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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Su Ürünleri 

MODÜLÜN ADI Beton 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Grobetonun su ürünlerindeki uygulama yeri, şekli ve üretim 

kurallarının kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Blokaj ve grobeton yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun grobeton 

dökebileceksiniz. 

Amaçlar:  
1. Grobeton için gerekli blokajı yapabileceksiniz. 

2. Beton harcını kuralına uygun, dozajında ve kıvamında 

hazırlayabileceksiniz. 

3. Grobeton hazırlayıp yerine döktükten sonra tekniğine uygun 

perdahını yapabileceksiniz. 

4. Betonu doğru, eksiksiz ve işe uygun sıkıştırabileceksiniz. 

5. Kalıba göre betonu doğru, eksiksiz ve tekniğine uygun 

düzeltebileceksiniz.  

6. Betonu kuralına göre doğru, eksiksiz ve tekniğine uygun 

koruyabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIM 

Ortam: Sınıf, atölye ve grobeton dökümüne uygun alanlar 

Donanım: Madırga, madeni çekiç, tokmak, silindir, duvarcı ipi, 

hortumlu su düzeci, el arabası, kürek, tırmık, tirfil, kova, su 

hortumu, mastar,  balyoz, metre, mala, ölçek kabı, ano ve sünger 

veya fırça. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme araçları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  

İnşaat sektörü, toplam yatırımlar ve ulusal gelir içindeki sayısal payı ve sağladığı iş 

gücü olanaklarının boyutu itibariyle ekonomimizin en canlı ve en önemli sektörlerinden 

biridir. 

 

Beton, uzun yıllardan beri inşaat sektöründe en önemli yapı malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. Beton hammaddesinin doğada bol miktarda bulunması, kolayca istenilen 

şekli alabilmesi, uzun yıllar hizmet vermesi,  dayanıklılık ve ekonomik olarak çok uygun 

malzeme olması açısından vazgeçilmez bir yapı malzemesidir. 

 

Dünya nüfusunun hızla artması ve inşaat teknolojisinin büyük bir hızla gelişmesiyle 

başta konutlar olmak üzere fabrikalar, köprüler, barajlar, yollar ve buna benzer birçok yapıda 

beton kullanılması, bu malzemenin önemini daha da artırmaktadır. İnşaat teknolojisinde bu 

derece önemli olan beton malzemesini üretirken rastgele dökmek, eksik malzeme kullanmak 

gibi nedenler,  hem kalitesiz bir beton ortaya çıkarmakta hem de kötü bir yapılaşmaya neden 

olmaktadır. 

 

Bu nedenlerden dolayı sizlerin beton yapımını bilmeniz ve kuralına uygun 

uygulamanız gerekmektedir. Hangi tür betonu nerede kullanmanız gerektiğine karar verip 

yapım aşamalarına göre betonu üretmelisiniz. 

 

Beton modülü ile elde edilen kazanımlar sonucunda grobetonun inşaat alanındaki 

uygulama yeri, şekli ve üretim kuralları beceriye dönüşecektir. Beton teknolojisinin 

kullanılması için gerekli olan ön çalışmalar yapıldıktan sonra beton döküm aşamaları, 

uygulamadaki işlem basamakları bir yeterlilik hâline getirilmiş, değerlendirilmiş ve sizlere 

sunulmuştur. 

 

GİRİŞ 



 

2 

 



 

3 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

AMAÇ 
 

Uygun ortam sağlandığında grobeton için gerekli blokajı kuralına uygun 

yapabileceksiniz. 

 

ARAŞTIRMA KONUSU 

 
 

 Beton teknolojisi içinde yer alan ve kullanım yeri olarak zemin (toprak) üzerine 

uygulanan grobetonlarda kullanılan taşlar hakkında öğretmeninizin 

rehberliğinde araştırma yaparak bilgi toplayınız ve bu bilgileri sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

1. BLOKAJ YAPMA 
 

Zeminde olası çökme ve ezilmeleri önlemek, betonun toprak zemin ile temasını 

kesmek suretiyle dayanımını artırmak için taş döşenmesi işlemi blokaj yapma olarak 

açıklanabilir. 

 

1.1. Blokaj Yapma Araçları 
 

Blokaj yapımında kullanılan araçları işlem sırasına göre gerekli yerlerde ve iş 

güvenliğini ön planda tutarak kullanmalıyız. Blokaj yapımında kullanılan araçlar, blokajın 

yapıldığı zemine göre değişmekle birlikte aşağıda isimleri belirtilenlerdir: 
 

 Mastar 

 Silindir veya tokmak 

 Hortum su düzeci 

 Duvarcı ipi 

 Madeni çekiç 

 Balyoz 

 Madırga 

 Ahşap kazık 

 Metre 
 

Bu araçlardan bir kısmı kazı yapılacak olan zeminlerdeki blokaj işleminde, diğerleri 

ise her çeşit blokaj işlemlerinde kullanılır. 
 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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1.2. Blokaj Malzemeleri 
 

Kalınlığı 15cm’yi geçmeyen blokaj malzemelerinin tanımı ve çeşitleri aşağıda 

verilmiştir. 
 

1.2.1. Tanımı 
 

Yapıda kullanılan taşlar, zamanla büyük kütle taşların doğal olarak parçalanması 

sonucu meydana gelir. Bu taşlar dağ yamaçlarında, kır ve dere yataklarında değişik 

büyüklüklerde, değişik amaçla kullanılabilecek nitelikteki taşlardır. İnşaatçılıkta bahçe 

duvarı, koruma yapıları duvarı, blokaj, dolgu vb. yerlerde kullanılır. 

 

1.2.2. Çeşitleri 
 

Blokaj yapımında kullanılan taşlar, özel bir yontma işlemine gerek kalmadan 

kullanılan taşlardır. Doğadan elde edilme şekline göre iki çeşittir: 

 

 Toplama taşlar 

 Ocak taşları 

 

Her iki taş çeşidi de doğada, herhangi bir işleme gerek kalmadan istenilen boyutta 

serbest hâlde bulunur. Bunlar büyük kütleler hâlinde toprak altında ya da toprak üstünde 

bulunan ve kırılarak veya kesilerek elde edilen taşlardır. 

 

1.2.3. Görevi 
 

Blokaj taşlarının görevi, betonun toprak (zemin) ile temasını kesmek suretiyle sağlam 

bir tabaka oluşturarak, mukavemetini (dayanımını) ve dayanıklılığını artırmaktır. Meydana 

gelebilecek çökme, ezilme gibi etkilere karşı direnç göstermektir.  

 

Dikkatsizce, önem verilmeden yapılan blokaj sonucunda istenen hizmeti görmeyen 

grobeton üretimlerine rastlanır. 

 

1.3. Blokaj Yapma Kuralları 
 

Blokaj yapımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Şimdi bunları 

maddeler hâlinde görelim. Bu hususlar aynı zamanda yapım kurallarıdır : 

 

 Blokaj yapılacak zeminin tesviye edilmesi gerekir. 

 Blokaj yapılacak zeminin sıkıştırılması gerekir. 

 Blokaj taşları, kendi kendine dengeli duracak şekilde, geniş yüzeyleri alta 

gelecek şekilde yerleştirilmelidir. 

 Blokaj taşlarının arasındaki boşlukların mümkün olduğunca az olması gerekir. 

 Blokaj taşlarının yüksekliği blokajın kalınlığı (en az 15 cm) kadar olmalıdır. 
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1.4. Blokaj 
 

Blokajın yapılışı üzerine gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 

1.4.1. Tanımı 
 

Demirsiz beton (grobeton) döşemeler için sağlam bir zemin elde etmek amacıyla 

yapılan kaplamaya blokaj denir. 

 

1.4.2. Yapılışı 

 
Aşağıdaki basamakları takip ediniz. 

 
 Blokaj zemininin hazırlanması 

 

1. Plana uygun olarak köşe kazıklarının yerlerini belirleyiniz.   

    (Köşe kazıklarının yerlerini dik inme ve dik çıkma yöntemleri ile bulunuz.) 

 

Resim 1.1: Köşe kazıklarının yerinin belirlenmesi 
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2. Tespit edilen yerlere kazıkları çakınız. 

 (Dik çıkmanın en kolay yöntemi 3 – 4 – 5 kuralıdır.) 

 

Resim 1.2: Köşe kazıklarının çakılması 

3. Kazı yüksekliğini kazıklara işaretleyiniz 

(Yükseklik işaretlemelerinde hortumlu su düzeci kullanmanız olası hataları azaltır.) 

 

 

Resim 1.3: Kazı yüksekliğinin kazıklar üzerine işaretlenmesi 
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4. İşaretli yerlerden ipi gergin olarak çekiniz. 

 

Resim 1.4: Köşe kazıkları üzerine ip aplikasyonunun yapılması 

 

5. İpler yardımıyla kazı yapılacak alanı işaretleyiniz 

    (Kazı yapılacak alanı işaretlemek için kireç kullanabilirsiniz.) 

 

Resim 1.5: Kazı yapılacak alanın işaretlenmesi 

 

6. Kazma ve kürek yardımıyla tesviye kazısını yapınız.  

7. Gereken yerlere dolgu yapınız. 

8. Fazla toprak vb. el arabası ile çalışma alanı dışına taşıyarak atınız.  

   ( İş eldiveni giymeyi unutmayın!) 
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Resim 1.6: Tesviye kazısının yapılması ve toprağın atılması 

 

9. Zemini ıslatınız ve tokmak veya silindir ile sıkıştırınız.  

(Düzenli çalışmayı alışkanlık hâline getiriniz.) 

 

Resim 1.7: Zeminin silindirle sıkıştırılması 

 

10. Çalışma alanının düzgünlüğünü su düzeci yardımıyla veya kazıklar üzerine 

çekilmiş köşe iplerinin ortalarından tutulacak metre ile kontrol ediniz. 

 

(İşiniz bittikten sonra araçlarınızı toplamayı unutmayınız!) 
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Resim 1.8: Tesviye kazısının düzgünlük kontrolü 

 

 Düzgün zemine blokaj yapmak 

 

1. Blokaj yüksekliğini kazıklar üzerine işaretleyiniz.   

2. İşaretlenen noktaya duvarcı ipi bağlayınız. 

 

Resim 1.9: Blokaj yüksekliğinin kazığa işaretlenmesi 

3. Blokaj yüksekliğini, su düzeci yardımı ile diğer kazıklara da işaretleyiniz.  

4. İşaretli yerlerden ipleri gergin bir şekilde çekiniz. 
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Resim 1.10: Blokaj yüksekliğinin hortumlu su düzeci ile diğer kazıklara taşınması 

 

5. İri taşları, balyoz ve madırga yardımı ile kırınız.  

6. İp istikametinde blokaj taşlarını döşeyerek mastarlık yapınız.  

 

 

Resim 1.11: İp istikametinde blokaj taşlarının döşenmesi 
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7. Mastarlık aralarına blokaj taşlarını zemine uygun ve sivri uçları üste gelecek şekilde 

döşeyiniz.  

 

Resim 1.12: İp istikametinde blokaj taşlarının döşenmesi 

 

8. Yüksek kalan blokaj taşlarını madeni çekiç yardımı ile ip seviyesine getiriniz.           

 

Resim 1.13: Yüksek taşların çekiç ile kırılması 

 

9. Blokaj taşları arasında kalan boşlukları, kırma taş ile doldurunuz. 

10. Blokaj yüzeyinin düzgünlüğünü, mastarlıklar arasına mastar tutarak veya köşegen 

iplerini çekerek kontrol ediniz. 

 

Resim 1.14: Köşegen ipleri ile düzgünlük kontrolü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğretmeninizin göstereceği alanda köşe kazıklarını çakarak zemini hazırlayınız ve 

blokaj yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Zeminin hazırlanması;  

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş eldivenini giyiniz. 

 Kazı yapılacak alanı belirleyiniz. 

 Köşe kazıklarının yerlerini dik inme, dik çıkma 

kuralına göre belirleyiniz. 

 Tespit edilen yerlere köşe kazıklarını çakınız. 

 Kazı yüksekliğini kazıklar üzerine işaretleyiniz. 

 İşaretli yerlerden ipi gergin olarak çekiniz. 

 İpler yardımıyla kazı yapılacak alanı 

işaretleyiniz. 

 Kazı araçlarını hazırlayınız. 

 Kazı işlemini kazma kürek yardımıyla yapınız. 

 Gereken yerlere dolgu yapınız. 

 Fazla toprak vb. malzemeyi el arabası ile çalışma 

alanı dışına taşıyınız. 

 Zemini ıslatarak sıkıştırınız. 

 Kazı alanı düzgünlüğünü kontrol ediniz. 

 Kazı bittikten sonra kazı araçlarını toplayınız. 

 

Blokaj yapılması;  

 

 Blokaj yüksekliğini kazıklar üzerine işaretleyiniz. 

 İşaretlenen noktayı duvarcı ipi ile bağlayıp diğer 

kazıklara da hortumlu su düzeci yardımıyla 

taşıyınız. 

 İpi gergin bir şekilde çekiniz. 

 Blokaj yapma araçlarını çalışma alanına getiriniz. 

 Blokaj taşlarını çalışma alanına getiriniz. 

 İri taşları, balyoz veya madırga yardımı ile 

kırınız. 

 İpler istikametinde blokaj taşlarını döşeyerek 

mastarlık yapınız. 

 Mastarlık aralarına blokaj taşlarını, zemine uygun 

şekilde yerleştiriniz. 

 Blokaj taşları arasını kırma taş ile doldurunuz. 

 Blokaj taşlarının düzgünlüğünü köşegen iplerini 

çekerek kontrol ediniz. 

 Blokaj taşlarını ıslatınız. 

 Temiz ve düzenli olunuz.  

 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

uymanız gerektiğini unutmayınız. 

 Köşe kazıklarının çakılmasında 

hata yapmamaya özen gösteriniz. 

 Dik çıkmanın en kolay 

yönteminin 3 – 4 – 5 kuralı 

olduğunu unutmayınız. 

 Mastarlıkları döşerken ip 

istikametine uymayı 

unutmayınız. 

 İş bitiminde döşediğiniz blokajı 

ıslatmayı unutmayınız. 

 Güvenlik tedbirlerine uyunuz.  

 İş etiğine uygun davranınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Zeminin Hazırlanması   

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Kazı yapılacak alanı belirlediniz mi?   

3. Köşe kazıklarının yerini dik inme, dik çıkma kuralına göre 

belirlediniz mi ? 

  

4. Tespit edilen yerlere köşe kazıklarını çaktınız mı ?   

5. Kazı yüksekliğini kazıklar üzerine işaretlediniz mi?   

6. İşaretli yerlerden ipi gergin olarak çektiniz mi ?   

7. İpler yardımıyla kazı yapılacak alanı işaretlediniz mi?   

8. Kazı araçlarını hazırladınız mı?   

9. İş eldivenini giydiniz mi?   

10. Kazı işlemini kazma kürek yardımıyla yaptınız mı?   

11. Gereken yerlere dolgu yaptınız mı?   

12. Fazla toprak vb. malzemeyi el arabası ile çalışma alanı dışına 

taşıdınız mı? 

  

13. Zemini ıslatarak sıkıştırdınız mı?   

14. Kazı alanı düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?   

15. Kazı bittikten sonra kazı araçlarını toparladınız mı?   

Blokaj Yapma   

16. Blokaj yüksekliğini kazıklar üzerine işaretlediniz mi?   

17. İşaretlenen noktayı duvarcı ipi ile bağlayıp diğer kazıklara da 

hortumlu su düzeci yardımıyla         taşıdınız mı? 

  

18. İpi gergin bir şekilde çektiniz mi ?   

19. Blokaj yapma araçlarını çalışma alnına getirdiniz mi?   

20. Blokaj taşlarını çalışma alanına getirdiniz mi?   

21. İri taşları, balyoz veya madırga yardımı ile kırdınız mı?   

22. İpler istikametinde blokaj taşlarını döşeyerek mastarlık yaptınız 

mı? 

  

23. Mastarlık aralarına blokaj taşlarını, zemine uygun şekilde 

yerleştirdiniz mi? 

  

24. Blokaj taşları  arasını kırma taş ile doldurdunuz mu?   

25. Blokaj taşlarının düzgünlüğünü köşegen iplerini çekerek kontrol 

ettiniz mi? 

  

26. Blokaj taşlarını ıslattınız mı?   

27. Verilen süreyi iyi kullandınız mı?   
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DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. İri olan blokaj taşlarını kırmak için ( istenilen şekle getirebilmek için ) aşağıdakilerden 

hangisi kullanılır? 

A) Silindir 

B) Mastar 

C) Madırga  

D) Su Düzeci 

 

2. Blokajın görevi aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Beton içindeki suyu emmek 

B) Betondaki çökmeyi engellemek 

C) Betonun toprakla temasını kesmek 

D) Betonun mukavemetini hazırlamak 

 

3. Blokaj taşlarının yüksekliği (blokajın kalınlığı), aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 5 cm 

B) 7 cm 

C) 10 cm 

D) 15 cm 

 

4. Demirsiz betonun diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Betonarme 

B) Şap 

C) Grobeton 

D) Gazbeton 

 

5. Demirsiz beton döşemeler için sağlam bir zemin elde etmek amacıyla yapılan 

kaplamanın adı nedir? 

