanılmaktadır.Ayrıca mimaride sütunlar
üzerinde açıklığı geçmek ve yükü iki kanada yaymak amacıyla da kullanılmaktadır. Her ne
kadar benzer görevi yerine getirmekte olan kemer sistemlerine benzeseler de lentolar yay
şeklinde değil, düz yapı elemanlarıdır.

Resim 103
https://www.yapikulubu.com/lento-nedir-yapimi-olculeri/
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Tarih

: 08/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Yapı kontrolü
Mehmet Çakır Konut Projesi
Bayındırlık Bakanlığından gelen yetkililer bina hakkında tam olarak bir kontol çalışması
yaptılar. Katlardaki kolon ebatları ve yerleri projedeki kalıp planına gore ölçüldü. Kirişlerin
yerleri ve ebatları da kontrol edildi.. Kat yüksekliği kontrol edildi. Aynı kontroller üst katlar
için de yapıldı. Yapının bilgilerinin bulunduğu dosya eksik veya başka sorun çıkma ihtimaline
karşı yetkililer tarafından kontrol edildi. Yapının 2.katındaki bir perde kolonunun filizlerinin 2
eksik çıkmasından dolayı perdenin kırılmasına karar verildi. Daha sonra ise yeniden imalatına
başlanıldı.

Resim 104

Resim 105

Bayındırlık nedir?
Bayındırlık, bir bölgenin gelişmesi ve güzelleşmesi için birtakım faaliyetleri uygulamaya
koyan birim olarak karşımıza çıkıyor. "Bayındır" kelimesi ise sözcük anlamı ile "Gelişip
güzelleşmesi, yaşayış koşullarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan"
anlamına geliyor.
Buna göre bir bölgenin gelişmesi için yapılan faaliyetler bayındırlık kapsamına giriyor. Söz
konusu faakiyetleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yürütüyor. Peki Bayındırlık ve İskan
Bakanlığının görevleri nelerdir?
Bayındırlık bakanlığının yetkileri arasında kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı
onarım işlerini yapmak veya yaptırmak; Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve
arsayı sağlamak üzere gerekli işleri yapmak; Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak,
yaptırmak gibi işler yer alıyor.
https://emlakkulisi.com/bayindirlik-nedir/214147
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Tarih

: 09/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Seviye kontrolü
Karahan A Blok
Yapının oturma ruhsatı ve iskanını çıkarabilmek için %100 seviye kontrolüne gelindi.
Yapının eksik olan bazı kısımları kablo kapakları, kapılar, kombiler, havalandırma kapakları,
bahçe düzenlemesi, kule geçiş duvarı yıkılması, yangın tüpü olarak belirlendi. Bu eksikler
ilgili olan yapı sahibine iletildi ve bir an öncesinde tamamlanılması istendi.

Resim 106

Resim 107

Karahan B Blok
Yapıda 17.kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 108
39

Tarih

: 10/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:

Rodoplu ĠnĢaat
Yapıda zemin kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 109

Dilatasyon Nedir?

Resim 110
Birbirine sınır olan, aynı tipte veya farklı tipteki
imalatları birbirinden ayırmak için bırakılan
boşluklara dilatasyon denir. Aynı

tip

dedik,

örneğin beton dökümlerinde belirli aralıklarla
dilatasyon bırakılabilir. Temelde, döşemede, blok
blok dökülen istinat duvarlarında vb. Farklı tip
yapılar dedik, örneğin seramikten alçıpana gibi
farklı

malzeme

geçişlerinde, dilatasyon

derzi bırakılabilir. Dilatasyonlar
Resim 111

yatayda

veya

düşeyde olabilirler. Peki dilatasyon neden

bırakılır? Bu farklı genleşmelerden doğacak olan hasarları (genleşme çatlakları) önlemek gibi
fizilsek kaygılardan, veya çeşitli son bitiş teknikleri ve mimari kaygılardan ötürü
olabilir.Dilatasyonları izolasyon, mimari bitiş vb. nedenlerle kapatan profillere de dilatasyon
profili denir.

https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/dilatasyon-nedir.html
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Tarih

: 11/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Yüksel Yapı
1. kat kolon 1.kısım betonu döküldü. Betonu döken firma BatıBeton, dökülen betonun türü
C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 10 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet numune
alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin
gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış
saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler
bakıldı.Şantiyede aynı zamanda digger kolonların imalatı da oluyordu.

