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DAGITIMLI

g

:06.04.2016 tarih ve E.13662 sayrlr yazrmrz.

itgi yazrmrzda ozetle, "....Oncelikle, t1m statik projeler ve hesaplar monolitik d1kilm
uzerine yaptlmaktadrr. Beton dokilmlerinde de monolitik ddkilm yaprlmas zorunluQu kalry sistemi
ile 'ya da kalrp sisfeml imkan vermediQi durumlarda da kolon, perde ve kirig-ddgeme
birlegimlerinde, kimyasal katklar kullanilarak 'soQuk derz' olugumunun onlenmesi teknik
zorunluluktur....." denilerek, tiim betonarme ingaatlarda monolitik tagryrcr sistemlerin
olugturulmasrna ycinelik beton diikiim kurallanna uyulmasrnrn zorunlu oldugu belirtilmekte olup, aynr yaztda;
"...... Monolitik iskeletlerin olugturulmastnda, dncelikle betonarme yapilann temel iist .
kotundan itibaren, perde, kolon, kirig ve tabliye betonlan birlikte diikillerek, betonun
kahplara yerlegtirilmesi sonrasrnda segregasyonun olugmasrnrn engellenmesi igin her tiirlii
iSnlem ahnacakfir.
Ancak, ingaafina baglanmrg ve betonarme iskelet imalah devam eden ingaatlarda ve gok
katlt kompozit ya da betonarme gokdelen ingaatlanyla, isfisnai yaptsal ozelliklere sahip betonarme
yaptlarda, kolon, kirig, perde veya tabliyenin, soQuk derz olugumunu engelleyen kimyasal katkt
malzemeleri kullantlmag kaydtyla ayn ayn dokillmesine izin verilebilecektir.
Bu tip zorunluluklann bulunduQu binalarda kullanilacak olan katk malzemesinin oncelikle
statik proje milellifi taraftndan kabul ve onayt gerekecejinden, bu kontrol ve kabulti belgeleyen
evrak ilgili belediye ve yap denetim kurulugu tarafindan talep edilerek, talep edildijinde
sunulabilmesi igin argiv olarak muhafaza edilecektir.
Daha sonra kullantlacak olan aderans arilnu kimyasal katk malzemesine ait bilgi
kataloglan (rSE G, CE gibi standaftlara uygunluk belgeleri) ve yilklenici adna kesilmig kimyasal
katktya ait fatura ilgili idare ve yap denetim kuruluguna sunulacaktrr. itgiti idare ve Yap Denetim
Kurulugu tarafindan malzemenin onayt sonrag, malzemenin ingaatta hangi birlegim b6lgelerinde
uygulandQt gemaya aktanlarak, tutanak alilna alrnrp (yap denetim kurulugu adtna uygulama
denetgisi, gantiye gefi ve yilklenici tarafrndan), fotojraflantp, tum evrak yaptnrn dosyasrnda
muhafaza edilecektir....."denilerek, her bir ilgili (proje muellifi, yapt mtiteahhidi, gantiye gefi, yapt
denetim kurulugu, uygulama denetgisi, ilgili idare) tarafrndan yaptlmast gerekli ig ve iglemler
belirtilmigtir
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Mridtirlti$umtize yaprlan mtiracaatlardan, konuyla ilgili tereddutler olugtu$u anlagtlmtg olup
bazr ilave agrklamalar yaprlmasrna ihtiyag duyulmugtur;
- Oncelikle, trim ingaatlarda monolitik dokrim yaprlmasr esasttr.

- Yapt mriteahhidi (veya temsilen gantiye gefi) tarafrndan,

teknik gerekgelerle monolitik
dokrim yaprlamayaca!rnrn de$erlendirilmesi durumunda, konu yaprnrn denetiminden sorumlu yapt
denetim ku ru ugu na y azh olarak bi ld irilecekti r.
- Yapr mriteahhidi (veya temsilen gantiye gefi), yapr denetim kuruluguna yapmrg oldu$u
yazil bildirim ekinde, monolitik dokum yaprlamamasrnrn teknik gerekgelerini detaylt olarak
belirtecek gekilde ayrrntrlr olarak hazrrlanmrg, kendileri ve statik proje mtiellifi taraftndan
imzalanmrg gerekge raporunu, kullanrlacak aderans artrrrcr malzemenin (malzeme eski ve yeni
dokulen beton arasrnda aderansr artrrmak amacryla uretilmig olmalrdrr) uygunlu$una dair statik
proje muellifi gortigrinti ve kullanrlacak malzemeye ait bilgi kataloglarrnr (TSE, G, CE gibi
standartlara uygunluk belgeleri de dahil olmak uzere)yapr denetim kuruluguna sunacaktrr.
- Belgelerin yapr denetim kurulugunca incelenmesini mrlteakip, uygulamanrn gereklili$i v-9
kullantlacak malzemenin uygun oldu$unun de$erlendirilmesi durumunda, yapr denetim kurulugu,
gorrigtinri de igeren bir dilekgeyle ilgili idareye yazl olarak mriracaat edecek ve bu belgeleri ilgili
I

idareye sunacaktrr.