A) Şap kaplama 

B) Tesviye betonu 

C) Blokaj 

D) Ahşap kaplama 

 

6. Blokaj taşlarını yerleştirdikten sonra yüzeyin düzgünlüğünü nasıl kontrol ederiz ? 

A) Gözle bakarak 

B) Hortumlu su düzeci ile 

C) Köşegen ipleri çekerek 

D) Taşların arasını kumla doldurarak 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve gerekli ortam sağlandığında beton 

harcını kuralına uygun, dozajında ve kıvamında hazırlayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Demirli veya demirsiz betonlar için hazırlanacak olan beton harcında kullanılan 

çimentonun tarihi hakkında öğretmeninizin rehberliğinde araştırma yaparak 

bilgi toplayınız. Topladığınız bu bilgileri, dosya içerisinde sununuz.  

 

2. BETON HARCI HAZIRLAMA 
 

2.1. Beton Harcı Yapma Araçları 
 

Beton harcı yapımında kullanılan araçlar işlem sırasına göre gerekli olan yerlerde ve iş 

güvenliğini ön planda tutarak kullanmalıyız. Aşağıda isimleri belirtilen araçlar, beton harcı 

yapımında kullanılır: 

 

 Kürek 

 El arabası 

 Ölçek kabı 

 Kova veya teneke 

 Betoniyer 

 Su hortumu 

 Mala 
 

2.2. Beton Harcı Malzemeleri 
 

Agrega, çimento ve sudan oluşan beton harcı malzemeleri ile ilgili detaylı bilgiler 

aşağıda verilmiştir. 
 

2.2.1. Tanımı 
 

Zamanımızın en önemli yapı malzemelerinden biri olan beton, kum – çakıl (agrega), 

çimento, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin karışımından meydana gelir.  
 

Çakıl (iri agrega), betonun iskeletini oluşturur. Kum (ince agrega) ise çakıllar 

arasındaki boşlukları doldurur ve betonun dayanım ve dayanıklılığının artmasını sağlar. 

Çimento ve su ise daneleri birbirine bağlayan çimento hamurunu meydana getirir.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 
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Ayrıca gerektiğinde betonun belirli özelliklerini değiştirmek (örneğin; sertleşme 

süresini kısaltmak veya uzatmak, işlenebilirliği artırmak vb.) amacıyla çeşitli mineral ve 

kimyasal katkılar da kullanılabilir. 
 

Beton harcını oluşturan malzemeleri tek tek tanıyalım. Beton harcını oluşturan 

malzemeleri tanıtırken o malzemelerin çeşitleri ve özellikleri de konu içinde anlatılacaktır. 

 

2.2.2. Agrega (Kum–Çakıl) 
 

Bir yapının meydana gelebilmesi için çok çeşitli malzemeye ihtiyaç vardır. Kum ve 

çakılın bu malzemeler arasındaki önemi çok büyüktür. Kum ve çakılın doğada bir arada 

bulunmasına karışık (tüvenan) agrega denir. Agregalar, elde ediliş şekline göre iki çeşittir. 

Bunlar: 

 

 Doğal agrega 

 Yapay agrega 

 

Doğal agregalar: Nehir, deniz, çöl, eski göl, dere yatakları ve taş ocaklarından gelen 

taşların belirli ölçülerde kırılmasıyla elde edilen agregalardır. Bu agrega çeşitleri içinde en 

yaygın kullanılanı, akarsu yatağından elde edilen agregalardır. Çünkü bunlar, temiz ve 

düzgün danelerden oluşur. 

 

Yapay agregalar (Sanayi ürünü agrega): Yüksek fırın cürufu taşı, izabe cürufu veya 

yüksek fırın cürufu kumu gibi sanayi ürünü olan kırılmamış veya kırılmış agrega ile 

malzemenin atığı olarak elde edilen agregalardır. (Örneğin; kırma taş, genleştirilmiş perlit, 

cüruf vb.)  

 

NOT: Genel olarak yapay agregalar, gözenekli bir yapıya sahip olduklarından 

mahallerde ses ve ısıya karşı izolasyon amacıyla üretilen betonlarda kullanılır. 

 

Agregalar, dane iriliklerine göre de sınıflandırılırlar. TS 706 beton agregaları 

standardına göre kare delikli 4 mm elekten geçen malzemeye kum, kare delikli 4 mm elek 

üstünde kalan malzemeye çakıl denir. Normal beton agregası, her iki malzemenin 

karışımından oluşan ve karışık (tüvenan) adı verilen, doğal agrega ocağından doğrudan elde 

edilen agregalardır. Standart ve şartnamelerde zorunlu kalınmadıkça karışık (tüvenan) agrega 

kullanılması istenmemektedir. Kullanılması durumunda mutlaka elek analizi yapılarak 

granülometrisi ayarlanmalıdır. 

 

Beton agregaların seçiminde, aşağıda belirtilen özellikler dikkate alınır : 

 

 Dayanıklı olması (basınca, çekmeye ve aşınmaya karşı) 

 Su emme özelliğinin az olması 

 Dona karşı dayanıklı olması 

 Zararlı maddeleri içermemesi 

 İnce ve keskin köşeli olmaması 

 Daneleri irili ve ufaklı olması 



 

19 

 

2.2.3. Çimento 
 

Çimentonun tarihi incelenirse pek çok yapıda su ilavesi ile sertleşen bağlayıcı 

maddeler kullanıldığı görülür. Romalılar, suyollarını, öğütülmüş tuğla parçalarına sönmüş 

kireç katarak elde ettikleri harçlarla (horasan harcı) yapmışlardır. Ülkemizdeki pek çok cami, 

köprü, kale ve sur gibi yapıda bu cins harç kullanıldığı bilinmektedir. 

 

Çimento, su ile karıştırılıp hamur hâline getirildikten sonra gerek havada, gerekse su 

içinde yavaş sertleşerek, yapay taş hâline gelebilen bağlayıcı bir malzemedir.  

 

Çimentonun üretiminde önce uygun miktarlarda kireç, silis, alümin ve demir oksit 

içeren kil ve kalker gibi ham maddeler öğütülür ve belirli oranlarda karıştırılarak döner 

fırında 1450 °C ile 1650 °C’ye kadar pişirilir. Fırından çıkan gri renkteki fındık veya bilye 

büyüklüğündeki malzemeye “klinker” denir. Klinker, soğutulur, sonra öğütülür. Bu öğütme 

işlemi sırasında klinkere, çimentonun katılaşma (priz) süresini ayarlamak için alçıtaşı katılır. 

Böylece çimento adı verilen bağlayıcı malzeme elde edilir. Çimento, piyasada torba çimento 

veya dökme çimento olarak bulunur. 

 

 

Resim 2.1: Çimento 

 

Çimento, su ile temas ettiği zaman reaksiyona başlayarak sertleşme sürecine girer. Bu 

süreç (priz başlama), belirli sınırlar içinde bulunmalıdır. Standart ve şartnameler bu 

sınırlamayı, priz başlama için en fazla 1 saat, priz sonu için en fazla 10 saat olarak 

belirtmişlerdir. Sertleşme çok süratli olursa yani 1 saatten önce başlarsa taze betonun 

taşınmasında ve döküleceği yere yerleştirilmesinde oldukça güçlük çekilir. Sertleşme çok 

geç olursa istenilen zamanda beton dayanımını kazanamaz, kalıp sökme süresi gecikir ve 

hava şartlarından olumsuz etkilenir. 
 

Tablo: 2.1’ de çimento çeşitlerinin isimleri, Türk Standartlarında belirtilen numaraları, 

basınca karşı dayanımları ve kullanıldığı yerler belirtilmiştir. 
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ÇİMENTO CİNSİ 
TS 

Numarası 

BASINÇ DAYANIMLARI (kg/cm2) KULLANIM  

ALANI 2 Gün 7 Gün 28 Gün 

Portland Çimentosu  (PÇ 325) 

Portland Çimentosu  (PÇ 425) 

Portland Çimentosu  (PÇ 525) 

TS EN 197-
1 

100 

200 

250 

210 

315 

355 

325 

425 

525 

- Genel kullanım 

amaçlı. Yüksek 
dayanım gerektiren 

yerlerde, çok katlı 

binalarda. 

Beyaz Portland Çimentosu 

(BPÇ 325) 

Beyaz  Portland Çimentosu 
(BPÇ 425) 

TS EN 197-

1 

100 

 

200 

210 

 

315 

325 

 

425 
- Mimari, dekoratif  ve 

vitrifiye amaçlı 

Sülfata Dayanıklı Çimento 

(SDÇ 325) 
TS 10157 100 210 325 

- Zararlı sularla 

temasta olan yerlerde 

Tablo 2.1: Türk çimento standartları 
 

 

Çimentonun nemden korunması ve depolanması, beton dayanımı ve diğer özelliklerini 

olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Çimento, havanın rutubetini alarak topaklanabilir. 

Topakların parmakla kolaylıkla ezilebilmesi, sertleşme ve dayanım kazanmasının bu 

topaklanmadan etkilenmediğini gösterir. Çimento içindeki sert topaklar bozulmanın 

belirtisidir. Bu nedenle çimentonun depolanmasında, su ile temas etmemesine, zemin 

rutubetinden etkilenmemesine veya rutubetli havada kalmamasına dikkat edilmelidir.  

 

Torba çimento depolama yerinin döşemesi, zeminden yüksek ve yalıtılmış olmalıdır. 

Çimento depolarda uzun süre kalacaksa ayrıca naylon, branda bezi vb. gibi su geçirmeyen 

örtülerle örtülmelidir. Depolama işleminde ahşap ızgara üzerine 10 sıradan fazla torba 

olmamasına ve sıralar ile duvarlar arasında 5-10 cm boşluk kalmasına ve sıraların birbiri 

arasında hiç boşluk kalmayacak şekilde olmasına özen gösterilmelidir.  

 

 

Resim 2.2: Çimento torbalarının istiflenmesi 
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2.2.4. Su 
 

Betonu oluşturan malzemelerden biri de sudur. Su, beton yapımında üç değişik amaç 

için kullanılmaktadır: 

1. Çimento ve agrega ile birlikte betonun karılmasında “ karışım suyu” olarak, 

2. Yerine yerleştirilen taze betonun yüzeyine uygulanan “ bakım suyu” olarak, 

3. Betonda kullanılacak agregaların temiz olmalarını sağlamak için “yıkama suyu” 

olarak kullanılır. 

 

Bunlardan en önemlisi birincisidir. Yani çimento ve agrega tanelerinin yüzeyini 

ıslatarak beton malzemelerinin kolayca karıştırılabilmesini ve yerleştirilebilmesini özetle 

işlenebilirliği sağlamaktır. 

 

Beton yapımında “karışım suyu” olarak kullanılacak su, mümkün olduğu kadar temiz 

olmalı, içerisinde betona zarar verebilecek organik ve atık maddeler bulundurmamalıdır. 

Özetle beton üretiminde kullanılacak su, TS 3440’a uygun olmalı ve genelde içilebilir 

özellikte olmalıdır. 

 

NOT: Karışım suyu içilebilir su olmalıdır! 

 

2.2.5. Katkı Maddeleri 
 

Beton katkı maddeleri, betonun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bazılarında 

değişiklik yapmak amacıyla beton karışım suyuna belirli oranlarda katılan maddelerdir. Bu 

maddeler, kimyasal ve mineral olmak üzere iki çeşittir. Beton kimyasal ve mineral katkı 

maddeleri, beton ve harç içinde çimento, agrega ve su dışında karışım öncesi veya karışım 

sırasında ilave edilen kimyasalları içerir. Bu kimyasallar (katkı maddeleri), betonun 

akışkanlığını artırması, erken ve yüksek dayanıma ulaşılması, geçirimsizliğin sağlanması 

gibi özelliklerin dışında sertleşme süresinin geciktirilmesi veya erken sertleşme gibi 

sıcak/soğuk havalarda beton dökümüne olanak sağla. Bütün bu nedenlerle beton katkı 

maddeleri, günümüz inşaat teknolojisinde çok fazla kullanılır duruma gelmiştir. 

 

Taze ve sertleşmiş beton özelliklerini değiştiren ve yüksek dayanımlı beton üretiminde 

kullanılan kimyasal katkı maddeleri, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık birçok yapıda 

kullanılmaktadır. 

 

2.3. Beton Harcı 
 

Beton harcının tanımı ve çeşitleri aşağıda verilmiştir. 

 

2.3.1. Tanımı 
 

Beton, çağdaş toplumların temelini oluşturan malzemelerin en önemlilerinden biridir. 

Çevremize baktığımızda binalar, yollar, köprüler, barajlar, santraller, su depoları, limanlar, 

hava alanları vb. inşaatların betondan yapıldığını görürüz. 
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Beton harcı, kum–çakıl (agrega), çimento, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin 

karıştırılmasıyla elde edilen bir harç çeşididir. Beton harcı aynı zamanda taze beton olarak da 

adlandırılır. Bir başka ifadeyle; 

 

Çimento + Kum + Çakıl + Su + Katkı Maddesi (gerektiğinde) = Beton harcı 

 

Yukarıdaki malzemelerin kaliteli olmaları şartıyla, belirli oranlarda karıştırılması, 

tekniğine göre yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve sonuçta da korunması ile dayanımı yüksek 

bir beton elde edilebilir. 

 

Çoğu zaman konuyla ilgisi olmayan sıradan insanlar, hatalı bir biçimde, çimento harcı 

ve çimento hamurunu da beton olarak nitelendirmektedirler. Bu üç malzemenin kısa 

gösterimi, aşağıda verilmiştir: 

Malzeme  Bileşenleri 

Çimento Hamuru ....   Çimento + Su 

Harç ........................   Kum + Çimento + Su 

Beton harcı ..............   Kum + Çakıl + Çimento + Su +  

 ................................   Katkı maddeleri (gerektiğinde) 

 

“Beton, neden bu kadar yaygın kullanılan bir yapı malzemesidir?” sorusunun cevabı 

olarak çeşitli nedenler sıralanabilir. Birkaç örnek verecek olursak, diğer birçok yapı 

malzemesine göre; 

 

 Daha kolay şekil verilebilir olması 

 Ekonomik olması 

 Dayanım ve dayanıklılığının yüksek olması 

 Her yerde üretilir olması, yaygın kullanılmasının nedenleri arasında sayılabilir. 

Bu nedenleri, örnekleri ile birlikte çoğaltabiliriz. 

 

2.3.2. Çeşitleri 
 

Betonlar, yapı özelliklerine ve proje şartlarına uygun olarak çeşitli sınıflara 

ayrılmaktadır. Tablo: 2.2’ de günümüzde kullanılan beton sınıfları ve dayanımları 

verilmiştir. 
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BETON DAYANIM 

SINIFI 

En Düşük Karakteristik 

silindir basınç dayanımı  

En Düşük Karakteristik 

küp basınç dayanımı 

Kgf/cm
2
 N/mm

2
 Kgf/cm

2
 N/mm

2
 

DÜŞÜK DAYANIMLI  

BETONLAR 

C 8/10 

C 12/15 

C 16/20 

NORMAL DAYANIMLI 

BETONLAR 

C 20/25 

C 25/30 

C 30/37 

C 35/45 

YÜKSEK DAYANIMLI  

BETONLAR 

C 45/55 

C 50/60 

C 55/67 

C 60/75 

C 70/85 

C 80/95 

C 90/105 

C 100/115 

 

 

80 

120 

160 

 

 

200 

250 

300 

350 

 

 

450 

500 

550 

600 

700 

800 

900 

1000 

 

 

8 

12 

16 

 

 

20 

25 

30 

35 

 

 

45 

50 

55 

60 

70 

80 

90 

100 

 

 

100 

150 

200 

 

 

250 

300 

370 

450 

 

 

550 

600 

670 

750 

850 

950 

1050 

1150 

 

 

10 

15 

20 

 

 

25 

30 

37 

45 

 

 

55 

60 

67 

75 

85 

95 

105 

115 

Tablo 2.2: Beton sınıfları ve dayanımları 

Türkiye’de genel olarak BS 18 (C18), BS 20 (C20) ve BS 25 (C25) betonları 

kullanılmaktadır. Çok önemli yapılarda (köprüler, viyadük, çok katlı binalar vb.) daha 

yüksek dayanımlı betonlar kullanılmaktadır.  

 

Ülkemiz, bir deprem ülkesidir ve yerleşim yerlerinin % 90’ı ile büyük şehirlerin 

hemen hepsi deprem kuşağında yer almaktadır. Deprem yönetmeliği, bu durumu göz önüne 

alarak yapı kalitesinin yükseltilmesi ve depreme gerçekten dayanıklı binalar üretilmesi için 

deprem bölgelerinde en düşük beton dayanım sınıfını BS 20 (C 20) olarak kabul etmiştir. 

 

Betonlar, birim ağırlıklarına göre üç ana gruba ayrılır. Yaklaşık 2000 kg/m
3
 -2600 

kg/m
3
 ağırlığında olan betonlar normal beton olarak isimlendirilir ve taşıyıcı amaçlarla en 

çok kullanılan beton türüdür. Hafif betonlar, birim ağırlıkları 2000 kg/m
3
’ten az olan 

betonlardır. Yalıtım amaçlı veya dayanımın yüksek olması gereken koşullarda kullanılır. 

Radyasyon kalkanı olarak kullanılacak betonlarda bazı özel agregalar kullanılarak ağırlık 

artırılır. Birim ağırlığı 2600 kg/m
3
’ten yüksek olan bu betonlara ağır beton denir. 