Resim 112

Resim 113

Resim 114

Resim 115
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Tarih

: 12/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Sezgin ĠnĢaat
5. kat kolon 1.kısım betonu döküldü. Betonu döken firma BatıBeton, dökülen betonun türü
C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 10 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet numune
alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin
gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış
saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 116

Resim 117

Resim 118

Resim 119

42

Tarih

: 15/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı, tabliye kontrolü
ÇavuĢoğlu ĠnĢaat
3. kat kolon 2.kısım betonu döküldü. Betonu döken firma

ODAK Beton, dökülen

betonun türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 9 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet
numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 120

Resim 121

Mensa Yapı
Yapıda 1.kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi. Bir kiriş 17 cm daha küçük imal edilmiş, bu durmun
hemen düzeltilmesi istendi. Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine iletilerek
düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 122
43

Tarih

: 16/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Rölöve çizimi
Ayfer Erol Projesi
Binanın riskli olabileceği gerekçesiyle binanın bütün oda ölçüleri alındı. Bir kağıda
değerleriyle birlikte binanın yaklaşık kroki çizimi yapıldı. Odaların ve bina dışında yapının
fotoğrafları çekildi. Ofiste Fizibil Yığma Analiz 2018 programı ile binanın rölöve çizimi
yapıldı. Daha sonra Autocad programına geçirilerek oraya dayanım ölçüleri ölçülecek.
Böylece binanın riskli mi değil mi durumu açıklığa kavuşmuş olacak.

Resim 123

Resim 124

Resim 125

Rölöve Nedir?
Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi,
belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve restorasyon projeleri
hazırlanabilmesi için binanın iç ve dış mimarisine, özgün dekorasyonuna ve taşıyıcı sistemi
ile yapı malzemelerine ait mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımıdır.
Rölöveler yapıyı ve konstrüksüyonu tam olarak anlatacak şekilde plan, kesit ve görünüşleri
kapsamalıdır. Yapıya ait iç ve dış fotoğraflar, çekildikleri yer ve yönleri plan üzerine
işaretlenir. Rölövelerde malzeme türleri ve mimari bileşenlerin korunma durumları
açıklamalarla belirtilir. Bezemelerle ilgili fotoğraf ve ayrıntılı çizimler dosyada yer alır.
Kesin projesi bulunmayıp sözleşme ve eki şartnameler gereğince tiplere ve tanımlara göre
yapılması zorunlu bulunan düzeltme, imalat, tesisat, inşaat‟a ait şekil, kroki ve her türlü
ölçümlerdir.
http://www.mimair.com/roleve-nedir-roleve-projesi-nasil-hazirlanir.html
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Tarih

: 17/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü
Rodoplu ĠnĢaat
Yapıda zemin kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 126

Resim 127

Kentsel DönüĢüm Nedir?
6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre, kentteki afet riski
taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir. Kanun, Türkiye‟nin
her tarafındaki kent ve köylerdeki ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan
binaların devletin sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç - vergi avantajlarını da
kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir. Kısaca kentsel dönüşümle kaçak yapılaşmanın
önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden
yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Kentsel dönüşüm riskli binaların yıkılıp yeniden yapılması yanında, yerleşim yerlerinin
kongre ve kültür merkezleri, park ve eğlence alanları gibi modern ihtiyaçlarının
karşılanmasını da içermektedir.
https://yereldemokrasi.net/nasil-mudahil-olabiliriz/yurttas-haklari-el-kitabi/bolum-ivmeraklisina-notlar/kentsel-donusum-nedir
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Tarih

