
YAPI DENETİMİ ve BETON
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹STANBUL BÜLTENinceleme

Serdar KUB‹LAY

31say› 94/2008

Beton, çevremizi oluflturan temel
malzeme. Onun özellikleri ve ona
egemen olma düzeyimiz çevremizi
de belirliyor. Betonu altm›fl y›l› aflk›n
bir süredir kulland›¤›m›z halde tam
olarak ona egemen olabilmifl de-
¤iliz. Onu kullanarak en temel gerek-
sinimlerimizden biri olan bar›nma
gereksinimimizi gideriyoruz ama
betonla iliflkimizde bizi derin açmaz-
lara düflüren iki büyük sorunla karfl›
karfl›yay›z. ‹lk olarak mekanlar bü-
yük bir depremde üzerimize y›k›la-
bilir; konut elde etmek istiyoruz
ama gelecekteki mezar›m›z› kaz›-
yoruz. ‹kinci olarak da insan yaflam›
için zorunlu olan do¤al çevremizi
ad›m ad›m tüketiyoruz. On y›llardan
beri yaflad›¤›m›z kentler flantiye
görümünden bir türlü kurtulam›yor.

Büyük olas›l›kla birey olarak yaflam›-
m›z› aflacak yap›lar›n temel malze-
mesi betonun dökülmesi hep ace-
leye gelen, telafl›n egemen oldu¤u
bir süreçtir. Beton döküldü¤ü gün
flantiyede bir kargafla hüküm sürer.
Günlerden beri beklenen gün gelip
çatm›flt›r. Yaklafl›k üç hafta süren
kat kal›b› haz›rlama ve demir yer-
lefltirme ifllemi görece sakin geçer.
Beton gününe kadar inflaat›n ritmi-

ne göre çal›flan elemanlar›n say›s›
ve yap›lacak ifller programlanm›flsa
fazla bir sorun ç›kmaz. Bu s›rada
yap› denetçileri de zaman bask›s›
içinde de¤ildirler. Karfl›lar›na sürekli
proje d›fl›na ç›kmak isteyen, kendi-
lerinden isteneni de¤il de kendi
do¤ru bildiklerini, ifline gelenleri
yirmi yirmi befl y›ll›k deneyimlerine
dayanarak yapmakta direnen kalfa-
lar ustalar ç›ksa da zaman bask›s›
olmad›¤›ndan bu güçlüklerin üste-
sinden gelmek olanakl›d›r. Birkaç
haftal›k süre içinde denetçilerin s›k
s›k inflaata gitmeleri ve iflleri denet-
leyip bir taraftan da yönlendirmeleri
mümkündür. Kal›p ve demir dene-
timinin ille de son güne kalmas›
gerekmez.

Beton günü, yaklafl›k bir hafta önce-
sinden bellidir. Birkaç hafta denet-
çinin istedi¤i gibi giden imalat, bir-
denbire h›zlan›r ve denetimden ç›k-
ma e¤ilimi gösterir. fiantiyede onlar-
ca kifli beton dökmek için organize
olmas›na karfl›n beton kalitesini
denetim alt›na almak hiç de kolay
de¤ildir. Çünkü beton sonuçta flan-
tiyede de¤il santralde üretilen bir
malzemedir. Bu nedenle belki de
as›l denetim santralde yap›lmal›d›r.