 

2.3.3. Özellikleri 
 

Uygulamalarda betona önem verilmemesinden dolayı bilinçli veya bilinçsiz olarak pek 

çok yanlışlık yapılmaktadır. İstenilen özelliklerde beton elde edebilmek için bu özelliklere 

etki eden malzemelerin ve beton yapım tekniklerinin iyi bilinmesi gerekir. 
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Betonlardan beklenen üç ana özellik vardır. Bunlar:  

 

 İşlenebilirlik 

 Dayanım  (mukavemet)  

 Dayanıklılık 

 

 İşlenebilirlik: Taze betonun, ayrışmaya uğramadan, taşınması, dökülmesi, 

yerleştirilmesi, sıkıştırılması ve sonlanması işlemlerinin kolaylıkla 

yapılabilmesi özelliği olarak tanımlanır. İşlenebilirlik,  sadece katılan su 

miktarına göre değil, betonu meydana getiren malzemelerin ayrı ayrı 

özelliklerine, karışım oranlarına ve sıkıştırma araçlarına göre değişir. Genel 

olarak baktığımızda taze betondan beklenilen özellikler şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Kolayca karıştırılıp taşınabilir olması 

 Kalıplara kolayca yerleşebilir akışkanlıkta olması 

 Taşıma, yerleştirme ve sıkıştırma sırasında ayrışmaması 

 Uygun bir şekilde sonlanabilir olması 

 

 Dayanım (mukavemet): Betonun basınca ve çekmeye karşı gösterdiği direnç, 

dayanma kabiliyetidir. Pratik olması bakımından dayanım beton sektöründe 

gerek kalite kontrol gerekse kullanılacak betonun tanımlanması için en çok 

kullanılan özelliktir. 

 

 Dayanıklılık: Betonun hizmet göreceği koşullara göre tasarlanmış ve iyi bir 

kalite kontrol sistemi içinde hazırlanmış, yerleştirilmiş ve bakılmışsa uzun yıllar 

hiçbir onarım gerektirmeden görevini yerine getirir. Ancak, çeşitli dış ve iç 

etkiler altında betonun performansının düştüğü durumlar olur. Dayanıklı bir 

beton bu etkilere karşı bozulmadan ve kendisinden beklenilen performansı 

düşürmeden direnç gösteren betondur. 

 

NOT: İşlenebilirlik kıvam demek değildir! 

 

2.3.4. Kıvamı 
 

Karışımlarda kıvam, su miktarının azlığı veya çokluğu ile ilgilidir. Bir beton 

karışımındaki su miktarı, onun kıvamına etki eder. Betonda kıvam, üç şekilde ölçülür. 

Bunlar: 

 

 Nemli (katı) beton kıvamı: Nemli toprak kıvamındadır. Ancak tokmakla veya 

vibratörle sıkıştırılarak daneler birbirine yapışır. Suyu çok azdır fakat kuru yer 

yoktur. 

 Normal (plastik) beton kıvamı: Beton taşınırken suyu ve tanesi birbirinden 

ayrılmıyorsa bu kıvamdır. 

 Akıcı (sulu) beton kıvamı: Taşıma sırasında su ve kumun birbirinden ayrıştığı 

kıvamdır. Beton, herhangi bir yere dökülünce kendiliğinden bir yöne hızlı bir şekilde 
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akar. Kalıba beton dökülürken beton karşım suyu, kalıp aralarından akarsa, betonun 

dayanımının düşmesine sebep olur. 

 

Betonun kalitesine etki eden en önemli faktör su/çimento (S/Ç) oranıdır. S/Ç oranı, 

genel olarak 0,5 olarak alınır. Yani pratikte, bir kısım (ölçek) su ve iki kısım (ölçek) çimento 

alınabilir.(Resim: 2.3). Formülle anlatacak olursak; 

 

 

Resim 2.3: Su/Çimento oranı 

Beton uygulamalarında Tablo: 2.3’te verilen çökme miktarlarına göre betonun 

kıvamını belirleyebiliriz. 

 

Kıvam Çökme Özellikleri 

Nemli 0 – 5 cm 
Su miktarı çok az, vibratörle özenli bir şekilde yerleştirilmediği zaman 

betonda boşluklar kalır 

Plastik 5 – 7,5 cm Donatının fazla olması hâlinde seçilir. 

Akıcı 7,5 – 15 cm Su miktarı fazla, çok sık donatı bulunması hâlinde kullanır.  

Tablo 2.3: Beton kıvamı ve özellikleri 

Betonun kıvamını belirlemek için çökme (slump) deneyi yapılır. Bu deney sonucunda 

elde edilen sonuçlara göre betondaki kıvam miktarı belirlenir.  



 

26 

 

 

Resim 2.4: Çökme (Slump) deneyi uygulaması 

Beton, deneyde kullanılan standart kesik koni içine üç aşamada doldurulur. Her tabaka 

beton harcı 25’er defa şişlenir. Kesik koni tamamen doldurulduktan ve üzeri düzeltildikten 

sonra yavaşça yukarı çekilerek çıkarılır. Kesik koni üst yüzeyi ile yayılan harç arasındaki 

fark, o harcın çökme değeridir. Betonlarda çökme değeri,  TS 500’e göre ortalama 8–12 cm 

arasında seçilmelidir.  

 

2.3.5. Çimento Miktarı (Dozajı) 
 

Betonun dayanım ve dayanıklılığını etkileyen en önemli malzeme çimentodur. 

Çimento miktarının bilinmesi ve ayarlanması önemli bir konudur. 1 m
3 

betonun içindeki 

çimentonun kg cinsinden değerine dozaj denir. Ayrıca bu tanım, betonların sınıflandırılması 

için de kullanılır. Yani betonlarda dozaj hesabına göre sınıflandırma yapılabilir. Örneğin; 

demirsiz betonlar 150, 200, 250, 300 dozlu, demirli betonlar ise 350, 400, 450, 500, 550, 600 

dozlu yapılır. Bir başka deyişle 200 dozlu beton denildiği zaman, 1 m
3 

beton karışımı içine 

200 kg (4 adet 50 kg’ lık torba) çimento konulan beton anlamına gelir. Dozajı etkileyen en 

önemli etken, betona katılan fazla sudur. Çünkü fazla katılan su, istenilen dozajın karşılığı 

olan beton dayanımını etkiler. 

 

Temel, kolon, kiriş, döşeme gibi taşıyıcı elemanların ve büyük alanların (havaalanı, 

araç park yeri, saha betonları vb.), betonlanması işlerinde betonun içine katılacak kum, çakıl 

ve su miktarları TS 802’ye göre (karışım karışımı hesap esasları) belirlenir. Beton karışım 

hesaplarında dikkate alınan aşamalar şunlardır: 

 

 Taze betonun çökme değerinin seçilmesi, 

 En büyük agrega boyutunun seçilmesi, 

 Karışım suyunun belirlenmesi, 

 S/Ç oranının belirlenmesi, 

 Çimento miktarının hesaplanması, 

 Agrega miktarının belirlenmesidir. 
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Küçük alanların betonlanması veya tamirat işlerinde beton karışım hesabı Tablo: 

2.4’te belirtildiği gibi pratik olarak kullanılabilir. 

 

Doz (kg) Kum (m
3
) 

Çakıl 

(m
3
) 

Su (lt) 

Kırma taş 

Kum (m
3
) 

Çakıl 

(m
3
) 

Su (lt) 

250 

300 

350 

400 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

0,740 

0,740 

0,710 

0,680 

0,125 

0,135 

0,145 

0,155 

0,580 

0,580 

0,580 

0,580 

0,790 

0,790 

0,760 

0,740 

0,130 

0,140 

0,150 

0,160 

Tablo 2.4: Beton malzemelerinin karışım miktarları 

2.4. Beton Harcı Yapım Kuralları 
 

Beton harcı, aşağıdaki işlemlerin birbirini izlemesi sonucu üretilir. Bunlar: 

 

 Malzemenin hazırlanması 

 Malzemenin ölçülmesi 

 Malzemenin karıştırılması 

 Betonun taşınması ve dökülmesi 

 Betonun yerleştirilmesi ve sıkıştırılması 

 Betonun korunması 

 

Betonun yapım, döküm ve bakımında uygulanacak kurallar ile kontrol şekli, normal 

ve anormal hava şartlarında farklı olacaktır. Normal hava koşulları diye belirtilen ortam 

sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasındaki çevre sıcaklığı olarak kabul edilir (TS 1247). Bunun 

dışındaki hava koşulları ise anormal hava koşulları olarak kabul edilir (TS 1248). Betonlar, 

bu standartlarda belirtilen hususlara göre üretilmeli, dökülmeli ve bakımı yapılmalıdır. 

 

Beton üretim aşamasını oluşturan basamakları inceleyim. 

 

2.4.1. Malzemenin Hazırlanması 
 

Beton içinde kullanılan malzemelerin özelliklerini, çeşitlerini daha önceki konularda 

incelemiştik. Kısaca hatırlayacak olursak çimento, Türk Standartlarına (TS) uygun torbalar 

içindeki hâliyle kullanılmalı; agrega, değişik boyutlardaki danelerin birbirlerinden 

ayrılmamasına özen gösterilerek hazırlanmalı ve doğada bulunan her türlü su karışım suyu 

olarak kullanılmalıdır. Ancak su içilebilir özellikte olmalıdır. 
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2.4.2. Malzemenin Ölçülmesi 

 

Resim 2.5: Agrega ölçek kabı 

Çimento, 50 kg’lık torbalar hâlinde kullanılır. Agrega miktarı, Resim: 2.5’te görülen 

ölçek kabı (100x100x50 cm) kullanılarak belirlenebilir. Malzeme miktarlarının daha ayrıntılı 

bir şekilde ölçülmesi isteniyorsa, TS 802’ye göre hesaplanmış olan malzemeler, kantar veya 

baskülde tartılarak alınmalıdır. Su için kova veya teneke kullanılabilir. Burada, dayanıklı 

beton elde etmek için malzeme oranlarının ölçülmesinden sonra bu karışımın betonlama işi 

sırasında değişmeden kalmasına dikkat edilmelidir. 

 

2.4.3. Malzemenin Karıştırılması 
 

Beton mümkün olduğu kadar homojen bir karışıma sahip olmalıdır. Diğer bir deyişle, 

içinde daima aynı miktarda kum, çakıl, çimento ve su bulunmalıdır. Beton karışımı, iki 

şekilde yapılır. Bunlar, el araçları ile karıştırma ve betoniyer ile karıştırmadır. 

 

 

Resim 2.6: Beton harcının betoniyerle karıştırılması 

 

 El araçları ile karıştırma: Kum–çakıl (agrega) Resim: 2.5'te görüldüğü gibi  

ölçek kabı ile ölçülür ve gerekli çimento, agrega üzerine dökülür. Agrega ve 

çimento, önce kuru olarak temiz bir yüzey üzerinde üç defa karıştırılır. Sonra su 

katılarak üç defa karıştırılır. Karıştırma işleminde kesinlikle kuru malzeme 

kalmamalıdır.  
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 Betoniyer ile karıştırma: Betoniyere çimento, kum, çakıl ve su hep birlikte 

konmalıdır. Betoniyerin karıştırma süresi, en az bir dakika olmalıdır.  

 

2.4.4. Betonun Taşınması ve Dökülmesi 
 

Şantiyede yapılan betonlar, döküm yerine el arabaları, bantlar, oluklar veya beton 

pompaları ile taşınır. Betonun derhal ve aralıksız olarak döküleceği yere taşınması, taşınırken 

sarsılma ve çalkalanma yapılmaması gerekir.  

 

Harman büyüklüğü 1 m
3
ü geçmeyecek betonun karıldığı an ile döküldüğü an arasında 

geçen süre en fazla 30 dakikayı aşmamalıdır. Beton dökümü, aralıksız olmalı ve 1,5 m’den 

daha yüksek yerlerden kesinlikle dökülmemelidir. Agregaların ayrışmasını önlemek için 

yüksek yerlerden döküm sırasında oluk kullanılmalıdır. 

 

NOT: Betoniyerle çalışırken etrafa malzemenin sıçramamasına dikkat ediniz! 

 

2.4.5. Betonun Yerleştirilmesi ve Sıkıştırılması 
 

Beton, kalıplar içerisine dökülerek istenilen şekle girer. Karıştırılan beton 

bekletilmeden taşınarak yerine yerleştirilmelidir. Betonların dökülmesine en uzak noktadan 

başlanır ve karışım yapılan yere doğru yaklaşılır. Yerine yerleştirilen betonun sıkıştırma 

işlemi, şişleme çubuğu veya vibratör ile yapılır. Sıkıştırma işlemi sırasında önemli olan 

beton malzemelerinin birbirinden ayrışmamasıdır. Ayrıca beton, sıkı bir özellik kazanıncaya 

kadar sıkıştırılmalıdır. Dökülen betonun ilk (kaba) tesviyesi, kürek veya tırmık ile yapılır. 

Beton yüzeyinin düzlenmesi için ahşap veya metal bir mastar kullanılmalıdır. Perdahlama 

için uzun bir tahta (perdah malası) kullanılabilir. 

 

2.5. Betonun Korunması 
 

Beton elemanların zamanında ve hatta daha önce dayanım kazanabilmesi, kalıp sökme 

süresinin kısaltılabilmesi için yedi gün süre ile sulanmalı veya ıslak çuval, hasır vb. 

malzemelerle örtülmeli, soğuktan ve güneş ışınlarından korunmalıdır. Yeni dökülmüş, henüz 

katılaşmamış veya katılaşmaya başlamış beton, yağmurdan korunmalıdır. Ayrıca betonun en 

az bir hafta süreyle herhangi bir sarsıntıdan korunması gerekir. 

 
Beton harçlarını aşağıdaki yöntemlerle hazırlayabiliriz. 

 

2.5.1. El Araçları ile Beton Harcı Yapılması 
 

 Harcın yapılacağı zemini temizleyiniz. 

 Kum-çakıl (agrega), çimento ve suyun ilgili TS’ye ve Yapı İşleri Genel Teknik 

Şartnamesine uygunluğunun kontrolünü yapınız. 

 Ölçek ile agregayı hazırlayınız. 

 Çimentoyu agrega üzerine dökünüz. 

 Agrega ile çimentoyu kürek ile en az üç defa kuru olarak karıştırınız. 

 Karışıma su ilave ederek en az üç defa yaş olarak karıştırınız. 
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 Karıştırılan beton harcının kıvamını kontrol ediniz. 

 

 

Resim 2.7: Beton harcının kuru karıştırılması 

 

 

Resim 2.8: Beton harcının yaş karıştırılması 

 

2.5.2. Betoniyer ile Beton Harcı Yapılması 
 

 Beton harcının yapılacağı yeri temizleyerek düzenleyiniz. 

 Kum-çakıl (agrega), çimento ve suyun ilgili TS’ye ve Yapı İşleri Genel Teknik 

Şartnamesine uygunluğunun kontrolünü yapınız. 

 Malzemeleri ve betoniyeri harç yapılacak yere yaklaştırınız. 

 Belirli orandaki agregayı betoniyer kepçesine doldurunuz. 

 Gereği kadar çimentoyu agrega üzerine dökünüz. 

 Betoniyerin kepçesi içindeki agrega ve çimentoyu hareket hâlindeki harç 

karıştırma tamburuna dökünüz. 

 Betonun kıvamına göre hesaplanan suyu ilave ederek karıştırmayı yapınız. 

 En az 1 dakika karışıma devam ediniz. 

 Hazırlanan beton harcını, betoniyerden el arabasına boşaltınız. 

 Yukarıdaki işlemlere beton dökülmesi işi bitene kadar devam ediniz.  
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Resim 2.9: Kepçeli betoniyer Resim 2.10: El arabası 

 

http://www.onis.com.tr/350kep.html
http://www.onis.com.tr/araba4.jpg
http://www.onis.com.tr/araba4.jpg
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Öğretmeninizin göstereceği alanda köşe kazıklarını çakarak zemini hazırlayınız ve 

blokaj yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Beton harcı hazırlanması; 

 

 Beton hazırlanacak yüzeyi temizleyiniz. 

 Agrega ve çimentonun uygunluğunu 

kontrol ediniz. 

 Yapılacak olan beton miktarını 

hesaplayınız. 

 Agrega miktarını hesaplayınız. 

 Çimento miktarını tespit ediniz. 

 Ölçek kabı ile hesaplanan agregayı 

hazırlayınız.  

 Çimentoyu agrega üzerine dökünüz.  

 Agrega ile çimentoyu kuru olarak en az 3 

defa karıştırınız. 

 Karışıma su ilave ederek en az 3 defa yaş 

olarak karıştırınız. 

 Karıştırılan beton harcının kıvamını 

kontrol ediniz.  

 Betonu çalışma alanına uygun olarak 

taşıyınız. 

 Temiz ve düzenli olunuz.  

 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

uymanız gerektiğini unutmayınız. 

 Çimento ve agreganın kuru karışımını 

özenle yapmalısınız. 

 Agrega üzerine çimentoyu dökerken üst 

noktadan dökmelisiniz. 

 Harca katılacak su miktarını doğru 

olarak ayarlamalısınız. 

 Karışımın homojen olmasına özen 

gösteriniz. 

 Taşıma esnasında ayrışma olmamasına 

özen gösteriniz. 

 Güvenlik tedbirlerine uyunuz.  

 İş etiğine uygun davranınız.  

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Beton harcı hazırlanması;   

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Beton hazırlanacak yüzeyi temizlediniz mi ?   

3. Agrega ve çimentonun uygunluğunu kontrol ettiniz mi?   

4. Yapılacak olan beton miktarını hesapladınız mı?   

5. Agrega miktarını hesapladınız mı?   

6. Çimento miktarına karar verdiniz mi?   

7. Ölçek kabı ile hesaplanan agregayı hazırladınız mı?   

8. Çimentoyu agrega üzerine döktünüz mü?   

9. Agrega ile çimentoyu kuru olarak en az 3 defa karıştırdınız mı?   

10. Karışıma su ilave ederek en az 3 defa yaş olarak karıştırdınız mı?   

11. Karıştırılan beton harcının kıvamını kontrol ettiniz mi?   

12. Süreyi iyi kullandınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Agregayı birbirine bağlayan hamuru meydana getiren elemanlar aşağıdakilerden 

hangileridir? 