: 18/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Yapı kontrolü
Atakule Prefabrik Fabrika Projesi
Yapının çatı iskeleti mertek ve makasların yerleştirilmesiyle tamamlanmış. Duvar imalatı da
çoğu tamamlanmış, yapı içi düzenlemesi yapılıyordu. Mertek, ahşap çatıda mahyadan oluklara
kadar uzanıp örtüden gelen yükleri taşıyan ve aşıklara ileten, çoğu 3/1,4/10,5/10,5/12 cm
kesitli ağaçlara verilen ad. Türkiye de mertek aralıkları 75 cm den daha çok yapılamaz.
Makas, çelik konstrüktif elemanlardan oluşturulan geniş açıklıklar geçen kiriş vazifesini
gören, kendi üstlerine oturan aşığın yükünü yanlamalarla gergiye ileten, gerginin asıldığı ve
çekmeye çalışan taşıyıcı elemanıdır.

Resim 128

Resim 129

Prefabrik Fabrika
Prefabrik ingilizceden dilimize geçen bir kelime olup; ingilizcede ön anlamına gelen „pre‟
ve yapı anlamına gelen „fabric‟ kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Prefabrik dilimizde
fabrika ön üretimli hazır yapıları ifade için kullanılmaktadır. Prefabrik yapılar modern
teknoloji kullanımıyla kısa sürede üretilerek kurulum yerinde kolay olarak monte
edilebilmektedir. Prefabrik yapı çeşitleri arasında, başta prefabrik hazır evler olmak üzere,
prefabrik bina, prefabrik şantiye yapıları, prefabrik yapı, prefabrik konut, prefabrik villa,
prefabrik sosyal tesis, prefabrik yatakhane, prefabrik yemekhane, prefabrik ofis, prefabrik
fabrika vb. yapıları sayabiliriz.
https://karmod.com/haber/prefabrik-yapi-nedir
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Tarih

: 19/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Ersay Yapı
Merdiven kulesi kolon betonu döküldü. Betonu döken firma Kent Beton, dökülen betonun
türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 5,5 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet
numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 130

Resim 131
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Tarih

: 22/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü
ÇavuĢoğlu ĠnĢaat
Yapıda 3. kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 132

Resim 133
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Tarih

: 23/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Resmi tatil.

49

Tarih

: 24/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Rodoplu ĠnĢaat (A blok)
Zemin kat kolon betonu döküldü. Betonu döken firma Kent Beton, dökülen betonun türü
C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 10 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet numune
alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin
gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış
saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 134

Resim 135

Resim 136

Resim 137
50

Tarih

: 25/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Temel kontrolü
Rodoplu ĠnĢaat (C blok)
Yapıda zemin kat temel kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 138

Resim 139

Resim 140

51

Tarih

: 26/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü
Vural ĠnĢaat
Yapıda 9. kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 141

Resim 142
52

Tarih

: 29/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
İzinli.

53

Tarih

: 30/04/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü
Mehmet Çakır Konut Projesi
Yapıda 2. kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 143

Resim 144
54

Tarih

: 01/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Resmi tatil.

55

Tarih

: 02/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Seviye kontrolü
Karahan Yapı ( Elysium )
Yapının oturma ruhsatı ve iskanını çıkarabilmek için %100 seviye kontrolüne gelindi.
Yapının eksik olan bazı kısımları,çatıda boşluk kapatma, kablo kapakları, kapılar, kombiler,
petekler, korkuluk, havalandırma kapakları, bahçe düzenlemesi, yangın tüpü olarak belirlendi.
Bu eksikler ilgili olan yapı sahibine iletildi ve bir an öncesinde tamamlanılması istendi.

Resim 145

Resim 146
56

Tarih

: 03/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Yapı kontrolü
Essay Müteahhitlik Konut Projesi
Yapının en üst katındaki dubleksli katın çatı eğimi ölçülüp kontrol edildi. Dubleks katının
kat yüksekliği ölçülüp kontrol edildi. Bu kontrollerden sonar herhangi bir yanlışlık
bulunmadığı için işler devam edebildi. Aynı zamanda yapıdan tuğla duvar imalatı yapılıyordu.
Elektrik ve su tesisatı ekleniyordu.

