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DEĞERLENDİRİLECEK YAPI 

MALZEMELERİ 

• Hazır Beton 

• İnşaat Çeliği 

• PVC Kapı Pencereler 

• Isı Yalıtım Malzemeleri 

• Boyalar 

• Fayans Yapıştırıcıları 

• Duvar ve Yer Karoları 



HAZIR BETON 
• Hazır Beton İmalatları TS EN 206 ve TS EN 13515 

standartlarının geçtiğimiz yıl içinde değişmiş fakat 

mevcut standartla bir değerlendirilmekte iken 18 Aralık 

2015 tarihiyle tamamen yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle 

firmalar kalite takibi ve beyanlarında değişikliğe 

gitmişlerdir. 

• Mevcut standartla İrsaliye üzerinde G işaretlemesi ve 

Uygunluk Belgesi alınan kurumun kodunun belirtilmesi 

zorunlu iken; Yeni standartla hedeflenen kıvam sınıfı, 

kullanılan katkı ve çimentonun detaylı biçimde 

belirtilmesi, betonun göstereceği dayanımın gelişimi 

hususları mevcut irsaliye düzenleri içerisinde 

düzeltilmeleri gereken hususlar olarak yer almaktadır. 



HAZIR BETON 
• Ayrıca şantiyede kıvam ayarlamak için kimyasal katkı 

ilave edildiğinde (redoz) sevk irsaliyesine, ilave etme 
zamanı, katkı miktarı, katkı ilavesi yapıldığı sıradaki 
mevcut beton miktarı hususları da ekletilmelidir. 

• Taze beton sıcaklığının(Madde 5.2.9) teslim anında 5 C 
den daha düşük olmaması, tedbir alınmayan 
durumlarda 35 C aşmaması gerekmektedir. 

• Çimento sıcaklığı betona katıldığı anda herhangi bir 
tedbir alınmayan durumlarda 80 C yi aşmaması ve 
çimento dozajı 240 kg/m3 düşük veya düşük 
hidratasyon ısılı çimento kullanılan betonun 
yerleştirme sıcaklığının 10 C nin altına düşmemesi 
hususlarına dikkat edilmelidir.  



HAZIR BETON 
• Standardın bu koşullar için önlemi alınmış olması 

ifadesi için örnek vermek gerekirse: 

 

 

 



HAZIR BETON 
• Beton karıştırıldıktan sonra hemen don etkisine maruz 

kalırsa, su donarken hacmi yaklaşık % 9 artar ve buz 

beton içindeki boşluklara doğru hareketlenir. Bu oluşum 

sunucunda taze beton içindeki katı tanecikler yer 

değiştirirler. Yer değiştirme sonucunda ise agrega taneleri 

ile harç arasındaki bağlar kopar. 

• Beton içindeki su çimento tanecikleri ile birleştiğinde bir 

ısı meydana gelir. Su daha soğuk bölgelere kayar ve 

donarak buz kütlelerinin büyümesine neden olur. 

• Pratikte bir önlem alınmazsa – 12 Cº den düşük 

sıcaklıklarda betonun dayanım kazanmadığı kabul edilir. 

• Hava sıcaklığı yükseltmeye başlayınca buzlar çözülür ve 

taze beton içerisinde boşluklar ortaya çıkar. 

• Agrega ile çimento harcı arasındaki yapışma olayı da, 

mukavemeti, istenilen mukavemetin altında çıkarır. 

 

 



HAZIR BETON 
Hazır Betonun durabilitesini etkileyecek çeşitli etkenler 

için etki sınıfları çeşitlendirilmiş olup, kullanılacak 

mahal için uygun sınıfta beton talep edilmesi gereği 

açıklanmıştır. 

 

 

 



HAZIR BETON 
• DURABİLİTEYİ ETKİLEYEN HİDRATASYONUN 

OLGUNLUĞU SU/ÇİMENTO ORANINA BAĞLIDIR. 

 

 

 

 

SU/ÇİMENTO Kapiler Boşlukların Bloke Edilmesi 

için Gerekli Olgunluk Süresi 

0,40 3 GÜN 

0,45 7 GÜN 

0,50 14 GÜN 

0,60 6 AY 

0,70 1 YIL 

>0,70 İMKANSIZ 



HAZIR BETON 
 Ayrıca döküm miktarı ve transmikser 

adedine göre alınacak numune sayıları yeniden 

belirlenmiştir. Buna göre; 

 

 



HAZIR BETON 
• Buna ilave olarak kullanılan agregaların Klorür 

içeriği ile ilgili,(Madde 5.2.8) Çelik donatı 
içermeyen beton için kütlece %0,15, çelik donatı 
içeren beton için kütlece %0,04 ve öngerilme 
donatısı ihtiva eden beton için %0,02 azami 
klorür içerikli agrega kullanılması kısıtlaması 
getirilmiştir.  