A) Çimento – Su 

B) Kireç – Su 

C) Alçı - Su  

D) Katkı maddesi – Su 

 

2. Beton harcının taşınmasında aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılır? 

A) Ölçek kabı  

B) Mastar 

C) Mala 

D) El arabası 

 

3. Betonun belirli özelliklerini değiştirmek için kullanılan malzeme aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Çimento 

B) Katkı maddesi 

C) Kireç 

D) Alçı 

 

4. Aşağıdaki agregalardan hangisinin beton yapımında kullanılması tercih edilmez ? 

A) Yapay agrega 

B) Kırma taş 

C) Doğal agrega 

D) Tüvenan agrega 

 

5. Standart ve şartnamelere göre prizin (katılaşma) başlama süresi aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) 1 saat 

B) 3 saat 

C) 4 saat 

D) 5 saat 

 

6. Standart ve şartnamelere göre prizin (katılaşma) bitme süresi aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) 3 saat 

B) 10 saat 

C) 7 saat 

D) 15 saat 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi beton içerisindeki suyun kullanım amacından biri değildir? 

A) Karışım suyu 

B) Bakım suyu 

C) Temizleme suyu 

D) Kür suyu 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi beton harcının bileşenidir? 

A) Çimento+su+katkı maddesi 

B) Kum+çimento+su 

C) Kireç+kum+çimento+su 

D) Kum+çakıl+çimento+su+katkı maddesi 

 

9. Deprem yönetmeliğine göre ülkemizdeki deprem bölgelerinde kullanılması gereken en 

düşük beton dayanım sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) BS 20 

B) BS 18 

C) BS 14 

D) BS 12 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi betonda kıvam çeşitlerinden biri değildir? 

A) Nemli kıvam 

B) Normal kıvam 

C) Islak kıvam 

D) Akıcı kıvam 

 

11. TS 1247’ye göre normal hava koşulları diye adlandırılan beton yapımı, dökümü ve 

bakımı için dikkat edilmesi gereken çevre sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  0C ile +40C  

B) -5C ile +30C  

C) +10C ile +45C  

D) +5C ile + 30C 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi elle karıştırılan beton harcının kuru ve yaş olarak en az 

karıştırma sayısıdır? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

 

13. Betoniyerle beton harcı yapılırken harcın en az karıştırma süresi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 0,5  dakika 

B) 1 dakika 

C) 3 dakika 

D) 5 dakika 
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14. 300 dozlu beton denildiği zaman 1 m3 beton karışımı içinde bulunacak çimento 

torbası miktarı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 5 

B) 6 

C) 7 

D) 8 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRETİM FAALİYETİ-3 
 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve gerekli ortam sağlandığında grobeton  

hazırlayıp yerine döktükten sonra tekniğine uygun perdahını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Grobetonun (demirsiz beton) dayanımına etki eden faktörler hakkında 

öğretmeninizin rehberliğinde araştırma yaparak bilgi toplayınız. Bu bilgileri, 

sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. GROBETON YAPMA 
 

3.1. Grobeton Yapma Araçları 
 

Grobeton yapımında kullanılan araçları; işlem sırasına göre gerekli yerlerde ve iş 

güvenliğini ön planda tutarak kullanmalıyız. Aşağıda isimleri belirtilen araçlar grobeton 

yapımında kullanılır: 

 

 Kürek 

 El arabası 

 Tırmık veya gelberi 

 Su hortumu 

 Hortumlu su düzeci 

 Duvarcı ipi 

 Kova veya teneke 

 Mala 

 Ano 

 Mastar 

 Tirfil 

 Sünger veya fırça 

 

3.2. Grobeton 
 

3.2.1. Tanımı 
 

Hazırlanmış blokaj veya benzeri sağlam zeminler üzerine, en az 10 cm kalınlığında 

genellikle 200-250 dozlu içerisine demir konulmaksızın dökülmüş kâgir döşemelerdir. 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 
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3.2.2. Özellikleri 
 

Grobeton, blokaj üzerine 10–15 cm kalınlığında yapılır. Grobeton genellikle, üzerine 

kaplama yapılarak kullanılır. Grobetonlarda en önemli husus, yerine yerleştirilirken 

sıkıştırılmasıdır. Grobetonların üzerine gelecek yüklere göre yani yapıldığı yerin özelliğine 

göre blokajın yüksekliği ve beton tabakasının kalınlığı artırılmalıdır. 

 

3.2.3. Kıvamı 
 

Grobetonun kıvamı, normal (plastik) beton kıvamında olmalıdır. Karışım suyu 

miktarının az olması, betonun blokaj taşları arasını doldurmamasına, karışım suyu miktarının 

çok olması ise grobetonun dayanımının azalmasına sebep olur. Normal kıvamda olması, hem 

blokaj taşlarının arasının betonla dolmasını hem de dayanımının azalmamasını sağlar. Ayrıca 

tokmakla sıkıştırıldığında tanelerin birbirine yapışması sağlanır. 

 

GROBETON = DEMİRSİZ BETON 
 

BETONARME=DEMİRLİ BETON 

 

3.2.4. Dozajı 
 

Grobeton, genellikle her m
3
 için 150, 200, 250, 300 veya 350 kg çimento dozlarından 

birisi kullanılmak suretiyle hazırlanır. Daha yüksek dozajlı betonlar ise demirli betonların      

(betonarme) yapımında kullanılır. 

 

3.2.5. Yapıldığı Yerler 
 

Grobeton, binaların bodrum kat döşeme betonu ile bina çevresini saran tretuvarların 

yapımında kullanılır. Bazı işlerin özelliğine göre garaj, beton yollar, hava meydanları vb. 

yerlerin saha betonları olarak da uygulanır. Uygulandığı yerlere göre blokaj ve grobeton 

kalınlıkları değişir. 

 

3.3. Grobeton Malzemeleri 
 

Elek çapı 63 mm’ye kadar olan agrega, su ve çimentodan oluşan grobetonun tanımı ve 

çeşitleri hakkında gerekli bilgiler detaylı olarak aşağıda verilmiştir. 

 

3.3.1. Tanımı 
 

Grobeton yapımında kullanılan malzemeler, beton harcı yapımında kullanılan 

malzemelerle aynı özelliklere sahiptir. Grobeton yapımında kullanılan tek farklı malzeme 

blokaj taşlarıdır. 
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3.3.2. Çeşitleri 
 

Grobetonun sınıflandırılması genellikle yapıldığı yere, dozajına ve blokaj yapımında 

kullanılan taşlara göre olur. 

 

Yapıldığı yere göre grobeton, taşıyacağı yüke göre blokaj ve beton kalınlığının 

değişmesi sonucunda isimlendirilir. Örneğin, tretuvar yapımındaki blokaj ve grobeton ile 

araç parkı için kullanılacak garajların saha betonu yapımında kullanılan blokaj ve grobeton 

tabakasının kalınlıkları farklı olur. 

 

Dozajına göre sınıflandırma, grobeton yapımında kullanılan betonun içindeki 

çimentonun miktarına göre değişir. Örneğin; 250 dozajlı 1m
3
 betonun yapımında kullanılan 

malzemeler 0,500 m
3
 kum, 0,740 m

3
 çakıl, 250 kg (5 torba) çimento ve 0,125 l sudur. Fakat 

300 dozajlı beton yapacak isek, kullanılacak malzemelerden kum ve çakıl miktarları 250 

dozajlı beton ile aynı ama çimento 300 kg (6 torba), su ise 0,135 l’dir. Görüldüğü gibi, dozaj 

arttıkça, yani çimento miktarı arttıkça karışım suyu da artmakta ve istenilen özellikteki beton 

elde edilmektedir. 

 

Blokaj yapımında kullanılan taşların, kâgir taşı özelliklerine uygun olması gerektiği 

daha önce belirtilmişti. Taşlar, tabanı üzerine kendi kendine dengeli duracak şekilde ve dik 

olarak yerinde durmalıdır. Blokaj yapımında aynı zamanda iri çakıl da kullanılmaktadır. İri 

çakıl blokaj yapımında kullanıldığı zaman, mümkün olduğunca yukarıda saydığımız 

özelliklere sahip olan taşların seçimine özen göstermelidir. Gerektiğinde basit bir işçilikle     

(çekiç ile) taşlar kırılarak istenilen şekle getirilmelidir. 

 

Not: Dozaj arttıkça, yani çimento miktarı arttıkça karışım suyu da artmaktadır. 

 

3.4. Tesviye Kotu Almak  
 

Grobeton dökme işlemine başlamadan önce, beton üst seviyesinin kotlandırılması 

gerekir. Blokaj tabakası üzerine yapılan grobeton döşemesinin gereksiz yere kalın olmasını 

engelleyip tam yatay veya projesine göre eğimlerde uygulanması için tesviye kotu alınır. 
 

Köşe kazıklarının biri üzerinde, blokaj için daha önce alınmış olan tesviye kotu için 

çekilen iplerden yararlanıp dökülecek grobeton tesviye kotu işaretlenir. Duvarcı ipi ile bu 

yükseklik diğer köşe kazıklarına taşınır. Yapılan bu işlem tam yatay döşemelerdeki tesviye 

edilecek üst yüzey kotunu gösterir. Eğim verilecek olan yüzey tesviye betonlarında ise 

hortumlu su düzeci ile kot alma işlemi yapılır. 
 

Hortumlu su düzeci ile yükseklik ölçülmesi işlemi şu şekilde olur. Lastik bir hortumun 

uçlarına cam boru takılarak hortumlu su düzeci elde edilir. Hortumun içi su ile doldurulur. 

Bu düzeç ile 50 cm’yi geçmeyen yükseklik farkları ölçülebilir.  
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Resim 3.1: Hortumlu su düzeci 

Yükseklik farkı ölçülecek düzeylere cam borular oturtulur. Su seviyesi cam boruların 

bölmelerinden okunur. İki nokta arasındaki yükseklik farkı yapılacak olan eğimli yüzey kot 

farkıdır. Pratik olarak uçlarına cam borular takılmadan saydam (şeffaf) plastik hortumla da 

aynı işlemler yapılabilir.  

 

Resim 26’ya göre örnek verecek olursak; a = 48 cm  b = 12 cm olsun. 

 

Buna göre yükseklik farkına “h” diyecek olursak; 

 

h = a-b formülünden, h = 48-12 = 36 cm iki nokta arasındaki yükseklik farkını verir. 

 

12 m’lik bir mesafede %3 eğim vermek istiyorsak,  noktalar arasındaki mesafeyi (12 

m) eğimle (%  3) çarparak da yükseklik farkını bulabiliriz.  

 

Resim 3.2: Hortumlu su düzeci ile yükseklik farkının bulunması 

 

H = 12 x 0,03 = 0,36m = 36 cm bulunur. 

Plastik borunun bir ucu “A” noktasında sabitlenirken ikinci ucu “B” noktasından 

düşey doğrultuda olmak üzere 36 cm’lik fark elde edilinceye kadar kaldırılır. Bu şekilde   “A 

ve B ” noktaları arasındaki tesviye betonuna %3 eğim verilmiş olur. 
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3.5. Grobeton Yapılması 
 

Blokaj yapma işi tamamlandıktan sonra grobeton döşeme yapımına başlanır. İlk önce 

taşların yüzeyi su ile ıslatılır. Taşların sulanması işlemi, beton karma suyunun taşlar 

tarafından emilmesini engeller. 

 

 

Resim 3.3: Grobeton kesiti 

Grobetonun dökülmesi işlemine, beton üst yüzey kotunun alınması ile başlanır. 

Hortumlu su düzecinin yardımıyla köşe kazıkları üzerinde beton üst yüzey kotu alınır.           

Blokaj tabakasının üst seviyesinden sonra en az 10 cm olmak şartıyla (yapıldığı yere göre 

kalınlığı değişir.) betonun üst kotu işaretlenir. İşaretli olan yerlere ip çekilir. İp yardımıyla 

işaretli olan seviyeler mastarlanır. Beton dökülecek olan sahanın orta kısımlardaki 

düzgünlüğünün sağlanması, küçük döşemelerde köşegen iplerinin çekilmesi, geniş alanlarda 

ise anolar yapılarak yüzeyin mastar kullanılarak düzeltilmesi ile olur.  

 

  

Resim 3.4: Beton üst yüzeyinin 

mastarlanması (kalıba alınması) 

 

Resim 3.5: Grobeton ve blokaj görüntüsü 

 

Not: Blokaj taşlarını ıslatmayı unutmayınız. 

 

Betonlama işlemi 30’ar cm’lik yatay tabakalar hâlinde kalıp kenarından başlanarak 

olmalıdır. Beton, ayrışmaya neden olacak şekilde ve de 1,5 m’den fazla yüksekten 

dökülmemelidir. 
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Resim3.6: Beton dökme işlemi 

 

Anolar arası kesintisiz olarak betonlanmalıdır. Yemek paydosu vb. nedenlerle betona 

ara verilecek yerler (derzler) önceden saptanmalı, o yere gelinceye ve eldeki beton tamamen 

yerine dökülüp, yüzey perdahı bitinceye kadar paydos edilmemelidir. 

 

Resim 3.7: Anoların yerleştirilmesi 

 

Paydostan sonra (en çok 30 dakika içinde) önce eski beton yüzeyindeki gevşek 

kısımlar alınıp yerine çimento şerbeti akıtılır. Ek yerinde, eski betonla yeni beton ahşap mala 

ile dövülerek sulandırılıp iyice kaynaşması sağlanır. Grobetonun yüzey düzgünlüğü özenli 

kalıbın yanında, özenli bir döküm ve sıkıştırmaya bağlıdır.  

  

Resim 3.8: Kötü hazırlanmış yaya yolu Resim 3.9: Yanlış uygulanmış grobeton 
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3.5.1. Betonu Sermek 
 

Grobeton tabakasının serilmesi yatay tabakalar hâlinde olmalıdır. Küçük alanların 

betonlanması işlemine kalıba yakın yerlerden başlayıp kot seviyesine dikkat edilerek devam 

edilmelidir. Grobetonlar da en az iki yöne doğru eğim verilmelidir. Büyük alanlarda betonun 

serilmesi işlemi anoların arasında tabakalar hâlinde olmalıdır. Serme işlemi tırmık veya 

gelberi kullanarak yapılmalıdır. Her beton tabakası serildikten sonra boşluk kalmayacak 

şekilde şiş çubuğu veya vibratör kullanarak sıkıştırılmalıdır. 

 

3.5.2. Beton Yüzeyini Perdahlamak 
 

Yerine dökülmüş ve sıkıştırılmış olan grobetonun prizini almaya başlamadan önce (en 

fazla 1 saat içinde) yüzey düzgünlüğünün sağlanması gerekir. Bu işleme betonun 

perdahlanması denir. Perdahlamanın başlama zamanında prizin başlama süresinin yanında,  

beton yüzeyindeki su çimento şerbetinin (terlemenin) kaybolması da beklenmelidir. Bu 

bekleme süresi içinde betondaki buharlaşmadan dolayı meydana gelen çatlamalar ortam 

sıcaklığına ve rüzgâr hızına bağlı olarak oluşur. Döşemelerde ve geniş yüzey alanlı 

betonlarda bu konuya dikkat edilmelidir. 

 

Resim 3.10: Beton yüzeyinde tirfilin kullanılması 

 

Perdahlama işlemi tirfil ile yapılır. Daha büyük alanların perdahlanmasında özel 

araçlar kullanılır. Tirfil ile yapılan perdahlamada, kalıba yakın olan yerlerden başlanmalı ve 

orta kısımlarda beton yüzeyine zarar vermeden devam etmelidir. 

 

Resim 3.11: Orta kısımların perdahlanması 
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Perdahlamada işçilik açısından dikkat edilmesi gereken, küçük daireler çizmek ve üst 

yüzeyin yumuşatılması için sünger veya fırça ile ıslatmaktır. Perdahlamanın amacı pürüzsüz 

bir yüzey elde etmektir. 

 

İnşaat sahasını ve beton dökülmüş alanı güvenlik altına almayı unutmayınız! 

 

Resim 3.12: Perdahı bitmiş beton yüzeyi 
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UYGULAMA FAALİYETİ   
Öğretmeninizin göstereceği alanda tesviye kotuna göre yaptığınız kalıp içerisine 

grobeton dökünüz. 

İşlem Basamakları Öneriler 

Grobeton dökülmesi; 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş eldivenini giyiniz. 

 Grobeton dökülecek zemin etrafına 

tesviye kotuna göre kalıp yapınız. 

 Grobeton dökülecek zemin yüzeyini 

ıslatınız. 

 30’ar cm’lik yatay tabakalar hâlinde 

betonu seriniz. 

 Yüzey vibratörü yardımıyla betonu 

sıkıştırınız. 

 Priz başlamadan mastarla beton yüzeyini 

düzeltiniz. 

 Yüzeyde oluşabilecek çatlakları önlemek 

ve yüzeyin düzgün görünümünü sağlamak 

için trifilleme yapınız. 

 Dökülmüş beton yüzeyini koruma altına 

alınız. 

 İş araç gereçlerinizi temizleyiniz. 

 Temiz ve düzenli olunuz.  

 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

uymanız gerektiğini unutmayınız. 

 Çevre güvenlik önlemlerini alınız. 

 Beton, ayrışmaya neden olacak şekilde 

ve de 1,5 m’den fazla yüksekten 

dökülmemelidir. 

 Trifil beton yüzeyinde oluşacak kötü 

görüntüyü engeller. 