- Yapr denetim kurulugunun mriracaatr ve sunulan belgeler (uygulamanrn

gereklili$i,
kullanrlacak malzeme ve sunulan belgelerin uygunlu$u) ilgili idareler tarafrndan degerlendirilerek
uygun bulunmast halinde yaprnrn denetiminden sorumlu yapr denetim kuruluguna yazl olarak
onay verilecektir. Yazrlr onay alrnmaksrzrn uygulamaya gegilmesi mtlmkun olmadr$rndan, sriregte
dikkate alrnarak, yukartda belirtilen iglemlerin uygulamadan makul bir srire once baglatrlarak
tamamlanmasr gerekmektedir.

-

itgiti idare tarafrndan, uygulama, kullanrlacak malzeme ve belgelerin uygunlu$una igin
yazlt onay verilmesini mriteakip, uygulama yaprlan her kat igin, malzemenin ingaatta uygulandt$r
birlegim bolgeleri gemaya aktarrlacak, aynca tutanak altrna alrnacak, gema ve tutanak yuklenici ve
gantiye gefi ile yapr denetim kurulugu adrna uygulama denetgisi tarafrndan imzalanacak, uygulama
yaptlan her bir bidegim bolgesi foto$raflanacaktrr. Kullanrlan kimyasal katkrya ait fatura ytiklenici
adtna kesilmig olacakttr. Uygulamaya iligkin belge ve foto$raflar uygulamayt takiben yapt denetim
kurulugu tarafrndan dilekge ekinde ivedilikle ilgili idareye sunulacaktrr.
- Yukarrda belirtilen iglemler srrasrnda yaprlan trim yazrgmalar ve tanzim edilen her ttirlti
belge, talep edilmesi halinde sunulmak izere, ilgili yapr denetim kurulugu ve idare taraftndan
argivleri nde muhaf aza ed lecekti r.
Yukarrda belirtilen teknik srirece riayet edilmedi$inin tespiti halinde, ilgililer hakktnda 4708
sayrlr Yapr Denetimi Hakkrnda Kanun ve 3194 sayrlr imar Kanunu ile 16.12.2010 tarih ve27787
saytlt Resmi Gazete'de yaytnlanarak ytirtir[ige giren Yapt Mtiteahhitlerinin Kayttlart ile $antiye
i
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$efleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkrnda Yonetmelik hrjktimleri do$rultusunda iglem tesis edilece$i
ve "Genel Gtivenli$in Kasten Tehlikeye Sokulmasr" fiili ile ilgili olarak Cumhuriyet Bagsavcrlrgrna
sug duyurusunda bulunulaca$r hususunda bilgi ve gere$ini onemle rica ederim.
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- izmir Buyrikgehir Belediye Bagkanlr$rna
(ilge Belediye Bagkanlrklarrna iletilmek rizere)
- OSB Mudrir[iklerine (13 Adet)

- Serbest Bolge Mridrlr[iklerine (2 Adet)
- TMMOB ingaat Mrihendisleri Odasr izmir gubesine
Tepekule igm. Anadolu Cad. No:40 K:1 Bayrakltlizmir
- TMMOB Mimarlar Odasl izmir $ubesine
1474 Sokak No:9 35220 Alsancak-Konak/izmir
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- Yapr Denetim Kuruluglarr Birli$i Derne$i izmir $ubesine
9 Eyltil Mah. Onder Cad. No:54 D:2 Gaziemirlizmir

- Mtiteahhitler Federasyonuna (MUFED)
529 Sokak No:2/A Egepol Hastanesi Kargrsr Ugyol-Konak/izmir
- izmir Muteahhitler Derne$ine (i MDER)
Hal ide Edip Ad rva r Cad. No:2/7 U gyol-Kona klizmir
- izmir Muteahhitler Federasyonuna (iwffO)
27815 Sokak No:2/4 3. $en KalyoncularApt. Bayrakhlizmir
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Izmir Yapr Denetim Kuruluqlarr Birlifi Dernefi
Dokuz Eyliil Mah. Onder Cad. No:54 D:2
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