• Transmikser ile taşınan betonun yerleştirme 
süresi(Madde 7.6) çimento su ile temas ettikten 
itibaren en fazla 120 dakika içinde 
tamamlanmalıdır. Bu süre donanımsız araçlar 
için 45 dakika ile sınırlandırılmıştır.  



HAZIR BETON 
 Özetlenecek olursa;  

• Döküm yapılacak hava ve beton sıcaklıkları, 
üretiminden sonra geçen uygulama saatleri, 

• Betonu teslim alırken üretici tarafından verilen 
beyan, yapılan işlemler; denetçi tarafından dikkat 
edilecek değerler ile alınacak numune sayıları, 

• Tasarlanan betonun, döküm yapılacak alanla ilgili 
etki sınıfları kısmı zenginleştirilmiş olup, 
denetçinin özel durumlar için bu etki sınıfında 
beton tercih etmesi  
 Hususlarına teknik personel olarak dikkat edilmesi 
gerektiği, standart ile açıklanmaktadır. 

 



BETONARME ÇELİĞİ 
•Betonarme Çeliği TS 708 standardı kapsamında 

değerlendirilmektedir. Standarda göre ürün için, G 

Uygunluk Belgesi alınmış olması ve etiketinde 

beyan etmesi gerekir. Fakat bu kontroller tek 

başına yeterli değildir. 

•Nervür biçimleri ile çelik sınıfı karşılaştırılarak 

uygunluğu denetçi tarafından onay verilerek teslim 

alınmalıdır. Çekme deneyine gönderilerek 

uygunluğu kanıtlandıktan sonra kullanılmalıdır. 

Etiketinde yer alan Çelik sınıfının Deprem 

Yönetmeliğinde belirtilen S420 (istisnai durumlar hariç) 

olduğu kontrol edilmelidir. 



BETONARME ÇELİĞİ 
 FİRMA KODLARI (9:TÜRKİYE) 



BETONARME ÇELİĞİ 
•Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 

Yönetmelikle bazı yapı elemanları hariç  S420 den 

daha yüksek dayanımlı Betonarme Çeliği 

kullanılamayacağı (Madde 3.2.5.3) göz önüne 

alındığında; 

•Yapı davranışının (süneklik), Plastik 

mafsallaşmanın, ani göçme ve öngörülmeyen 

taşıyıcı kesmelerinin sebeplerinden birisi de yüksek 

dayanımlı çeliktir. 

•Böylesi ürünün yaşatacağı problem, Projedeki 

beton dizayn dayanımının uygulamada düşük 

çıkması durumunda yaşanan problemin benzeridir. 



BETONARME ÇELİĞİ 
• Kesili halde şantiye ortamına getirilmiş bazı 

donatıların hurda demir hammaddesi ile 
çekilerek üretildiği ve dayanım olarak 
nervürsüz çelik ile benzer özellikler yaşadığı 
da tespit edilmiştir. 

• Donatının şantiye ortamına tam boy halde (12 
m), G Uygunluğunu almış yukarıda belirtilen 
firmalarca, Ürün tanıtım plakası S420 olarak 
ve nervür tipi S420 ye uygun halde gelmiş 
olması uygun donatı olduğuna dair yapılacak 
çekme deneyi öncesi tüm şüpheleri 
kaldırmaktadır. 



PVC KAPI PENCERELER 
 



PVC KAPI PENCERELER 
 



PVC KAPI PENCERELER 
 



PVC KAPI PENCERELER 
 



YALITIM MALZEMELERİ 
• Bakanlığımızın 16/07/2014 tarih ve 9422 

sayılı genelgesi ile, 01/01/2015 tarihinden 

itibaren; yapılarımızda kullandığımız cephe 

sistemlerinin akredite bir deney 

laboratuvarında deneye tabii tutularak, sınıf 

belgelendirilmesi yapılması zorunludur. 

Deney sonucu yüksek yapılarda en az zor 

yanıcı, yüksek olmayan yapılarda en az zor 

alevlenici sınıfta sistem kullanılmalıdır. 

 



YALITIM MALZEMELERİ 
• Burada belirtilen sistemden kasıt; 
 Yalıtım Malzemesi 

 Yapıştırma Harcı 

 Dubelleme 

 Sıva Filesi 

 Uygulanan Duvar ve Taşıyıcının  

 Dış Sıva Katmanın 

Bir arada oluşturacağı sistemin davranışıdır. 