 Perdahlamayı daireler çizerek yapmayı 

unutmayınız. 

 İş bitiminde betonu sulamayı 

unutmayınız. 

 Güvenlik tedbirlerine uyunuz.  

 İş etiğine uygun davranınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Grobeton dökülmesi;   

2. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

3. İş eldivenini giydiniz mi?   

4. Grobeton dökülecek zemin etrafına tesviye kotuna göre kalıp yaptınız 

mı? 

  

5. Grobeton dökülecek zemin yüzeyini ıslattınız mı?   

6. 30’ar cm’lik yatay tabakalar hâlinde betonu serdiniz mi?   

7. Yüzey vibratörü yardımıyla betonu sıkıştırdınız mı?   

8. Priz başlamadan mastarla beton yüzeyini düzelttiniz mi?   

9. Yüzeyde oluşabilecek çatlakları önlemek ve yüzeyin düzgün 

görünümünü sağlamak için trifilleme yaptınız mı? 

  

10. Dökülmüş beton yüzeyini koruma altına aldınız mı?   

11. İş araç-gereçlerinizi temizlediniz mi?   

12. Verilen süreyi iyi kullandınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıda verilen betonlardan hangisi demirsiz betondur? 

A) Grobeton  

B) Hafif beton 

C) Ağır beton 

D) Betonarme  

 

2. Hortumlu su düzeci ile kaç cm’ye kadar yükseklik farkı ölçülebilir? 

A) 50 cm  

B) 100 cm 

C) 70 cm 

D) 90 cm 

 

3. 15 m’lik bir mesafeye %2 eğim verilmek isteniyor. Yükseklik farkı verilecek iki nokta 

arasındaki mesafe kaç cm olmalıdır? 

A) 15 cm 

B) 7,5 cm 

C) 23 cm 

D) 30 cm 

 

4. Grobeton aşağıdakilerden hangisinde yapılmaz? 

A) Hava alanları   

B) Normal kat döşemesi  

C) Tretuvar 

D) Bodrum kat döşemesi 

 

5. Grobetonların 1 m3’ünde kullanılan en düşük dozaj, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 50 dozaj 

B) 200 dozaj 

C) 150 dozaj 

D) 300 dozaj 

 

6. Aşağıdaki malzemelerden hangisi grobeton yapımında kullanılır? 

A) İnşaat demiri  

B) Blokaj taşı 

C) Kireç  

D) Kesme taş 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi beton yüzeyinin düzeltilmesinde kullanılır? 

A) Mastar 

B) Çekiç 

C) Kürek 

D) Su terazisi 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında sıkıştırma araçlarını kullanarak kuralına uygun betonu 

sıkıştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hazır beton teknolojisi içinde yer alan kendiliğinden sıkışan beton hakkında 

araştırma yaparak bilgi toplayınız ve bu bilgileri ödev formatında hazırlayıp 

dosya hâlinde sununuz. 

 

4. BETONU SIKIŞTIRMA 
 

Beton üretimi ne kadar kaliteli olursa olsun iyi sıkıştırılmamış bir beton kaliteyi 

oldukça düşürür. 

 

4.1. Beton 
 

Günümüz yapılarının en çok kullanılan malzemesi olan beton, doğanın bir parçası 

hâline gelmiştir. Üretim ve kullanımı konusunda en kaliteli betonu elde etmek için çok 

özenli çalışılması gerekmektedir. 

 

4.1.1. Tanımı 
 

Beton; ince agrega (kum) ve kaba agrega (çakıl) ya da kırma taşın çimento ile 

karıştırılıp su ve gerektiğinde kimyasal veya mineral katkılar içeren bir yapı malzemesidir.  

Diğer bir deyişle beton; kum, çakıl, çimento, su ve gerektiğinde beton katkısı 

karıldıktan sonra kalıplanmış sert kütleye (yapay taşa) denilmektedir. 

 

Aslında beton, yapay portland çimentosunun gerçekleştirilmesi ve de bugünkü anlamı 

ile betonarmenin kullanılmaya başlamasıyla yeni bir yapı gereci olarak hızlı bir şekilde 

kendisini kabul ettirmiş, bugün bütün yapı alanlarını kaplamış durumdadır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 
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Resim 4.1: Betondan yapılmış saat  Resim 4.2: Betondan yapılmış koltuk 

4.1.2. Çeşitleri 
 

Betonun sınıflandırılmasında iki sistem dikkate alınır. Birincisi, en düşük karakteristik 

silindir veya küp basınç dayanımlarına göre sınıflandırma; ikincisi ise birim ağırlıklarına 

göre sınıflandırmadır. Her iki sınıflandırma şekli de aynı cins betonları kapsamaktadır. Biraz 

inceleyecek olursak basınç dayanımlarına göre beton sınıflarına örnek olarak BS 18, BS 20, 

BS 25 betonları kullanılmaktadır. Aşağıda tablo: 4.1’de günümüzde kullanılan beton sınıfları 

ve dayanımları verilmiştir. 

 

BETON DAYANIM SINIFI En Düşük Karakteristik 

Silindir Basınç Dayanımı  

En Düşük Karakteristik Küp 

Basınç Dayanımı 

Kg/cm
2
 N/mm

2
 Kg/cm

2
 N/mm

2
 

 

DÜŞÜK DAYANIMLI  

BETONLAR 

C 8/10 

C 12/15 

C 16/20 

NORMAL DAYANIMLI 

BETONLAR 

C 20/25 

C 25/30 

C 30/37 

C 35/45 

YÜKSEK DAYANIMLI  

BETONLAR 

C 45/55 

C 50/60 

C 55/67 

C 60/75 

C 70/85 

C 80/95 

C 90/105 

C 100/115 

 

 

 

 80 

120 

160 

 

 

200 

250 

300 

350 

 

 

450 

500 

550 

600 

700 

800 

900 

1000 

 

 

 

8 

12 

16 

 

 

20 

25 

30 

35 

 

 

45 

50 

55 

60 

70 

80 

90 

100 

 

 

 

 

100 

150 

200 

 

 

250 

300 

370 

450 

 

 

550 

600 

670 

750 

850 

950 

1050 

1150 

 

 

 

10 

15 

20 

 

 

25 

30 

37 

45 

 

 

55 

60 

67 

75 

85 

95 

105 

115 

Tablo 4.1: Beton sınıfları ve dayanımları 
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BS 20 şöyle tanımlanabilir: Beton silindir numunesinin 28 gün kür havuzunda 

kaldıktan sonra en az 20 N/mm 
2   

basınç mukavemetine ulaşan betondur. Bu sınıflandırmada 

üç ana grup vardır. Bunlar: 

 

1. Düşük Dayanımlı Betonlar: Basınç dayanımları 20 N/ mm
2 

altında olan 

betonlardır. 

 

2. Normal Dayanımlı Betonlar: Basınç dayanımları 20-40 N/mm
2 

arasında olan 

betonlardır. 

 

3. Yüksek Dayanımlı Betonlar: Basınç dayanımları 40 N/mm
2 

den fazla olan 

betonlardır. 
 

Betonlar birim ağırlıklarına göre üç ana grupta toplanır: Yaklaşık 2000 kg/m
3
 -2600 

kg/m
3
 ağırlığında olan betonlar “normal beton” olarak isimlendirilir ve taşıyıcı amaçlarla en 

çok kullanılan beton türüdür. Birim ağırlıkları 2000 kg/m
3 

ten az betonlar hafif beton olarak 

isimlendirilir ve yalıtım amaçlı olarak kullanılır. Radyasyon kalkanı olarak kullanılacak 

betonlarda özel agregalar kullanılarak ağırlıkları artırılır. Birim ağırlığı 2600 kg/m
3 

ten 

yüksek olan bu betonlar ağır beton olarak isimlendirilir.
      

 

Bazı durumlarda yapılacak inşaatın özelliğine göre beton üretilmektedir. Bu tip 

betonlara özel betonlar denir. Bu tip betonların elde ediliş şekli ise şöyledir: Betonu 

meydana getiren malzemelerin oranlarını değiştirmek, özellik değiştiren katkı maddesi 

kullanarak üretilen özel betonlar uygulama yerine ve kullanım amacına göre normal 

betondan daha iyi sonuç verir. Bu betonlara örnek verecek olursak püskürtme beton, lifli 

beton, vakumlu beton, brüt beton, pompa betonu, prefabrik beton, yol ve uçak pisti betonu 

gibi 20 çeşit özel beton vardır. 

 

4.1.3. Özellikleri 
 

İyi bir beton, taze hâldeyken kolay taşınabilmeli, yerleştirilebilmeli, sıkılanabilmeli ve 

bu işlemler sonrasında ayrışmamalıdır. 

 

Sertleşmiş hâlde ise betonun mukavemeti, yüksek ve dayanıklı olmalıdır. Yani hava 

etkisine, kimyasal etkilere ve aşınma etkisine karşı dayanmalıdır. 

 

Ayıca ekonomik olmalı; yani malzeme, üretim, döküm, kalıplama, bakım masrafları 

az olmalıdır. Bu özelliklerse malzeme cinsi ve karışım oranları iyi seçilerek beton 

harmanının hazırlanması, yerleştirilmesi ve sıkıştırılmasında uygun yöntemler ve güvenilir 

araçlar kullanılarak ve beton uygun koşullarda korunarak sağlanabilir. 

 

4.1.4. Kullanıldığı Yerler 
 

Beton çağdaş toplumların temelini oluşturan malzemelerin en önemlilerinden biridir. 

Çevremize baktığımızda binalar, köprüler, barajlar, yollar, hava alanları, kent mobilyaları, 

limanlar vb. yerlerin betondan yapıldığını görürüz. 
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Taze hâldeyken plastik kıvama sahip olması betona istenilen herhangi bir şeklin 

verilmesini sağlar. Yani taze beton sertleştiğinde içine konulduğu kalıbın şeklini alır. 

Böylece kirişler, kolonlar, döşemeler, kazıklar, kütle betonları vb. yapmak mümkündür. 

 

4.2. Betonu Sıkıştırma 
 

4.2.1. Tanımı  
 

Kalıba dökülen betonu kalıbın her tarafına yaymak, donatıları iyice sarmasını 

sağlamak ve hava boşluklarını dışarıya çıkararak doluluğu artırmak için yapılan işleme 

sıkıştırma (vibrasyon) denir. Vibrasyonun esası, betonu kuvvetli bir şekilde titreşime tabi 

tutmaktır. Deprem yönetmeliğinde belirtildiği gibi her tür beton sınıfında, yerleştirme 

aşamasında sıkıştırma (vibratör kullanarak) yapmak zorunludur. 

 

4.2.2. Önemi 
 

Beton santralinden kuru bir şekilde transmiksere yüklenen malzeme, santralcinin 

vermiş olduğu reçetenin üzerindeki su miktarını inşaat yerinde malzemeye karıştırarak ve 

katkıyı ekleyerek ortalama 6 dakika karıştırarak beton hamuru elde edilir. Kolona, kirişe, 

döşemeye ya da temele dökülür. Buradaki en önemli iş inşaat sahibine düşmektedir. Çünkü 

beton, sıkıştırma yöntemine uygun sıkılanmazsa, ihmal edilirse boşluklar meydana gelir. Bu 

da betonun mukavemetini azaltır. Hafif bir yer sarsıntısında bile binanın çok fazla zarar 

görmesine neden olur. 

 

Resim 4.3: İyi sıkıştırılmamış 

   

Vibrasyonla beton sıkıştırıldığı zaman donatı ile sıkı yapışma, beton dökümleri 

arasında kaynaşma, düzgün ve temiz görünümlü yüzey ile uzun ömürlü beton elemanlar elde 

edilir.  
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4.2.3. Teknikleri 
 

Çeşitli vibratörlerle, şişleme, tokmaklama ve özel beton yapımında kullanılan bazı 

yöntemlerle sıkıştırma yapılabilir. Sıkıştırma işleminin etkili olabilmesi için priz olayının 

başlamadan önce bitmiş olması gerekir. Zorunlu olmadıkça şişleme veya tokmaklama ile 

sıkıştırma yapmaktan kaçınılmalıdır.  

 

Vibratörle yapılan sıkıştırma işleminde, vibratörü tutuş ve kullanma teknikleri betonu 

yerleştirme ve sıkıştırma açısından önemlidir. 

 

Resim4.4: Vibratörün tutulması 

4.3. Betonu Sıkıştırma Araçları 
 

Sıkıştırmanın yeterli yapılabilmesi betonda en az boşluğun kalması ve donatıların tam 

olarak betonla sarılması ile sağlanmaktadır. Betonu sıkıştırma işlemi tokmaklama, şişleme 

veya işin özelliğine göre kullanılan vibratör çeşitleri ile yapılır. 

 

4.3.1. Çeşitleri 
 

4.3.1.1. Tokmaklama İle Sıkıştırma 

 

Tokmaklama ağır, düz yüzeyli veya ızgara tipi malzemelerle yapılmalıdır. Donatının 

çok sık olduğu durumlarda su oranı yüksek olan karışımlarda uygulanmalıdır. Düşük kıvamlı 

betonların tokmaklanması sırasında sıkıştırılmış tabakanın kalınlığı 15 cm’yi geçmemelidir. 

 

4.3.1.2. Şişleme 

 

Bu yöntem çökme değerleri 10-15 cm arasındaki beton türlerinde kullanılmalıdır. 

Şişleme işlemi, beton içindeki hava kabarcıklarının giderilip sıkı bir yapı kazanıncaya kadar 

yapılmalıdır. 

 

4.3.1.3. Vibrasyon (Titreşim) İle Sıkıştırma 

 

Beton harcının çeşitli boylardaki tanecikleri arasındaki yüzey sürtünmesini büyük 

miktarda azaltan süratli, itici kuvvet serisidir.  
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Bunun sonucunda bu taneciklerin kendi ağırlıklarına göre en yoğun duruma 

geçmeleridir. Sıkıştırma işlemi sırasında istenmeyen hava betonun yüzeyinden çıkar, gider. 

 

Şantiyelerde betonun vibrasyonu için kullanılan vibratörler üç türlüdür: 

 

 İç vibratörler: Doğrudan betonun içine daldırılarak kullanılır. Tasarımları, 

boyutları, manevra kabiliyetleri ve fiyatları dolayısıyla birçok beton ürün için en 

pratik vibrasyon aracıdır. 

 

Resim 4.5: Elektrikli iç vibratör  

 Kalıp vibratörleri: Bu vibratörler kalıbın üzerine önceden belirlenmiş yerlere 

bağlanırlar ve betona değmeden sarsarlar. 

 

Resim  4.6: Elektrikli kalıp vibratörü diskleri 

 

 Yüzey vibratörleri: Yüzey vibratörleri kullanılırken vibratörün arkada bıraktığı 

yüzeyin nemli olacak şekilde hareket etmesine, sıkıştırılan tabaka kalınlığının 

en çok 20 cm olmasına dikkat edilmelidir. 
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Resim 4.7: Yüzey (mastar) vibratörü uygulama örnekleri 

4.3.2. Özellikleri 
 

Betonu yerleştirmede ve sıkıştırmada kullanılan araçların en mükemmeli olan 

vibratörler basınçlı hava, elektrik veya benzinle çalışırlar. Vibrasyonla betonun daha sağlam, 

sızdırmaz ve zayıflatıcı unsurlara karşı dayanıklı olması sağlanır. Su miktarı veya dozajı 

düşük karışımlar vibrasyonla daha kolay yerleştirilir. 

 

Not: Betonu sıkıştırma şekli ile kıvamı yakından ilişkilidir. 

 

Vibratörün etki alanı, beton yüzeyinin nemlenmesi ve sulu bir kısmın yüzeye çıkması 

ile anlaşılır. Bazı durumlarda ikinci kez vibrasyon yapma tavsiye edilir. İkinci kez vibrasyon 

yapmanın agregaların ayrılmasına neden olabileceği düşünülür. Bu doğru değildir. Çünkü 

demirlerin altında sıkışıp kalmış fazla su dışarı çıkar ve kenetlenme (yapışma) daha iyi olur. 

 

Vibratörlerin en önemli özellikleri, frekansı, kuvveti ve boyutudur. Frekans, vibratör 

başlığının saniyede sağa ve sola olan hareketlerinin sayısı, kuvveti dönen kısmın meydana 

getirdiği enerji, beton yükünü kaldırabilecek düzeyde olmalıdır. Boyut ise taze beton 

içindeki havayı en hızlı ve ekonomik yoldan çıkaracak vibratör ebatlarıdır. 

 

Not: Yüksek frekans ince agregayı, düşük frekans iri agregayı etkiler. 

 

4.3.3. Kullanma Şekilleri ve Kullanıldığı Yerler 
 

Betonun gereğince hazırlanmış kalıplara, vibratör kullanılarak doğru şekilde 

yerleştirilmesi ve döküm sonrası bakımının yapılması en az betonun üretim kalitesi kadar 

önem taşıyan ve sonucu etkileyen faktörlerdir. Ancak ülkemizde beton vibrasyonu 

konusunda yeterli bir bilgi ve deneyim birikimi olduğu söylenemez. Konu hakkında eğitimi 

bulunan eleman açısından sıkıntı olduğu bir gerçektir. Bu konuda gerek teorik gerekse pratik 

açıdan daha yoğun bir bilgilendirme ve eğitime ihtiyaç vardır. 

 

Betonla ilgili en iyi neticeleri elde etmek için vibratörlerin doğru ve bilgili 

kullanılması çok önemlidir. 
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4.3.3.3. İç Vibratörlerini Kullanma Şekilleri ve Kullanıldığı Yerler 

 

Diğer adı dalıcı vibratörler olan ve en çok kullanılan tipidir. Titreyen bir metal iğne 

ona güç kaynağından hareket gücü ileten, hortum içindeki esnek bir bağlantıdan oluşur. 

