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DAĞITIM YERLERİNE 

 

        İlimizde yapılmakta olan hükümet konağı, okul, hastane, öğrenci yurdu gibi kamu binaları 

vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanacağı yapılardır. Bu binaların Yapım İşleri Teknik Şartnamesiyle 

ISO ve TSE Kalite Standartlarına uygun yapılması kamu yararınadır. Ülkemizin büyük bir bölümünün 

(1999 İstanbul, 2011 Van, 2020 Malatya-Elazığ ve İzmir depremleri) 1'inci ve 2'nci derece deprem bölgesi 

içerisinde yer alması, inşaatlarda kullanılan demir, çimento vb. malzemelerin standartlarının artırılmasını 

sağlamıştır. İnşaatların projeye uygun yapımı, beton bakımı, projeye ve standartlara uygun malzeme 

kullanımı çok önemlidir. Bir inşaatın standartlara uygun olarak yapılmasından yüklenici ve kamu adına 

yapım işini kontrolden sorumlu olan teknik personel birinci derece sorumludur. 

 

        Uygulamada ülkemizde inşaatlarda kullanılan betondan alınan numuneler 7-28 gün süreyle su 

içerisinde bekletilerek dayanıklılık testine tabi tutulmakla birlikte inşaata atılan beton, herhangi bir bakım 

işlemine tabi tutulmamaktadır. Bu bilhassa yaz aylarında beton mukavemetinde %50 ye varan düşmeye 

sebep olmaktadır. 

 

        Bu nedenle il müdürlüklerinin merkez ilçelerdeki inşaatlarında il müdürlüklerince, ilçe 

kaymakamlıklarımızca ilçelerinde inşasına başlanan yapı, hangi kurum için yapılıyorsa o kurumdan en az 

2 kişiden izleme ekibi oluşturularak, beton bakımının yapılıp yapılmadığının ve betonun uygun sıcaklıkta 

atılıp atılmadığının takibi yapılacaktır. 

                 

       İnşaatlarda dikkat edilecek diğer hususlar: 

       1- Hava sıcaklığı takip edilerek, 5 ile 32 derece arasındaki hava sıcaklığında beton atılmalıdır. Eğer 

hava sıcaklığı 32 dereceden yüksekse, hava sıcaklığı takip edilerek düşük sıcaklıkta beton atılmalıdır. 

        2- Beton atıldığı günden itibaren en az 10 gün süreyle sabah (güneş doğmadan), akşam (güneş 

battıktan sonra) sulanmalıdır.   

        3- Sıcak havalarda betonun nemini kaybetmemesi için tabliye branda ile kapatılmalı, direkler ve perde 

betonlar telisten yapılmış örtü ile kapatılarak sulama bu şekilde yapılmalıdır. 

        4- Bina dış sıvalarında kireç kullanılmamalıdır, tuğla duvarlar ve sıvalar da sabah-akşam en az 4-5 

gün süreyle sulanmalıdır. 

        5- Yapılan izlemede görülen eksiklikler inşaatın kontrollüğünü yapan kuruma ve Valiliğimize 

(YİKOB) bildirilmelidir. 

 

        Bilgi ve gereğini önemle rica ederim. 

 

Ali İhsan SU 
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