Elbette kamusal nitelikte olmak
kofluluyla.
Beton günü kal›pta en az befl alt›
kifli inflaat›n büyüklü¤üne göre
bazen onlarca kifli beklemededir.
Beton santral›ndan yola ç›kan  flim-
di on iki metreküplükleri de ç›km›fl
dev hazneli mikserler, sürücüler,
pompa arac›n› süren, kuran  ele-
manlar, pompay› yöneten opera-
törler flantiyeye ulaflm›fl, inflaat ala-
n›na y›¤›lm›fllard›r. Kendilerinden
istenen miktarda betonu boflaltarak
bir an önce kal›plara ak›t›p gitmek
isterler. Beton santral› da onlar›
bundan sonraki inflaata yöneltmek
için sab›rs›zlanmaktad›r.
‹yi güzel de bu ifllem yal›t›k bir
mekanda uygulanmaz. Bazen de
kentin en merkezi yerinde. Pompa-
n›n dev ayaklar›n›n kurulaca¤› yer
bir gün önceden park edebilecek
arabalar uyar›larak boflalt›lm›fl  ol-
mal›d›r. Santralin inflaata  yak›nl›¤›
bile ço¤u kez sorunu çözmez, yo¤un
trafik betonun priz yapmas›na bile
neden olabilir. Ama ne iyi ki geliflen
beton teknolojisi, her türlü soruna
çözüm gelifltirebilmifl durumdad›r.
Karfl›m›zda da görünüflte adamak›ll›
büyük beton firmalar› var. D›flar›dan
bir bak›flla san›l›r ki projede öngö-
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rülmüfl ve inflaat sahipleri taraf›n-
dan da siparifl edilen s›n›fta beton,
son derece modern araçlar ve  fir-
ma ifl giysilerini giymifl yetiflmifl
elemanlarca sizin haz›rlad›¤›n›z
kal›ba b›rak›lacakt›r. Elbette önce
kal›ba yerlefltirme ve sonra betonu
koruma flantiyenin sorumlulu¤un-
dad›r ama mikserden boflalt›lan
betonun kalitesi nas›l güvencele-
necektir?
Beton as›l olarak  flantiyede üretilen
bir malzeme de¤ildir ki. Kuflkusuz,
flantiyedeki yerlefltirme ve koruma
ifllemleri onun kalitesi için yaflamsal
önemde ifllemler, ama as›l olarak
beton santralda üretilen bir malze-
medir. Gelen taze betonun  sonul
bir ürün olmamas›  çeflitli güçlükler
yarat›r. Betonun flantiyeye ulaflmas›
sonul beton ürünü aç›s›ndan bir
ara aflamay› oluflturur. Bu nedenle
flantiyede al›nan örneklerle betonun
flantiyeye teslim aflamas›n›n s›nan-
mas› gerekir. Kuflkusuz bu örnekler
kolondaki, kiriflteki kaliteyi tam ola-
rak yans›tmaz. Ama öncelikle kal›ba
yerlefltirilen betonun ilk s›nav› bafla-
r›yla vermesi beklenir. Ama al›nan
örneklerle yirmisekiz gün sonra la-
boratuarda betonun kalitesinin belir-
lenecek olmas› da sorunu çözmez.
fiantiyeye gelen betona iliflkin o
s›rada bir görüfl edinmek, kal›ba
yerlefltirilecek nitelikte olup olma-
d›¤›na karar vermek gerekir. Bu
noktada da slamp deneyi bize yol
gösterir. fiantiyeye gelen betonun

fifli, betonun çeflitli özelliklerini ta-
n›mlar. Beton s›n›f›, çimento cinsi
ve miktar›, su çimento oran›, agrega
boyutu, kullan›lan katk› maddesi
ve miktar›, sonunda da k›vam›. K›-
vam s›n›fland›rmas› beton slamp
de¤erine göre yap›l›r.
Yap› denetçisi, beton firmas›yla
beton dizayn› konusunda daha en
bafltan anlaflm›fl olmal›d›r. Denetçi
elbette beton firmas›n›n dizayn›na
müdahale edecek de¤ildir. Önemli
olan beton firmas›n›n taahhüt etti¤i
beton s›n›f›n›n yirmisekiz günlük
sonuçlar›n›n istenen de¤erleri sa¤-
lamas›d›r. Ama beton firmas›, bu
hedefe giden yolda fifle yazd›¤› k›-
vam s›n›f›yla flantiyede beton dök-
me s›ras›nda izin verilen en büyük
slamp de¤erini kendisi bir ön dene-
tim de¤eri olarak sunmufl olmak-
tad›r. Örne¤in K3 k›vam›yla gelen
ve üst s›n›r› 15 cm olan slamp›n
flantiyede 19-20 cm ölçülmesi du-
rumunda “siz bu de¤ere de¤il, yir-
misekiz günlük dayan›m  de¤erleri-
ne bak›n, betonu dökün” art›k diye-
mez. Denetçi an›nda duruma müda-
hale edip beton kamyonunu geri
gönderebilmelidir.
Denetçi, beton dökülmesi s›ras›nda
mutlaka flantiyede olmal›d›r. Denet-
çinin d›fl›nda flantiyede bulunan hiç
kimse, beton kalitesinin sorumlu-
lu¤unu tafl›maz. Çünkü yaln›zca de-
netçi, betonunun kalitesinden cezai
bak›mdan sorumludur. Betonun
düflük dayan›m› dolay›s›yla yap›da