Titreşimli iğne beton içindeki en büyük agrega boyutu, betonun kıvamı, kalıp ve donatı 

durumuna göre değişik çaplarda olabilir. Kolon, kiriş ve döşeme betonlarının 

sıkıştırılmasında iç vibratörlerin kullanılması uygundur. 

 

Bu tür vibratörlerle sıkıştırılan tabakanın kalınlığı 70’cm’yi geçmemeli ve en az 30 cm 

olmalıdır. İç vibratörleri hızlıca kalıbın dibine indirilir, 15–20 saniye arasında beton içinde 

kaldıktan sonra yavaş yavaş, şantiyede 3 cm olacak şekilde yukarı çekilir. 

  

Resim 4.8: Alt tabakanın içine girdiği ve 

uygun aralıklarla uygulandığı için doğru 

vibrasyon 

Resim 4.9: Homojen sıkıştırma 

sağlanamayacağı için yanlış vibrasyon 

4.3.3.2 Kalıp Vibratörlerinin Kullanma Şekilleri ve Kullanıldığı Yerler 

 

Dıştan titreticiler diye de adlandırılır ve kalıba dıştan monte edilerek kullanılır. Bu 

vibratörler genellikle donatı yoğunluğun fazlalığı nedeniyle sıkışık yerlerde, tünellerin kemer 

kaplamaları ile prefabrik eleman üretiminde kullanılır. Kolaylıkla sökülüp takılması 

nedeniyle dökümün ilerlemesine göre kalıp üzerinde yerleri değiştirilebilir. Elektrikle veya 

basınçlı hava ile çalışırlar. Sıkıştırılan tabakanın kalınlığı 20 cm’den fazla olmamalıdır.  

 

Bu vibratörler kalıbın üzerine önceden belirlenmiş yerlere bağlanırlar ve betona 

değmeden sarsarlar. Bu tür vibratörleri kullanırken kalıpların titreşim frekansına dayanıklı 

bir şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. 

 

Resim 4.10: Elektrikli kalıp vibratörü  
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4.3.3.3.Yüzey Vibratörlerin Kullanma Şekiller ve Kullanıldığı Yerler 

 

Satıh vibratörleri de denilen bu vibratörler titreşen bir mala ve mastar şeklindedirler. 

Daha çok döşeme ve yol kaplama betonlarında kullanılır. Yaklaşık 20 cm’ye kadar etkili 

olur.  

  

Resim 4.11: Yüzey vibratörü 

4.4. Betonu Sıkıştırma Kuralları  
 

 İç vibratörlerde 

 

Vibratörün çapına dikkat edin. Vibratörün boyutu karışımın yayılma derecesine göre 

değişir. 

  

Resim 4.12: Benzinli iç vibratör ve başlık çeşitleri 

 

Vibratörü karışımın merkezine yerleştirin. 
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Resim 4.13: Vibratörün karışım merkezine tutulması 

Vibratörü hızlıca kalıbın dibine indiriniz. 

  

Resim 4.14: Vibratörü hızlıca kalıbın dibine itme 

Vibratörü en az 15 saniye kadar sabit tutunuz. 

 

Resim 4.15: Vibratörü sabit tutma 
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Vibratörü yavaşça saniyede 3 cm olacak şekilde yukarı çekiniz. 

 

Resim 4.16: Vibratörü yavaş yavaş çıkartma  

Vibrasyon sırasında her seferinde bir önceki tabakaya 15 cm kadar girmesine dikkat 

etmek gerekir. Böylece iki tabakanın birbiriyle kaynaşması sağlanır.  

 

Resim 4.17: Vibratörün alt tabakaya geçmesi 

Eğimli kısımlarda önce düşük yüzeyler sıkıştırılır. 

 

Resim 4.18: Düşük yüzeylerin sıkıştırılması 
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Kalınlığı az olan döşemelerde iç vibratörler kullanılıyorsa vibratör iğnesi düşük olarak 

daldırılır. 

 

Resim 4.19: Kalınlığı az olan yerlerin sıkıştırılması 

Sıkıştırılan betonun kalınlığı en fazla 70, en az 30 cm olmalıdır. 

Vibratör aralıkları 50-100 cm arasında olmalıdır. 

Kalıplara vibratör çapının iki katı mesafeden daha fazla yanaşılmamalıdır. 

 

Resim 4.20: Vibratörü kalıba yaklaşması 

Donatılara vibratörleri değdirip yapışan betonun kopmasın neden olmayın. 

 

Resim 4.21: Vibratörü donatıya yaklaşması 
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Vibratörün etki alanı beton yüzeyinin nemlenmesi ve sulu bir kısmın yüzeye çıkması 

ile anlaşılır. Daldırma yerleri arasındaki mesafeyi etki alanına göre ayarlamalıyız. 

 

Vibratör tamamen betondan çıkartıldığında, çıktığı yerdeki delik kendiliğinden 

kapanmalıdır. 

 

Resim 4.22: Vibratörün etki alanı 

 

 Kalıp vibratörlerinde 

 

 Oturması ve yayılması az olan daha kuru beton harcının sıkıştırılmasında 

kullanmalıyız. 

 Bu tip vibratörler, kalıbın yüzey miktarı ağırlığı, beton cinsi ve donatı 

sıklığına göre belirlenir. 

 Doğru boyutlarda ve gerekli sayıda vibratörü, kalıp ve beton harcı için en 

uygun frekansı ve nihayet vibrasyon için en uygun yerin seçilmesi çok 

önemlidir. 

 Kalıpların yeterince sağlam olması sağlanmalıdır 

  

 

Resim 4.23: Yanlış kalıp vibrasyon 

pozisyonu ile elde edilen kötü beton 

Resim 4.24: Doğru yerlerde uygulanan kalıp 

vibrasyonu ile elde edilen iyi beton 
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 Yüzey vibratörlerinde 

 

 Sıkıştırılacak tabakanın kalınlığı en çok 20 cm olmalıdır. 

 Arkada nemli ve sulu bir kısım kalacak şekilde yavaş olarak hareket 

ettirilmelidir. 

 Küçük frekanslı vibratörlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 4.25: Yüzey vibratör uygulamaları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğretmeninizin refakatinde döktüğünüz betonu vibratörle sıkıştırınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Betonun sıkıştırılması; 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş eldivenini giyiniz. 

 Kalıbı ıslatınız. 

 Betonu dökülecek alanın en uzak 

noktasından başlayarak dökünüz. 

 Beton tabakasının kalınlığına göre 

vibrasyon şeklini ve aracını belirleyiniz. 

 Sıkıştırma işlemini iç vibratörle 

yapıyorsanız dik olarak tutunuz. 

 Vibratörü hızlıca betona daldırıp 15 sn, 

sabit olarak tutunuz. 

 Vibratörü yavaşça betondan (sn’de 3 cm) 

çıkartınız. 

 Vibratörü kullanırken kalıba 

değdirmemeye dikkat ediniz. 

 Vibratörü kullanırken donatıya 

değdirmemeye dikkat ediniz. 

 Kalıp vibrasyonu kullanıyorsanız disk 

sayısını doğru olarak belirleyiniz. 

 Frekansın büyüklüğüne göre taneciklerin 

etkilendiğini bildiğinize göre vibratörün 

frekansını doğru olarak ayarlayınız. 

 Yüzey vibratörü kullanacaksınız beton 

tabakasının derinliğine dikkat ediniz. 

 Yüzey vibratörünü yavaş yavaş hareket 

ettiriniz. 

 Yüzeyde sulu bir tabaka kalacak şekilde 

vibrasyonu uygulayınız. 

 İş araç gereçlerinizi temizleyiniz. 

 Temiz ve düzenli olunuz.  

 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

uymanız gerektiğini unutmayınız. 

 Çevre güvenlik önlemlerini alınız. 

 Yüzey vibratöründe önemli olan düşük 

frekanslarda kullanmaktır.  

 Tabakaların birbirine geçmesi için 

vibratörü alttaki beton tabakasına en az 

15 cm, geçmesine dikkat ediniz. 

 Vibratörün etki alanlarına (daldırma 

aralıklarına) dikkat ediniz. 

 Güvenlik tedbirlerine uyunuz.  

 İş etiğine uygun davranınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Kalıbı ıslattınız mı?   

3. Betonu dökülecek alanın en uzak noktasından başlayarak döktünüz 

mü? 

  

4. Beton tabakasının kalınlığına göre vibrasyon şeklini ve aracını 

belirlediniz mi? 

  

5. Sıkıştırma işlemini iç vibratörle yapıyorsanız dik olarak tuttunuz 

mu? 

  

6. Tabakaların birbirine geçmesi için vibratörü alttaki beton tabakasına 

en az 15 cm, geçmesine dikkat ettiniz mi? 

  

7. Vibratörü hızlıca betona daldırıp 15 sn, sabit olarak tuttunuz mu?   

8. Vibratörü yavaşça betondan (sn’de 3 cm) çıkarttınız mı?   

9. Vibratörü kullanırken kalıba değdirmemeye dikkat ettiniz mi?   

10. Vibratörü kullanırken donatıya değdirmemeye dikkat ettiniz mi?   

11. Vibratörün etki alanlarına (daldırma aralıklarına) dikkat ettiniz mi?   

12. Vibratörü betondan çıkarttığınızda boşluk kendiliğinden kapanıyor 

mu? 

  

13. Kalıp vibrasyonu kullanıyorsanız disk sayısını doğru olarak 

belirlediniz mi? 

  

14. Frekansın büyüklüğüne göre taneciklerin etkilendiğini bildiğinize 

göre vibratörün frekansını doğru olarak ayarladınız mı? 

  

15. Yüzey vibratörü kullanacaksınız beton tabakasının derinliğine 

dikkat ettiniz mi? 

  

16. Yüzey vibratöründe önemli olan düşük frekanslarda kullanmaktır. 

Buna dikkat ettiniz mi? 

  

17. Yüzey vibratörünü yavaş yavaş hareket ettirdiniz mi?   

18. Yüzeyde sulu bir tabaka kalacak şekilde vibrasyonu uyguladınız mı?   

19. Süreyi iyi kullandınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi betonu sınıflandırma yöntemlerinde biridir? 

A) Renklerine göre  

B) Kalıp sistemlerine göre  

C) Birim ağırlıklarına göre 

D) Üçgen numune basınç dayanımlarına göre 

 

2. Yalıtım amaçlı beton kullanmak istiyorsak aşağıdaki betonlardan hangisini tercih 

etmeliyiz? 

A) Hafif beton 

B) Ağır beton 

C) Normal beton 

D) Püskürtme beton 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir betonda aranılan özelliklerden biri değildir? 

A) Dayanıklı olmalı  

B) Boşluklu olmalı 

C) Ekonomik olmalı  

D) Mukavemeti yüksek olmalı  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi betonu sıkıştırma nedenlerinden biridir? 

A) Betonu taşımak  

B) Betonun donatıyı sarmasını sağlamak  

C) Kalıbı genişleterek fazla beton dökmek  

D) Donatıyı titreterek yerine yerleştirmek 

 

5. Sıkıştırma işleminin bitmesi için aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır? 

A) 7 – 14 gün arası  

B) Kalıp alma zamanı  

C) Prizin başlama zamanı 

D) Prizin bitme zamanı 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi sıkıştırma işleminde kullanılan araçlardan değildir? 

A) Mala  

B) Tokmak 

C) Şiş çubuğu  

D) Kalp vibratörü 

 

7. İç vibratörleri beton içerisinde sabit tutma süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 15 saniye   

B) 5 saniye  

C) 8 saniye  

D) 30 saniye  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Yüzey vibratörlerde sıkıştırılacak tabakanın en az kalınlığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 30 cm 

B) 20 cm 

C) 40 cm  

D) 50 cm 

 

9. Vibratörün beton içindeki etki alanı aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır? 

A) Betonun kabarması ile 

B) Beton harcının katılaşması ile 

C) Kalıpların genişlemesi ile  

D) Beton yüzeyinin nemlenesi ile 

 

10. Kolon ve kiriş betonlarının sıkıştırılmasında aşağıdaki vibratörlerden hangisi 

kullanılmalıdır? 

A) Mastar 

B) Yüzey vibratörü 

C) İç vibratör 

D) Kalıp vibratörü 

 

11. İç vibratörü betonun içinden aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile çıkartmalıyız? 

A) Hızlıca 

B) Yavaşça 

C) Çapraz bir şekilde  

D) Hiç çıkartmadan beton içinde gezdiririz. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve gerekli ortam sağlandığında betonu 

kalıba göre düzeltme araçları ile düzeltebileceksiniz.  

 

 

 

 

 Projesine göre yüzey görünüşünün sağlanması gereken betonların mekanik 

mastarlarla düzeltilmesi hakkında öğretmeninizin rehberliğinde araştırma 

yaparak bilgi toplayınız. Topladığınız bu bilgileri, dosya içerisinde sununuz.  

 

5. BETONU KALIBA GÖRE DÜZELTME 
 

Sertleşmiş beton yüzeyinin istenilen düzgünlükte olabilmesi için yüzey düzeltme 

işleminin taze betonun kalıplara yerleştirilip sıkıştırılmasından hemen sonra yapılması 

gerekmektedir. 

 

5.1. Betonu Kalıba Göre Düzeltme Araçları 
 

Betonun kalıbın şeklini almasında düzeltme araçlarının önemi büyüktür. 

 

5.1.1. Tanımı 
 

Betonlar için, projesinde tanımlanan yüzey görünüşünün sağlanabilmesi, insan 

faktörünün yanında yüzey düzeltme araçları ile olur.  

 

Beton yüzeyini düzeltme işinde kullanılan bu araçları gerekli yerlerde ve iş 

güvenliğini ön planda tutarak kullanmalıyız. 

 

5.1.2. Çeşitleri ve Özellikleri  
 

Yüzey düzeltme işlerinde kullanılan araçlar şunlardır: 

 

 Kürek 

 Çelik mala 

 Mastar 

 Titreşimli mastar 

 Tirfil 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 
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 Kürek: Betonu karma, yayma, düzeltme işlerinde kullanılır. Çok fazla çeşidi 

olmakla birlikte inşaat işlerinde düz saplı kürekler tercih edilir. 

 

Resim 5.1: İnşaat küreği 

 

 Çelik mala: Daha çok sıva işlerinde kullanılan malaların beton işlerinde 

kullanma alanı sınırlıdır. Perdahlama işleminde, mastarlama işleminde yardımcı 

alet olarak kullanılır. 

 

Resim 5.2: Mala çeşitleri 

 

 Mastar: Beton yüzeyinin düzeltilmesi için kullanılan mastarlar 2-3 m boyunda 

ahşap veya metal malzemeden yapılır. Elle kullanılan bu araçlar beton 

yüzeyinde hareket ettirilerek kullanılır. 

 

Resim 5.3:  Değişik boylarda el mastarları 

 

 Tirfil: Beton yüzeyindeki çatlamaları ortadan kaldırmak için kullanılan bu 

araçlar ahşap, plastik veya hafif metal malzemelerden yapılır. El malası adı da 

verilen bu araçlar beton yüzeyini perdahlama işinde elle küçük daireler çizerek 

kullanılır. Büyük alan veya saha betonlarının perdahlama işlerinde ise perdah 

makineleri kullanılmaktadır. 
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Resim 5.4: Tirfil (el malası) 

 

Resim 5.5: Perdah makinesi (Helikopter) 

 

 Titreşimli Mastar:  Doğrudan transmikser ya da el arabalarıyla dağıtılan beton 

kürek veya tırmık ile kabaca tesviye edildikten sonra yüzeyini düzeltmek ve 

aynı zamanda sıkıştırmak için kendi sistemi üzerinde kurulu olan titreşimli 

mastarlar kullanılır. Daha çok döşeme ve yol kaplama betonlarında kullanılır. 

Yaklaşık olarak 20 cm derinliğe kadar etkili olurlar. Şayet daha derin kısımların 

vibrasyonu gerekiyorsa iç vibratörlerle birlikte kullanılmalıdır. 

 

Resim 5.6: Yüzey (mastar) vibratör çeşitleri 

5.2. Betonu Kalıba Göre Düzeltme 
 

Betonun kalıbın şeklini almasında düzeltmenin yanı sıra aşınma dayanımı ve dış 

etkilere karşı dayanıklılığı yüksek bir beton yüzeyi elde etmek gereklidir. 

 

5.2.1. Tanımı 
 

Sertleşmiş beton yüzeyinde söz konusu yapının proje şartnamelerinde tanımlanan 

görünüşün elde edilmesi gerekir. Bu görünüşün yerine göre kalıp veya çeşitli el ve makine 

yöntemleriyle elde edilmesi için yapılan işlemlere genel olarak “betonda yüzey bitirme 

işlemi” denir. 
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5.2.2. Önemi 
 

Yerine dökülmüş ve sıkıştırılmış betonun prizini almaya başlamadan önce yüzey 

düzgünlüğünün sağlanması gerekir. Düzgün yüzeyli beton sonradan üzerine yapılacak olan 

kaplamaların işçilik olarak kolay ve güzel görünüşlü olmasını sağlar. 

 

Küçük alanların düzgünlüğünün sağlanması ahşap veya çelik el mastarları ile olur. 

Büyük alan ve yol betonlarında yüzey düzgünlüğünün yanında sıkışmasını da sağlayan 

titreşimli mastarlar kullanılır ancak titreşimli mastarları kullandıktan sonra el mastarı 

çekmek yüzeydeki boşlukları görmek açısından faydalı olur. 