Resim 147

Resim 148

Çatı Eğimi Nasıl Olmalı?
Yayınlanan yeni çatı standartlarına göre çatı eğimi %45 seviyesinin altında olmalı. Çatı
eğimi yapılırken, çatının çevreyle uyumlu olması gerekmektedir. Örneğin çevredeki binalarda
%25 çatı eğimi uygulandıysa, yeni yapılacak binada da benzer bir oranın korunması gerekir.
Böylelikle

bölgede

birbirine

uyum

sağlayan

ve

estetik

binalar

ortaya

çıkar.

Çatı eğimi hesabı yapılırken ölçüm saçak ucundan itibaren yapılmalıdır. Ayrıca çatı yapılırken
mahya yüksekliğinin 5.00 metrenin altında olması gerekir. Çatının şekli verilirken mahya
sınırına ve eğim sınırına uyulması gerekir. Bunun dışında çatının şekliyle ilgili herhangi bir
kısıtlama getirilmemiştir. Bodrum katı sayılmadığında 2 kat ve altında kalan müstakil evlerde
ise çatı ve çatı arası piyesi, belediyelerin yetki alanındadır.
https://insaathesabi.com/cati-egimi-neye-gore-degisir/

57

Tarih

: 06/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü
Halil Ġbrahim Kurnaz
Yapıda 3. kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 149

Resim 150
58

Tarih

: 07/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü
Rodoplu ĠnĢaat (B blok)
Yapıda 1. kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 151

Resim 152

Resim 153

59

Tarih

: 08/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Temel kontrolü
Habibe Eren Konut Projesi
Zemin kat temel kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp
planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki kiriş
açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 154

Resim 155

60

Tarih

: 09/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Karahan (B blok)
15. kat kolon 1.kısıım betonu döküldü. Betonu döken firma Erdenler Beton, dökülen
betonun türü C35, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 40 m3 tür. Laboratuar analizi için 12
adet numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 156

Resim 157

Resim 158

Resim 159
61

Tarih

: 10/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
AvĢar ĠnĢaat
Yapının merdiven kulesi betonu döküldü. Betonu döken firma

Kent Beton, dökülen

betonun türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 12 m3 tür. Laboratuar analizi için 5
adet numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 160

Resim 161

Resim 162

Resim 163
62

Tarih

: 13/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
ÇavuĢoğlu ĠnĢaat
Zemin kat kolon+perde betonu döküldü. Betonu döken firma Odak Beton, dökülen betonun
türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 11 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet
numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 164

Resim 165

Resim 166

Resim 167

63

Tarih

: 14/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Habibe Eren Konut Projesi
Zemin kat temel betonu döküldü. Betonu döken firma Çim Beton, dökülen betonun türü
C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 35 m3 tür. Laboratuar analizi için 12 adet numune
alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin
gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış
saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 168

Resim 169

Resim 170
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Tarih

: 15/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Temel kontrolü
Emin Oflaz Konut Projesi
Zemin kat temel kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp
planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki kiriş
açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 171

Resim 172

Resim 173
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Tarih

: 16/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Temel kontrolü
Arzu Dibekalan Konut Projesi (C blok)
Zemin kat temel kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki kalıp
planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki kiriş
açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 174

Resim 175
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Tarih

: 17/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Tabliye kontrolü
ÇavuĢoğlu ĠnĢaat
Yapıda 4. kat tabliye kontrolü yapıldı. Kontrolde kirişlerin yerleri ve hizaları projedeki
kalıp planından karşılaştırılarak kontrol edildi. Kirişlerdeki donatı sayıları ve yerleri projedeki
kiriş açılımlarına göre kontrol edildi.Projede görülenler eksik veya hatalar şantiye şeflerine
iletilerek düzeltilmesi istendi. Ayrıca yapıda bağ sıklaştırmaları ve ilave donatılar atıldı.