oluflacak zarar ziyan›n sorumlusu
do¤rudan denetçidir. Kuflkusuz flan-
tiye flefi de mesleki ahlak aç›s›ndan
beton kalitesinden kendini sorumlu
tutacakt›r ama as›l sorumluluk de-
netçidedir. Beton dökülmesi ifline
kat›lan di¤er bütün elemanlar so-
rumsuz durumdad›rlar. Onlar bir an
önce beton dökülsün, ifl bitsin diye
bakarlar. Hiç kimse, beton kalitesi-
nin kötülü¤üne karfl› ç›kmaz. Kendi
üzerine bir pay düfltü¤ünü kabul
etmez. Üstelik onlar, sanki denetçi
engeline karfl›n üretimi yapmak is-
teyenler konumundad›rlar.
Denetçi, bu oyunda kötü adam
rolündedir. Ama iyi oyuncu, kötü
adam rolünde de, rolünün hakk›n›
verendir. fiantiyedeki herkes bir an
önce ifli bitirmek isterken o, ifli
engeller durumdad›r. Kötü olan bir
betonun  dökülmesi iflinin bitmesini
hiç istemez, beton kötü olduktan
sonra hiç dökülmemelidir. Beton
firmas› elemanlar›, santraldan ald›k-
lar› betonu ne kalitede olursa olsun
bir an önce dökmek isterler. Kalfa,
sadece betonu döküp kal›p alan›na
göre hesaplanan iflçilik bedelinin
peflindedir. Denetçi, piflmifl afla su
katan durumundad›r.
Denetçi, flantiyeye gelen beton hak-
k›nda bir yarg›ya varacak dökülüp
dökülmemesine karar verecektir.
Onlarca kiflinin beton dökülmesi
için organize oldu¤u bir alanda, on-
ca engeli aflarak gelen beton kam-
yonlar›n› arka arkaya geri çevirmek,



hiç de kolay bir ifl de¤ildir. Bu konu-
da denetçi, varsa flantiye flefi ve
beton firmas›yla daha önceden bir
ilke anlaflmas› yapm›flsa kamyon-
lar›n arka arkaya gönderilmesi ko-
laylaflabilir. fiantiyede henüz tazey-
ken betonun kalitesine iliflkin bir
yarg›ya varabilmek, ancak slamp
deneyiyle olanakl›d›r. Denetçi, beton
teorisine egemense flantiyede be-
ton sürecini yönlendirebilir. Beton
su iliflkisi, düz mant›kla kavrana-
maz. Su, betonda optimum düzeyde
bulunmal›d›r. Öncelikle hidrotasyon
sürecinin asal unsuru sudur. Su çi-
mento oran› ne kadar düflükse be-
ton kalitesi o kadar yükselir. Hid-
rotasyon için çimento miktar›n›n
yüzde 25’i kadar su gerekir. Düz
mant›k, beton sertlefltikten sonra
su ile çimento aras›ndaki kimyasal
reaksiyonun 28 gün sürebilece¤ini
kabul edemez. Ayr›ca betonun kal›-
ba yerleflebilmesi ve ifllenebilmesi
için de  ek olarak çimentonun yine
yüzde 25’i kadar suya ihtiyac› vard›r.
Bu su sonra buharlaflarak betonda
boflluklu bir dokuya neden olur.
Su çimento oranlar›, yaklafl›k an›lan
düzeylerde, her beton firmas›n›n
özel formüllerinde farkl› yer al›r ve
beton fifllerine yaz›l›r. Buradaki su
çimento oran›na da bir slamp de¤eri
tekabül eder. Fiflte k›vam s›n›f› ola-
rak belirtilir. ‹flte flantiyedeki en
önemli ifllem deneyle bu slamp
de¤erini ölçmektir. Ödünsüz olun-
mal›, santralin beton kalitesine
ba¤l› olarak fiflle yazd›¤› slamp de-
¤eri, flantiyedeki deneyde sa¤lan-
m›yorsa beton mikseri mutlaka geri
çevrilmelidir. Beton dökümü s›ras›n-
da mikserlerin geri çevrilmesi büyük
bir gerginli¤e neden olur. Denetçi
bu gerginli¤in üstesinden gelebile-
cek mesleki sorumluluk ve kararl›-
l›kta olmal›d›r.
Betonun santralden sulu gelmesi,
daha çok ya¤›fll› günlerde malzeme-
nin ›slanmas› ile su oran›n›n ayar-
lanamad›¤› günlerde yaflan›r. De-
netçi, ya¤murlu günlerin sonras›nda
daha duyarl› olmal›d›r.