 

5.2.3. Teknikleri 
 

Düşey yüzeylerin düzgünlüğü genellikle kalıp tutularak sağlanır. İstenen yüzey 

kalitesine göre değişen kalite ve tipte kalıplar kullanılır. Bazen kalıp alındıktan sonra yüzey 

el veya makine ile ek bitirme işlemleri yapılabilir.  

 

Yatay yüzeyler ve bazı eğik yüzeylerin düzeltme işlemi çoğunlukla kalıpsız yapılır. 

Döşeme betonlarının yüzey düzeltme işlemi genellikle çelik veya ahşap mastar ve malalarla 

yapılır. Bazen de makine yöntemleri kullanılır. 

 

5.3. Betonun Kalıba Göre Düzeltilmesi 
 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler alınır. 

 Yerine dökülmüş ve sıkıştırılmış olan betonun prizini almaya başlamadan önce 

(en fazla 1 saat içinde) yüzey düzgünlüğünün sağlanması gerekir. 

 Küçük alanların yüzey düzgünlüğünün sağlanması işleminde ahşap veya çelik el 

mastarı ve mala kullanılmalıdır. 

 Büyük alanların yüzey düzgünlüğünün sağlanmasında titreşimli mastarlar 

kullanılmalıdır. 

 Mastarlama işleminde önemli olan beton yüzeyindeki su-çimento şerbetinin 

(terlemenin) düzgünlüğü sağlamaya yardımcı olması gerekir. 

 Beton yüzeyinin el mastarı ile mastarlanması için en az iki kişi gereklidir. 

 Mastarlama işlemi beton dökümü yönünde yapılmalıdır. Genelde beton 

sahasının kısa kenar yönünde olması gerekir.  

 Mastarlama işinde iki kişi mastarın iki ucuna geçerek karşılıklı mastarı hareket 

ettirir. 

 Bu işlem sırasında beton yüzeyindeki boşluklar beton harcı ile doldurulmalıdır. 

 Aynı yüzeylere birkaç defa mastarlama yapılarak yüzey düzgünlüğü tam olarak 

sağlanmalıdır. 

 Kenar bitirilmesi önce yapılmalı sonra pah ve derzler bitirilmelidir. 

 Bu işleme betonlama sahası bitene kadar devam edilmelidir. 

 Beton yüzeyindeki su-çimento şerbeti kaybolduktan (priz başladıktan) sonra 

perdahlama yapılmalıdır. 

 Küçük alanlarda perdahlama, tirfil (el malası) ile, büyük alanlarda perdah 

makineleri ile yapılmalıdır. 



 

71 

 

 Perdahlama, beton yüzeyindeki buharlaşmadan, ortam sıcaklığından ve 

rüzgârdan dolayı meydana gelen çatlamaları yok etmek ve son düzgünlüğü 

sağlamak için yapılır. 

 Perdahlama özel köprü iskele üzerinde hiçbir yükseklik ve çukurluk olmayacak 

şekilde yapılmalıdır. 

 Son olarak yüzey hafifçe sertleşince branda, süpürge ya da fırça pürüzlüğün 

verilmesi için belli bir yönde çekilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Öğretmeninizin gösterdiği alanda yerine döküp sıkıştırdığınız betonu, kalıba göre 

düzeltiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Betonun sıkıştırılması; 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş eldivenini giyiniz. 

 Beton dökümün yerleştirmesi ve 

sıkıştırılmasını yapınız.  

 Mastarlama işleminde gerekli olan 

araçları hazırlayınız.  

 Beton prizine başlamadan mastarlama 

işlemine başlayınız.  

 Mastarlama işleminin beton dökümü 

yönünde olmasına dikkat ediniz.  

 Önce kenarların mastarla düzeltmesini 

yapınız.  

 Aynı bölgenin mastarlama işlemini birden 

fazla yapıp düzgünlüğün en iyi şekilde 

olmasını sağlayınız. 

 Mastarla düzeltme yaparken çukurların 

beton harcı ile dolmasını sağlayınız. 

 Yüzeye su çimento şerbetinin çıkmasını 

sağlayınız. 

 Yüzeydeki su çimento şerbeti (terleme) 

kaybolduktan sonra (priz başlaması) 

perdahlama işlemine başlaydınız. 

 Perdahlama işleminde el malasını (tirfil) 

kullanıyorsanız kuralına uygun yapınız. 

 Tirfili kullanırken sünger ile su serperek 

yüzeyi yumuşatınız.  

 Orta kısımları tirfil ile perdahlarken 

dikkat ediniz. 

 İş araç gereçlerinizi temizleyiniz. 

 Temiz ve düzenli olunuz.  

 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

uymanız gerektiğini unutmayınız. 

 Çevre güvenlik önlemlerini alınız. 

 Betonu kalıba göre düzeltirken yüzeye 

zarar vermemeye özen gösteriniz. 

 Mastarlamaya priz başlangıcından önce 

başlamanız gerektiğini unutmayınız. 

 Çukur ve boşlukları mastarlama 

esnasında mutlaka doldurmalısınız. 

 Güvenlik tedbirlerine uyunuz.  

 İş etiğine uygun davranınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. İş eldivenlerinizi giydiniz mi?   

3. Beton dökümün yerleştirmesi ve sıkıştırılmasını yapıtınız mı?   

4. Mastarlama işleminde gerekli araçları hazırladınız mı?   

5. Beton prizine başlamadan mastarlama işlemine başladınız mı?   

6. Mastarlama işleminin beton dökümü yönünde olmasına dikkat etiniz 

mi? 

  

7. Önce kenarların mastarla düzeltmesini yaptınız mı?   

8. Aynı bölgenin mastarlama işlemini birden fazla yapıp düzgünlüğün 

en iyi şekilde olmasını sağladınız mı? 

  

9. Mastarla düzeltme yaparken çukurların beton harcı ile dolmasını 

sağladınız mı? 

  

10. Yüzeye su çimento şerbetinin çıkmasını sağladınız mı?   

11. Yüzeydeki su çimento şerbeti (terleme) kaybolduktan sonra (priz 

başlaması) perdahlama işlemine başladınız mı? 

  

12. Perdahlama işleminde el malasını (tirfil) kullanıyorsanız kuralına 

uygun yaptınız mı? 

  

13. Tirfili kullanırken sünger ile su serperek yüzeyi yumuşattınız mı?   

14. Orta kısımları tirfil ile perdahlarken dikkat ettiniz mi?    

15. Süreyi iyi kullandınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

74 

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi betonu düzeltme araçlarından biri değildir? 

A) Çelik mala 

B) El mastarı 

C) Titreşimli mastar  

D) Keser 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi titreşimli mastarın kullanılmadığı yerdir? 

A) Döşeme betonunun düzeltilmesinde  

B) Kolon betonunun düzeltilmesinde 

C) Yol kaplama betonlarının düzeltilmesinde 

D) Büyük alan betonlarının düzeltilmesinde 

 

3. Betonda yüzey düzgünlüğünü sağlamaya başlamak için aşağıdakilerden hangisi 

dikkate alınmalıdır? 

A) Beton sıkıştırıldıktan sonra 

B) Beton döküldükten sonra 

C) Beton yerleştirildikten sonra 

D) Beton prizini aldıktan sonra 

 

4. Beton yüzeyinde perdah yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yüzeydeki su–çimento şerbetinin dağıtılması  

B) Betonu sıkıştırabilmek için  

C) Yüzeydeki çatlakların kapatılması 

D) Betonun kalıp içinde yayılması için  

 

5. Düşey yüzey ölçüleri fazla olan betonların yüzey düzgünlüğünü aşağıdakilerden 

hangisi sağlar? 

A) Kürek  

B) Mala  

C) Mastar 

D) Kalıp 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve gerekli ortam sağlandığında betonu 

koruma araçlarıyla kuralına uygun olarak bakım ve korumasını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Betonları koruma yöntemlerinden olan kimyasal kür yöntemleri hakkında 

öğretmeninizin rehberliğinde araştırma yaparak bilgi toplayınız. Topladığınız bu 

bilgileri, dosya içerisinde sununuz.  

 

6. BETONU KORUMA 
 

Betonun özelliğini kaybetmemesi için her türlü dış etkiden korunması gerekmektedir. 

Günümüzde beton en yaygın biçimde kullanılan bir yapı malzemesidir. Gelecekte de en çok 

kullanılan en ekonomik yapı malzemesi olma özelliğini sürdürecektir. Bu önemli yapı 

malzemesinin iyi bir şekilde elde edilmesi; kendisini oluşturan malzemeler kadar üretim, 

döküm, yerleştirme, bakım şartlarına ve bunların denetimlerine de bağlıdır. Bu da ancak 

şantiyede bazı şartların yerine getirilmesi ve mevcut şartların en iyi şekilde 

değerlendirilmesiyle sağlanabilir. 

 

6.1. Koruma 
 

Yeni sertleşen beton çok naziktir, özenle korunması gerekir. Özellikle bir hafta içinde 

beton kurumamalı, donmamalı ve sarsıntıya uğramamalıdır. Beton inşaatının açık 

yüzeylerinin belirli zamanlarda sulanması ve bu sulama süresinin 7 ile 14 gün arasında 

olması gerektiği şartnamelerde belirtilmektedir.  

 

Betonda dayanıklılığını garanti eden unsurlardan bir tanesi de betonun kür edilmesidir. 

Kür, çimento hidratasyonunun ilerlemesi için betondaki ısı ve nem değişikliklerini kontrol 

altında tutma yöntemidir. Kürün amacı, çimento hamurundaki suyun boşluklarını yine 

çimento içindeki ürünlerin doldurmasına kadar betonu doygun veya doyguna yakın durumda 

tutmaktır. 

 

6.1.1. Tanımı 
 

Günümüzde beton en yaygın biçimde kullanılan bir yapı malzemesidir. Gelecekte de 

en çok kullanılan, en ekonomik yapı malzemesi olma özelliğini sürdürecektir. Bu önemli 

yapı malzemesinin iyi bir şekilde elde edilmesi, kendisini oluşturan malzemeler kadar 

üretim, döküm, yerleştirme, bakım şartlarına ve bunların denetimlerine de bağlıdır. Bu da 

ancak şantiyede bazı şartların yerine getirilmesi ve mevcut şartların en iyi şekilde 

değerlendirilmesiyle sağlanabilir. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

AMAÇ 
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Yeni sertleşen beton çok naziktir, özenle korunması gerekir. Özellikle bir hafta içinde 

beton kurumamalı, donmamalı ve sarsıntıya uğramamalıdır. Beton inşaatının açık 

yüzeylerinin belirli zamanlarda sulanması ve bu sulaman süresinin 7 ile 14 gün arasında 

olması gerektiği şartnamelerde belirtilmektedir. 

 

Betonda dayanıklılığı garanti eden unsurlardan bir tanesi de betonun kür edilmesidir. 

Kür, çimento hidratasyon ısısının yükselmesini engelleyerek betondaki ısı ve nem 

değişikliklerini kontrol altında tutma yöntemidir. Kürün amacı çimento hamurundaki suyun 

boşluklarını yine çimento içindeki ürünlerin doldurmasına kadar betonu suya doygun veya 

doyguna yakın durumda tutmaktır. 

 

6.1.2. Çeşitleri 
 

Beton içindeki hidratasyon olayının normal bir şekilde gelişmesini engelleyen koruma 

koşulları ile ilgili faktörler havanın sıcaklık ve nem derecesi ile rüzgârlı olmasıdır. Hava 

sıcaklığının düşük olması hidratasyonu yavaşlatacak, buna bağlı olarak da beton yavaş 

dayanım kazanacaktır. Şayet havanın sıcaklığı fazla ise bu durumda da buharlaşma olacak ve 

hidratasyon için gerekli su miktarında azalma olacaktır. Havanın rüzgârlı olması da 

buharlaşmayı artıracaktır. Bu durumda buharlaşmanın önlenmesi, ancak yeterli bir rutubet 

kaynağı sağlamakla mümkün olacaktır. Şayet betonda bu gibi etkiler sonucu oluşan su kaybı 

önlenemez ise ani kurumadan dolayı betonda büzülme olacak ve çatlaklar meydana 

gelecektir. 

 

Beton sıcak hava ve rüzgâr etkisiyle oluşan büzülmelere ''Rötre'', büzülmeden dolayı 

oluşan çatlaklara ''rötre çatlağı'' denir.  

 

Karışım suyunu belirli bir süre betonun bünyesinde tutabilmek için genelde iki yöntem 

uygulanır. 

 

 Betonu sık sık ve devamlı sulama, ıslak çuvallarla örtme, buhar verme, kum, 

nemli toprak veya saman sürerek sürekli ıslatmak gibi önlemlerdir.  

 Betonun yüzey mastarı biter bitmez beton yüzeyini piyasadan hazır olarak temin 

edebilecek sıvı kür maddeleri ile kaplamaktır. Bu maddeler püskürtme yoluyla 

veya fırça ile beton yüzeyine uygulanır. Esası reçineli bir vernik olan bu kür 

maddeleri beton yüzeyini ince bir film hâlinde kaplayarak kür süresince suyun 

buharlaşmasını önler. 

 

Soğuk havalarda, gerek don etkisine karşı gerekse kalıp alma süresini kısaltmak için 

betonu bir çadır altında ve içerisinde gerekli ısıyı sağlamak için ateş yakarak sıcak hava veya 

buhar üfleyerek muhafaza etmek gerekir. 
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Resim 6.1: Islak branda ile korunmuş temel betonu 

6.1.3. Önemi 
 

İnşaatta beton dökümüne başlamadan yapılan plan gereği her türlü önlem alınmalıdır. 

Ani ısı değişikliklerine karşı betonu korumak gerekir. Betonu koruyacak bu ciddi önlemler 

kritik zaman içinde ısı ve nem durumunu kontrol altında tutacak çimento hidratasyonunun 

kesintisiz devam etmesini ve mukavemetinin yeterli düzeye ulaşmasını sağlayacaktır.  

 

6.2. Betonu Koruma Araçları  
 

Betonun dış etkilerden korunması amacıyla, beton üretim aşamasında kimyasal katkı 

maddeleri, düzeltme sonrasında değişik koruma araçları kullanılır. 

 

6.2.1. Tanımı 
 

Beton yerleştirilip sıkıştırıldıktan sonra karşılaşacağı çeşitli fiziksel, kimyasal ve 

mekanik etkilerden korunmalı ve doğa koşullarına göre katılaşmasını çabuklaştıracak veya 

yavaşlatacak tedbirler alınmalıdır. 

 

Beton yeter derecede katılaşıncaya kadar aşağıdaki zararlı etkilere karşı korunmalıdır. 

Bunlar: 

 

 Sıcaklık düşmeleri 

 Koruma (beton karışım suyunun reaksiyona girmeden buharlaşması) 

 Soğuk, don 

 Yağmur ve sel 

 Titreşim ve sarsıntılar 

 İnsan ve hayvan ayak izleri 
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Betonun bakımı, istenilen nem ve sıcaklık koşullarının sağlanması için kullanılan 

araçlar yüzeyde geçirimsiz bir tabaka oluşturarak beton karışım suyunun kaybolmasına engel 

olur. 

 

Resim 6.2: Islak branda ile korunmuş kolon betonu 

6.2.2. Çeşitleri ve Özellikleri 
 

Betona uygulanan bakım ve kür araçları uygulanan yöntemlere göre değişmektedir. 

Bunları dört ana grupta toplayabiliriz: 

 

 Beton yüzeylere, betonun erken sertleşme döneminde ilave su uygulaması 

 Göllendirme 

 Fıskiye veya hortumla sulama 

 Islak örtülerle kaplama 

 

 Beton yüzeyini örterek su kaybını önleme 

 Su geçirmeyen bitümlü kâğıtlar 

 Plastik örtüler 

 Sıvı kür malzemeleri 

 Kalıpların yerinde bırakılması 

 

 Dayanım kazanımını hızlandıran sıcak + nem uygulamaları 

 Buhar kürü  

 Beton içine yerleştirilen ısıtıcı teller kullanılması 

 

 Soğuk havalarda, başlangıçta beton ısısının belirli bir değerden aşağı düşmesini 

önlemek 

 İzolasyon malzemeleri ile örtmek 

 Isı kaynaklarını kullanma; buhar, basınçlı sıcak hava, sabit ısıtıcılar 
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6.3. Betonun Korunması  
 

Beton elemanlarının zamanında hatta zamanından da önce dayanım kazanabilmesi için 

yaz ve kış mevsimlerinde ayrı ayrı koruma yöntemlerinin uygulanması gerekir. 

 

Betonun kalıplara yerleştirildikten sonra henüz plastik hâldeyken özellikle geniş 

döşeme ve benzeri yüzeylerde çatlaklar oluşabildiği bilinmektedir. Bu çatlakların oluşma 

nedenleri suyun buharlaşma hızı ve farklı oturmalardır ( Resim: 6.3 ve 6.4). 

 

Genel olarak yaz aylarında sıcaklığın arttığı ve kış aylarında havanın rüzgârlı veya 

soğuk olduğu dönemlerde betonda meydana gelen ve istenmeyen değişikliklerin önlenmesi 

ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler aşağıda anlatılmıştır. 

 

Betonlar ya normal hava koşullarında ya da anormal hava koşullarında dökülür. 

Betonun yapım, döküm ve bakımı sırasında içinde bulunduğu ortamın ortalama sıcaklığı    

+5 ile +30 °C arasında olmak kaydıyla üç gün üst üste değişmez ve aşırı rüzgâr, yağış 

bulunmaz ise normal hava koşulu olarak tanımlanır ( TS 1247 ). Bunun dışındaki koşullar ise 

TS 1248’de tanımlandığı üzere anormal hava koşulları olarak kabul edilir. 