Resim 176

Resim 177
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Tarih

: 20/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Emin Oflaz Konut Projesi
Bodrum kat temel betonu döküldü. Betonu döken firma Odak Beton, dökülen betonun türü
C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 55 m3 tür. Laboratuar analizi için 12 adet numune
alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin
gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış
saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 178

Resim 179

Resim 180
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Tarih

: 21/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
ÇavuĢoğlu ĠnĢaat
Yapının 4. kat tabliye betonu döküldü. Betonu döken firma Odak Beton, dökülen betonun
türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 65 m3 tür. Laboratuar analizi için 12 adet
numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 181

Resim 182
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Tarih

: 22/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Karahan (B blok)
15. kat kolon 2.kısıım betonu döküldü. Betonu döken firma Erdenler Beton, dökülen
betonun türü C35, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 33,5 m3 tür. Laboratuar analizi için 12
adet numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 183

Resim 184

Resim 185
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Tarih

: 23/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Bülent Ay Konut Projesi
2. kat kolon 1.kısım betonu döküldü. Betonu döken firma Batı Beton, dökülen betonun türü
C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 10 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet numune
alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton mikserlerinin
gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun santralden çıkış
saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb. özellikler bakıldı.

Resim 186

Resim 187
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Tarih

: 24/05/2019

Yapılan ÇalıĢmanın Adı:
Beton numune alımı
Rodoplu ĠnĢaat (B blok)
Yapının 2. kat kolon betonu döküldü. Betonu döken firma Kent Beton, dökülen betonun
türü C25, betonu kıvamı S4, betonun miktarı 12 m3 tür. Laboratuar analizi için 5 adet
numune alındı. Numunelere betonun takip ve kontrolünü sağlayan çipler konuldu. Beton
mikserlerinin gelen betonun özelliklerini barındıran sevk irsaliyeleri kontrol edildi. Betonun
santralden çıkış saati, türü, kıvamı, miktarı, slump deneyi sonucu, mikser plakası vb.
özellikler bakıldı.

Resim 188

Resim 189

Resim 190

Resim 191
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5.SONUÇ
2018-2019 bahar döneminde yaptığım bu İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME) program ile
birçok şey öğrendim. Bu uygulama ile iş hayatında işlerin nasıl olduğu ile ilgili biraz tecrübe
kazanmış oldum. Eğitim boyunca bana orada eğitim veren kişiler bana bazı yönergelerde
bulunup beni işleri anlamaya yapmaya teşvik ettiler ve böylece şantiye olsun başka bir iş
olsun birkaçını ben uygulamış oldum. Uygulama yaptıklarımdan şantiyedeki yapının kat
tabliye kontrolü, beton numune alımındaki adımlar bazılarıdır. Bu tarz bir programın
üniversiteye gelip benim de katılmamdan dolayı mutlu oldum. Çünkü mezun olduktan sonar
buradaki öğrendiklerimizle daha iyi olacağımızı umuyorum ve bu mesleki eğitiminde yararlı
olduğunu düşünüyorum.
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6.KAYNAKLAR
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https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/vibrasyon-uygulamasi-ve-betonunsikilastirilmasi.html
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https://insaathesabi.com/beton-dokumunde-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar-nelerdir/
http://www.transmikser.org/?Syf=26&Syz=112162&/Haz%C4%B1r-BetonunTa%C5%9F%C4%B1nmas%C4%B1-TRANSM%C4%B0KSERLER-..!
https://yapisor.com/15/slump-deneyi-nedir
http://www.kadir-isik.com/?Bid=1299185
http://www.alanlibeton.com/bursa_alanli_beton_teknikbilgileri.html
https://www.sanalsantiye.com/ciroz-nedir/

https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3827.subasman.html
https://www.sanalsantiye.com/kenetlenme-boyubindirme-boyu/
https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/asmolen-dosemeler.html
https://www.yapikulubu.com/lento-nedir-yapimi-olculeri/
https://emlakkulisi.com/bayindirlik-nedir/214147
https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/dilatasyon-nedir.html
http://www.mimair.com/roleve-nedir-roleve-projesi-nasil-hazirlanir.html
https://yereldemokrasi.net/nasil-mudahil-olabiliriz/yurttas-haklari-el-kitabi/bolum-ivmeraklisina-notlar/kentsel-donusum-nedir
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