Betonun sulu oluflu, beton firma
elemanlar›nca bazen de kar›flt›r›lan
katk›ya ba¤lan›r. Firma, üzerinde
anlafl›lan ve fiflte yazan beton k›va-
m›na göre bir slamp› sa¤layan be-
tonu flantiyeye getirmekle yüküm-
lüdür. Ak›flkanl›¤› art›ran katk›, kat›
betonlarda ancak denetçinin gözeti-
minde ve onun istedi¤i miktarlarda
flantiyede kat›l›r. Mikser sürücüsü,
kendi karar›yla katk› koyamaz. Onun
flantiyeye getirdi¤i betonun fiflinde
yazan slamp› aflan de¤er, katk› ko-
nulmas›yla aç›klan›yorsa, bu durum
sürücünün betona yolda su katt›¤›
anlam›na gelir.
Beton dökümü s›ras›nda karfl›m›za
hep su fazlal›¤› sorunu ç›kmaz. Ba-
zen de betonun kat›l›¤›, pompadan
ak›tamama, kal›ba yerlefltirememe
gibi sorunlara yol açabilir. Betonun
kat› olmas› durumunda, hiç kuflku
duyulmamal›d›r ki flantiyedeki he-
men herkes, denetçi olmazsa beto-
na su katmaktan bir an bile geri
durmazlar. Çünkü denetçi mühen-
disin d›fl›ndaki hiç kimse, belirli bir
oran›n üzerindeki  suyun beton için
ölümcül etkisine inanmaz. Ne kadar
anlat›l›rsa anlat›ls›n mühendislik
e¤itimi almayan bir kimse beton
su iliflkisini kavrayamaz. Bu nedenle
denetçi bu konuda kimseye güven-
memeli, denetimini son ana kadar
gevfletmemelidir.
Betonun akma ve yerleflme sorun-
lar› ise flantiyede ak›flkanlaflt›r›c›
katk›lar›n yard›m›yla afl›l›r. Denetçi
kullan›lan katk›n›n cinsini ve en
fazla ne kadar kullan›labilece¤ini
bilmelidir. Ço¤unlukla santralda bu
miktar›n yar›s› kullan›l›r. Kullan›lan
miktar fiflte de yer al›r. fiantiyede
ise denetçinin elinde en fazla mik-
tar›n öteki  yar›s›n› kullanma olana¤›
vard›r. Denetçi, yeterli ak›flkanl›¤›
sa¤lamak için katk› kullan›lmas›na
karar verdi¤inde istenen verimi ala-
bilmek için mikser haznesinin yeterli
süre çevrilmesine dikkat etmelidir.
Beton kal›ba ak›t›ld›ktan sonraki
aflama vibratörle betonun s›k›flt›-
r›lmas›d›r. Vibratör kullan›m› ise

flantiye elemanlar›ndan sorumluluk
duygusu en yüksek, yapt›¤› iflin
ciddiyetinin, yaflamsal öneminin
fark›nda bir elemana yapt›r›lmal›d›r.
Bu eleman, vibratörü betonda ne
kadar süreyle, yatayda ve düfleyde
ne kadar aral›kla tutaca¤›n› bilmeli-
dir. Betondaki havay› ç›kard›¤›n›,
demirlerin aras›na betonun girdi¤ini,
kal›plarda boflluk kalmad›¤›n›; vib-
ratördeki titreflimin ve sesin farkl›-
laflmas›ndan, beton yüzeyindeki
belirtilerden  sezmelidir. Bu konuda
denetçiyle vibratörü kullanan ele-
man tam anlam›yla anlaflm›fl olma-
l›d›r.
Betonun korunmas› da denetçiyle
flantiye aras›nda gerginli¤e yola
açan konulardan biridir. Mühendis-
lik e¤itimi almam›fl birine betonun
içinde 28 gün ve daha fazla süreyle
çimentoyla suyun kimyasal reaksi-
yonunun sürdü¤ünü anlatmak çok
zordur. Betonun korunmas›, bu hid-
rotasyon için gerekli suyun beton-
dan buharlaflarak kaçmas›n› ön-
lemek demektir. Korunman›n en
kolay yolu, özellikle beton dayan›-
m›n›n yaklafl›k dörtte üçüne ulafl›l-
d›¤› ilk yedi günde beton yüzeyinin
sürekli ›slak tutulmas›d›r.
Sertleflmemifl beton için ölümcül
olan betona su tutulmas›, sertlefl-
mifl beton için yaflamsald›r.
Betonun sulanmas› için görevlen-
dirilen flantiye elemanlar›, ço¤un-
lukla sabah ve akflam betonu sula-
makla iflinin bitti¤ini san›r. Oysa
burada önemli olan, betonun yüze-
yinde bir film tabakas› oluflturarak
içerdeki hidrotasyon suyunu kaç›r-
mamakt›r. Bu ise, beton yüzeyinin
belirli aral›klarla ›slat›lmas›yla de¤il,
sürekli ›slak tutulmas›yla olanak-
l›d›r. Üstelik bu olanak yaln›zca ya-
tay yüzeyler için geçerlidir. Düfley
yüzeylerin ›slat›lmas› betonun korun-
mas› aç›s›ndan bir yarar sa¤lamaz.
Su akar ve hemen buharlafl›r. Dü-
fley yüzeylerde ›slakl›k, yap› eleman-
lar›n›n örtüyle sar›lmas› ve örtülerin
de sürekli ›slak tutulmas›yla müm-
kün olabilir.
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