 

 
 

Resim 6.3: Islak branda ile korunmuş 

perde duvar betonu 

Resim 6.4: Islak çuvallarla korunmuş perde 

kolonlar 

 

 Anormal hava koşullarında, soğuk havalarda, beton dökülürken dikkat 

edilecek hususlar (TS 1248): 

 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler alınmalıdır. 

 En düşük günlük sıcaklığın 0 °C altına indiği ilk günden sonra, ortalama 

hava sıcaklığının ardı ardına bir günden fazla süre ile +5 °C nin altına 

düşmesi hâlinde, beton yerleştirildikten sonra en az 24 saat dona karşı 

korunmalıdır, kür süresi uzatılmalıdır. 
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 Betonda işlenebilme için en az su kullanılmalıdır. 

 Hidratasyon ısısı yüksek, erken dayanımı yüksek çimento kullanılmalıdır. 

 Karışım suyu ve agrega ısıtılabilir. 

 Karışımda priz hızlandırıcı katkılar kullanılabilir. 

 Betonun prizini almaya başlamasıyla birlikte ikinci mastar çekilmesi 

işlemi uygulanmalıdır. Priz süresince çatlama oluşmuşsa hemen 

müdahale edilip yeniden tahta mala ile perdah çekilmelidir. 

 Özellikle rüzgârlı havalarda betonun mastarı çekildikten sonra üzeri 

yalıtkan malzemelerle, naylon ya da telis ile örtülmelidir. 

 

 Anormal hava koşullarında, sıcak havalarda, beton dökülürken dikkat 

edilecek hususlar (TS 1248): 

 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler alınmalıdır. 

 Betonun döküleceği yüzey iyice ıslatılmalıdır. 

 Agregalar ıslatılarak soğutulmalıdır. 

 Karışım suyu soğutulabilir. Bunun için karışım suyuna buz konulmalıdır. 

 Mümkünse gece serinde çalışılmalıdır. 

 Beton karışımında priz geciktirici katkılar kullanılabilir.  

 Kütle betonları dökümünden kaçınılmalıdır. 

 Beton yerine yerleştirildikten sonra suyun buharlaşmasını önleyecek 

önlemler alınmalıdır. Bunun için plastik esaslı örtüler kullanılabilir. 

 Beton devamlı sulanmalıdır (Sabah güneş çıkmadan, akşam güneş 

battıktan sonra). 

 Betonu yerleştirdikten sonra mastarlayıp bırakmalı yüzey parlaklığı 

kaybolup üzerinde gezinildiğinde, ayak izi 1-2 mm olduğunda tahta mala 

ile düzeltme yapılmalı, çatlaklar kapatılmalıdır. 

 Buharlaşma beton sıcaklığına ve rüzgâr hızına da bağlı olduğuna göre 

beton yüzeyini doğrudan güneş ışınlarından korumak ve rüzgâra karşı 

rüzgâr kırıcı engeller oluşturmak gerekir. Güneş ışınlarından korumak 

için beyaz ya da şeffaf örtü veya kür maddeleriyle izole yeterlidir. 

Rüzgârı kesmek için yan parapet duvarları çıktıktan sonra döşeme betonu 

dökümüne gidilebilir. 

 Erken priz alan çimentoların kullanımlarından kaçınılmalı, mümkünse 

hidratasyon ısısı düşük çimentolar kullanılmalıdır. 

 Karışımdaki çimento miktarı mümkün olduğunca düşük miktarda 

kullanılmalıdır. 

 

6.4. Betonu Koruma Kuralları 
 

Betonu korumak için bazı kurallara dikkat etmek gereklidir. Bu kurallar aşağıda 

sırasıyla verilmiştir. 
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 Beton toprak bir zemin üstüne yerleştirilecekse önceden toprağı sıkıştırınız. 

 

Resim 6.5: Zemin sıkıştırılması 

 

 Toprağı veya dolgu malzemesini betonun suyu emmesini önlemek için 15 cm 

derinliğe kadar çamur oluşturmadan iyice nemlendiriniz. 

 Kayalık zeminde üzerine beton dökmeden önce zeminin gevşek kısmını 

temizleyiniz. 

 Kalıpta pisliğin toplanmaması için en altta boşaltma yeri hazırlayınız. 

 

 

Resim 6.6: Zeminin ıslatılması 

 

 Beton şerbetinin akmasını önleyecek şekilde geçirimsiz kalıplarınızı 

hazırlayınız. 

 

Resim 6.7: Geçirimsiz kalıp 

 

 Betonun temas edeceği kalıp yüzeylerini beton dökümünden önce temizleyiniz. 

 Su emebilen yerleri yağ ile nemlendiriniz. 
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Resim 6.8: Kalıbın yağlanması 

 

 Beton kalıplarında ve saha betonlarında pas payı bırakınız. 

 

Resim 6.9: Pas payının bırakılması 

 Beton dökümü miktarına yeterli ve eğitimli işçi sayısı olmasına dikkat etiniz. 

 Vibratörü kullanan işçinin eğitimli olmasına dikkat ediniz. 

 Soğuk ve sıcak havalarda beton dökümü için gerekli tedbirlerin hazırlıklarını 

yapınız (hasır, telis bezi vb.). 

 Betonu kalıba zarar vermeden ve donatıyı yerinden oynatmadan yerleştiriniz. 

 Temel yüzeyinde, kalıp ve demirler üzerinde buz veya kar olmamalıdır. 

 

Resim 6.10: Beton dökümü  

 Betonu daima kalıpların ortasına düşey olarak dökünüz. 

 Kolon ve perdelerde çok yüksekten betonu dökme, ayrışmalara neden olur. 

 Pompalama esnasında betonu demire ve kalıba çarptırmayınız. 
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Resim 6.11:Beton yerleştirilmesi  

 Betonu serbest olarak 1,5 metre fazla yüksekten düşürmeyiniz 3 metre 

yükseklikten fazla kolon ve perdelerde yanlardan bırakılan ceplerden 

yerleştiriniz. 

 Kolon ve perdelerde cep koymamışsanız betonu kolon ve perdenin hemen 

kenarından iki kürek ile karşılıklı olarak kalıbın içine dökünüz. 

 

Resim 6.12: Kalıp cepleri  

 Yüksek kolon ve perde betonlarında ilave boru veya hortum ile betonu aşağıdan 

yukarıya doğru dökünüz. 

 

Resim 6.13: Boru ile beton 

 Beton dökümünde sıkıştırma olarak vibratör kullanınız. 

 Vibratörü yüzeye dik olarak daldırınız. 

 Ayrışmaya sebep olacak şekilde ve gereğinden fazla vibratör kullanmayınız. 

 Vibratör kullanırken demirleri sarsmayınız. 
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Resim 6.14: Vibratör ile sıkıştırma 

 Temiz yüzeylerde mastarlamadan sonra ahşap mala perdahı için yüzey 

parlaklığının kaybolmasını bekleyiniz. 

 Yüzey çatlaklarını önlemek için ikinci kez mala perdahını yapınız. 

 Beton dökümünü beton üretiminden yaklaşık iki saat sonra bitiriniz. 

 Yeterli derecede katılaşıncaya kadar betonu sıcaktan, soğuktan, sağanak 

yağmurdan, selden ve yapıyı tehlikeye sokacak titreşim ve sarsıntılardan 

koruyunuz. 

 

Resim 6.15: Perdahlama 

 En az bir hafta süre ile betonun sürekli ıslak kalacak şekilde sulamasını yapınız. 

 Sulama esnasında beton yüzünün ısısı ile suyun ısısı mümkün olduğunca 

birbirine yakın olmalıdır. 

 Kalıp alma süresini iyi tayin ederek beton kalite kontrol laboratuvarı ile temas 

hâlinde olunmalıdır.  

 Sıcak havalarda beton yüzeyini telis bezi sererek ıslak durumda bırakmalı. 

 

Resim 6.16: Betonun sulanması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Öğretmeninizin gösterdiği alanda yerine döküp sıkıştırdığınız betonu, kalıba göre 

düzeltiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş eldivenini giyiniz. 

 Küçük alanda tirfil ile büyük alanda 

perdah makinesi ile perdahlama yapınız. 

 Yüzeydeki çatlakları perdahlama ile 

kapatınız.  

 Beton yüzeyini sulayınız.  

 Güneş ışığından ve rüzgârdan korumak 

için gölgeleme ve kalkan duvar 

yöntemlerini uygulayınız. 

 Kür işlemlerinden olan ıslak çuval, branda 

gibi örtülerle kapatma yolunu seçiniz. 

 Bu yöntem çok sulu olduğundan inşaat 

alanını çamurlu duruma getireceğini 

unutmadan önlem alınız. 

 Kimyasal kür malzemelerini tercih 

ettiyseniz tekniğine uygun olarak yüzeye 

uygulayınız.  

 Soğuk havada dökülen betonu mastarlama 

işlemini yapınız.  

 Soğuk havada dökülen beton yüzeyini 

yalıtkan malzemelerle örtünüz.  

 Kür uygulama işlemlerinden olan buhar, 

basınçlı sıcak hava veya sabit ısıtıcılar 

uygulayınız. 

 İş araç gereçlerinizi temizleyiniz. 

 Temiz ve düzenli olunuz.  

 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

uymanız gerektiğini unutmayınız. 

 Çevre güvenlik önlemlerini alınız. 

 Betonu gereken miktarda sulamayı 

unutmayınız. 

 Mastarlamaya priz başlangıcından önce 

başlamanız gerektiğini unutmayınız. 

 Çukur ve boşlukları mastarlama 

esnasında mutlaka doldurmalısınız. 

 Güvenlik tedbirlerine uyunuz.  

 İş etiğine uygun davranınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

86 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. İş eldivenlerinizi giydiniz mi?   

3. Küçük alanda tirfil ile büyük alanda perdah makinesi ile 

perdahlama yaptınız mı? 

  

4. Yüzeydeki çatlaklar perdahlamadan sonra kapandı mı?   

5. Beton yüzeyini suladınız mı?   

6. Güneş ışığından ve rüzgârdan korumak için gölgeleme ve kalkan 

duvar yöntemlerini uyguladınız mı? 

  

7. Kür işlemlerinden olan ıslak çuval, branda gibi örtülerle kapatma 

yolunu seçtiniz mi? 

  

8. Bu yöntem çok sulu olduğundan inşaat alanını çamurlu duruma 

getireceğini unutmadan önlem aldınız mı? 

  

9. Kimyasal kür malzemelerini tercih ettiyseniz tekniğine uygun 

olarak yüzeye uyguladınız mı? 

  

10. Soğuk havada dökülen betonu mastarlama işlemini yaptınız mı?   

11. Soğuk havada dökülen beton yüzeyini yalıtkan malzemelerle 

örtünüz mü? 

  

12. Kür uygulama işlemlerinden olan buhar, basınçlı sıcak hava veya 

sabit ısıtıcılar uyguladınız mı? 

  

13. Süreyi iyi kullandınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Betonun dökümü ve bakımı için TS’da kabul edilen normal hava şartları 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) +5°C altı 

B) +30°C üstü 

C) Rüzgarlı hava  

D) +5°C - +30°C arası 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi hava sıcaklığının çok fazla olması (+30°C üstü) durumunda 

beton üzerinde oluşan olumsuz etkilerden değildir?   

A) Buharlaşma fazla olur  

B) Prizini alma süresi yavaşlar 

C) Yüzeyde çatlaklar oluşur 

D) Kurumalar meydana gelir 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi hava sıcaklığının düşük olması (+5°C altı) durumunda beton 

üzerinde oluşan olumsuz etkilerden değildir?   

A) Priz başlama süresi yavaşlar 

B) Buharlaşma fazla olur 

C) Yüzeydeki su çimento şerbeti donar 

D) Kalıp donar 

 

4. Betonun kür edilmesindeki (korunması) esas amaç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Isı ve nem değişikliklerini kontrol altında tutma 

B) Beton içindeki donatının paslanmasını engelleme 

C) Betonun içindeki suyun tamamen kaybolmasını engelleme 

D) Betonun prizini hızlandırmak 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi soğuk havalarda beton dökümü ve bakımında dikkat edilecek 

hususlardan değildir? 

A) Karışım suyu az kullanılmalıdır. 

B) Priz hızlandırıcı katkılar kullanılmalıdır. 

C) Yalıtkan malzemelerle örtülmelidir. 

D) Gece serinde çalışılmalıdır. 

 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi sıcak havalarda beton dökümü ve bakımında dikkat edilecek 

hususlardan değildir? 

A) Beton devamlı sulanmalıdır. 

B) Sıvı kür maddeleri ile korunmalıdır. 

C) Agrega ısıtılmalıdır. 

D) Priz geciktirici katkılar kullanılmalıdır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Beton kalıbının yağlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kalıbın sağlam olması için 

B) Betonun yüzey düzgünlüğü için 

C) Beton içindeki suyu emmemesi için 

D) Betonun dayanımını artırmak için 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
2x2x0.25 m boyutlarındaki bir alanda blokaj ve grobeton çalışması yapılacaktır. Bu 

çalışma için kullanılan blokaj taşı ve beton malzemelerinin hesabını yaparak, projesine 

uygun olarak uygulayınız.  

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Zeminin Hazırlanması   

1. Kazı yapılacak alanı belirlediniz mi?   

2. Köşe kazıklarının yerlerini dik inme, dik çıkma kuralına göre 

belirlediniz mi? 
  

3. Tespit edilen yerlere köşe kazıklarını çaktınız mı?   

4. Kazı yüksekliğini kazıklar üzerine işaretlediniz mi?   

5. İşaretli yerlerden ipi gergin olarak çektiniz mi?   

6. İpler yardımıyla kazı yapılacak alanı işaretlediniz mi?   

7. Kazı araçlarını hazırladınız mı?   

8. İş eldivenini giydiniz mi?   

9. Kazı işlemini kazma kürek yardımıyla yaptınız mı?   

10. Gereken yerlere dolgu yaptınız mı ?   

11. Fazla toprak vb. malzemeyi el arabası ile çalışma alanı dışına 

taşıdınız mı? 
  

12. Zemini ıslatarak sıkıştırdınız mı?   

13. Kazı alanı düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?   

14. Kazı bittikten sonra kazı araçlarını toparladınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Blokaj Yapma   

15. Blokaj yüksekliğini kazıklar üzerine işaretlediniz mi?   

16. İşaretlenen noktayı duvarcı ipi ile bağlayıp diğer kazıklara da 

hortumlu su düzeci yardımıyla taşıdınız mı? 
  

17. İpi gergin bir şekilde çektiniz mi?   

18. Blokaj yapma araçlarını çalışma alnına getirdiniz mi?   

19. Blokaj taşlarını çalışma alanına getirdiniz mi?   

20. İri taşları, balyoz veya madırga yardımı ile kırdınız mı?   

21. İpler istikametinde blokaj taşlarını döşeyerek mastarlık yaptınız 

mı? 
  

22. Mastarlık aralarına blokaj taşlarını, zemine uygun şekilde 

yerleştirdiniz mi? 
  

23. Blokaj taşları arasını kırma taş ile doldurdunuz mu?   

24. Blokaj taşlarının düzgünlüğünü köşegen iplerini çekerek kontrol 

ettiniz mi? 
  

25. Blokaj taşlarını ıslattınız mı?   

Beton Harcı Hazırlaması   

26. Beton hazırlanacak yüzeyi temizlediniz mi?   

27. Agrega ve çimentonun uygunluğunu kontrol ettiniz mi?   

28. Yapılacak olan beton miktarını hesapladınız mı?   

29. Agrega miktarını hesapladınız mı?   

30. Çimento miktarına karar verdiniz mi?   

31. Ölçek kabı ile hesaplanan agregayı hazırladınız mı?   

32. Çimentoyu agrega üzerine döktünüz mü?   

33. Agrega ile çimentoyu kuru olarak en az 3 defa karıştırdınız mı?   

34. Karışıma su ilave ederek en az 3 defa yaş olarak karıştırdınız mı?   

35. Karıştırılan beton harcının kıvamını kontrol ettiniz mi?   

36. Betonu çalışma alanına uygun olarak taşıdınız mı?   
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Grobeton Yapma   

37. Beton üst seviyesinin kotunu hortumlu su düzeci ile kazıklar 

üzerine işaretlediniz mi? 
  

38. Uygun olan eğimi verdiniz mi?   

39. İşaretli olan yerlerden ipleri çektiniz mi?   

40. Köşegen iplerini çektiniz mi?   

41. Beton dökümünü yatay tabakalar hâlinde yaptınız mı?   

42. Betonu kalıba yakın yerlerden başlayarak serdiniz mi?   

43. Betonu sıkıştırdınız mı?   

44. Döküm işlemi ile birlikte mastar çektiniz mi?   

45. Perdahlamaya başlamak için gerekli süreye        uydunuz mu?   

46. Perdahlamayı kuralına uygun (küçük daireler çizerek) yaptınız 

mı? 
  

47. Perdahlama yaparken yüzeyi ıslattınız mı?   

48. Pürüzsüz bir yüzey elde ettiniz mi?   

49. İnşaat sahasını güvenliğe aldınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız ilgili öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 C 

5 C 

6 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 D 

5 A 

6 B 

7 C 

8 D 

9 A 

10 C 

11 D 

12 A 

13 B 

14 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 A 

3 D 

4 B 

5 C 

6 B 

7 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 B 

5 C 

6 A 

7 A 

8 B 

9 D 

10 C 

11 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 A 

4 C 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 B 

4 A 

5 D 

6 C 

7 C 
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