• Kullanılacak malzemelerden alınan numunelerle örnek 

kesit oluşturulacak ve sistem direncine ilişkin deney 

yapılacaktır. 

• Bu nedenlerle bu tip bir cephenin kabulünde yaşanacak, 

güvensizliğin önlenmesi için akredite deney laboratuvarında 

sistemini tümüyle belgelendirmiş markaların kullanımı mahal 

listelerinde projelerde belirtilmelidir. 



YALITIM MALZEMELERİ 
• Bildiğimiz gibi Yalıtım Levhaları TS EN 1316x kodlu 

standartlar grubu dahilinde benzer özellikleri karşılaştırılarak CE 

Etiketleri hazırlanmaktadır. ve performansları 

karşılaştırılabilmektedir. 

• Üreticilerin bu aşamada kanuni olarak piyasaya sürdükleri 

fakat kullanım amacı dışında kullanılan ürünlerin bulunmaktadır. 

• Örneğin; EPS ürününü ambalaj levhası olarak kutu içine 

konan, sarılan malzemelerde hasar kalmaması için üretildiğine 

dair «AMBALAJLIK» ürün olarak piyasaya sürülmektedir. 

• Bilindiği gibi çift sıra örülen duvarlarda, dilatasyonlarda EPS 

ürünü kullanılabilmekte, kör kısımda kaldığı için uygunluğu 

anlaşılamamaktadır. Bu nedenle söz konusu ürün henüz 

ambalaj aşamasında şantiye ortamına gelmişken performans 

değerleri CE Etiketi üzerinden değerlendirilerek Isı Yalıtım 

Levhası olarak üretildiği, proje sınıfını sağladığı kontrol edilir. 



YALITIM MALZEMELERİ 
 

Dış Cephe Boyasına Üreticisi doğru  

uygulandığında 3 Yıl Garanti verilen bir 

Sistemin boya ömrü tamamlandığında  

önce sıva sonra yalıtım katmanında  

Yaşanacak sorun düşünülmelidir. 

 

Ayrıca üretici kendi beyanlarında rüzgarlı  

veya güneşli havalarda boya ömrü  

azalacağını beyan etmektedir. 



SERAMİK YAPIŞTIRICILAR 
 



SERAMİK YAPIŞTIRICILAR 
 

Çizelge ZA.1- Karo yapıştırıcıları için ilgili maddeler

Yapı ürünü:   Aşağıda verilen karolar için yapıştırıcılar (Madde 3.2)

 - Çimentolu yapıştırıcılar

 - Dispersiyon yapıştırıcılar

 - Reaksiyon reçine yapıştırıcılar

Amaçlanan kullanım yerleri:  Bütün iç ve/veya dış duvar, zemin ve tavanların son işlemlerinde

Gerekli 

özellikler

Bu standardın gerekleri ile ilgili 

maddeler

Seviye 

ve/veya 

sınıflar

Notlar

Yangına tepki Madde 4.4 A1'den F'ye 

kadar ve/veya 

A1'den F'ye 

kadar

Yapışma kuvveti  - Başlangıç çekme yapışma 

kuvveti: Madde 4.1, Çizelge 1

 - Erken çekme yapışma kuvveti: 

Madde 4.1 Çizelge 1 (sadece hızlı 

sertleşen yapıştırıcılara 

uygulanabilir)

EN 1348:2007

Madde 8.2

eşik değer ≥ 0,5

İklim/ısı ile yaşlandırmaya 

dayanıklılık

 - Isı ile yaşlandırmadan sonra 

çekme yapışma kuvveti: Madde 

4.1, Çizelge 1 veya beyan edilen 

değer… (*) veya PB(*)

EN 1348: 2007 

Madde 8.4

Su/nem ile yaşlandırmaya 

dayanıklılık

 - Suya daldırıldıktan sonra çekme 

yapışma kuvveti: Madde 4.1, 

Çizelge 1

EN 1348:2007 Madde 

8.3, eşik değer  ≥ 0,5

Donma-çözünme çevrimine 

dayanıklılık

 - Donma - çözünme çevriminden 

sonra çekme yapışma kuvveti: 

Madde 4.1, Çizelge 1 veya beyan 

edilen değer… (*) veya PB (*)

EN 1348:2007 Madde 

8.5

Çimentolu yapıştırıcılar



SERAMİK YAPIŞTIRICILAR 
 



BOYALAR 
 



BOYALAR 
 



BOYALAR 
 



DUVAR VE YER KAROLARI 
 



DUVAR VE YER KAROLARI 
 



DUVAR VE YER KAROLARI 
 


