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Özet 
 

 

Palladium Tower Projesi’nin 3 m’lik derin temeli her biri 1 m olacak biçimde üç 

kademede dökülmüştür.  Radye temel dökümü öncesinde her biri birer 1 m
3
’lük üç adet 

deneme betonu hazırlanmış, bunların sıcaklık-zaman eğrileriyle ve dayanım 

gelişimlerine dayanarak hedeflenen ilkeler doğrultusunda sıcaklık kontrollü ve proje 

dayanımını da sağlayan dökümler gerçekleştirilmiştir.  Beton dökümü sırasında iç-dış 

ve tabakalar arası sıcaklık farkları sınırlandırılmış ve hedeflenen sınır değerler 

aşılmamıştır. 

 

 

 

Abstract 
 

 

The deep foundation of three meters of the Palladium Tower Project was cast in three 

parts which are one meter each. Before the casting of mat foundation, three trial 

concretes of 1 m
3
 volume were prepared. Based on the temperature-time curves and 

strength developments of these concretes,  in accordance with the aimed principles, 

temperature controlled castings that also comply with the design strength requirement 

were accomplished. During concrete casting, interior-exterior and between-layers 

differences in temperature were restrained and the aimed limit values were not 

exceeded.   
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1. GİRİŞ 

 
Betonarme yüksek yapılar da dâhil bir yapının inşaatı sırasında izlenmesi gereken 

aşamalar: 1) mevcut zemin ve çevre koşullarına uygun tasarım ile deprem hesabını da 

içeren projenin ve tüm detaylarının hazırlanması, 2) projenin amacına uygun 

malzemelerin seçimi, 3) montaj ve işçilik, 4) denetim şeklinde özetlenebilir. Bir yapıdan 

beklenen ise; i) yeterli dayanım,  ii) üstün dürabilite,  iii) ekonomik olma, iv) 

sürdürülebilirlik ve v) iyi bir görünümdür (estetik).  Bu nedenle; yüksek yapılar, 

barajlar, büyük köprüler ve tüneller gibi önemli projelerde stratejik hedef sadece 

dayanım olmayıp üstün dürabilite (dayanıklılık = kalıcılık) koşulunun sağlanmasıdır.  

Dürabiliteye göre tasarlanan beton üretiminde kullanılan malzemeler, normal yapılarda 

kullanılan malzemelere kıyasla daha da özenli davranarak projenin amacına uygun uzun 

servis ömrünü sağlayacak biçimde seçilmektedir. Erken yaşta betonda iç-dış ve 

tabakalar arası aşırı sıcaklık farklılıkları nedeniyle çatlaklara neden olmamak için 

hidratasyon ısısı düşük, ancak dayanımı yüksek bağlayıcı seçilmelidir. Ayrıca, beton 

içinde uzun yıllar sonra ortaya çıkabilecek istenmeyen alkali-agrega tepkimelerine 

neden olmamak için alkali ve reaktif silis miktarları düşük olan bağlayıcılar ve agregalar 

kullanılmalıdır. Kullanılan agregaların temizliği, şekli ve beton içindeki tane boyut 

dağılımının uygunluğu için agregalar partiler halinde sürekli biçimde deneye tabi 

tutulmalıdır.  Kullanılan kimyasal katkıların seçiminde çimento ve agrega arasındaki 

uyum ve zaman içinde taze betonun kararlılığının sağlanması da amaçlanmalıdır.  Diğer 

taraftan, inşaat süresince sürekli kalite kontrolleri yapılarak uygulamanın şartnamelere 

uygunluğunun da izlenmesi önemli bir hedeftir [1,2].   

Betonarme bir yapıda kullanılan betondan beklenenler; a) projeye uygun basınç 

dayanımının sağlaması, b) çevresel etkilere karşı dayanıklı olması ve c) çelik donatıyı 

koruması beklenir. Çelik donatının klor iyonu yayınımına ve/veya karbonatlaşmaya 

bağlı korozyondan (pastan) korunması betonarme yapının hedeflenen servis ömrünün 

gerçekleştirilmesinde en önemli husustur. Bu nedenle, çelik donatı üzerindeki pas payı 

tabakasının yeterli kalınlıkta ve dayanıklılıkta olması sağlanmalıdır.   

Sertleşme sürecinde özellikle erken yaşta betonun olgunlaşmasını sağlamak için 

sertleşen özeliklerinin bilinmesi gereklidir. Bundan dolayı, betona yeterli kür 

uygulanması ve sertleşme sürecinin izlenmesi çok önemlidir. Dayanıklılık için temel 

ilke olabildiğince geçirimsiz ve çatlaksız bir beton üretmektir. Geçirimsiz bir beton, 

içindeki kılcal boşlukları en aza indirecek şekilde düşük su/ çimento oranı ve bağlayıcı 

malzeme özeliklerinin kontrol altında tutulmasıyla sağlanır. Ayrıca, taze ve sertleşmiş 

beton özelikleri kadar sertleşen beton özelikleri de önemlidir. Bundan dolayı, sertleşme 

aşamasında hacimsel kararlılığı ve zamana bağlı şekil değiştirmeleri (rötre ve sünme), iç 

– dış ve tabakalar arası sıcaklık farklılıkları nedeniyle üretilen ısıl değişimleri, eleman 

boyutları ve döküm sırası kontrol altında tutularak erken yaşta betonun çatlaması 

önlenmelidir[1-3]. 

Bu çalışmada, derin temellerle büyük kesitli kolonlarda sıcaklık kontrollü beton 

dökümü konusu üzerinde durulmakta, yapılan ön denemelerdeki sıcaklık ölçümleriyle 

sahada yapılan sıcaklık ölçümlerine ait değerlendirilmeler yapılmaktadır.  

  

 



 368 

2.  SICAKLIK KONTROLÜNÜN ÖNEMİ 
 

Yüksek yapıların radye temellerine ait beton hacimleri göz önüne alınırsa tipik kütle 

betonu oldukları anlaşılır.  Bu amaca yönelik betonlarda;  cüruflu çimento ( CEM III/A 

veya CEM III/B) kullanılabileceği gibi CEM I çimentosunun bir bölümünün öğütülmüş 

yüksek fırın cürufu, doğal puzolan veya uçucu kül ile yer değiştirilmesiyle elde edilen 

bağlayıcılar da kullanılabilir. Yeterli oranda yüksek fırın cürufu içeren bir bağlayıcının 

hidratasyon ısısı düşüktür, bundan dolayı kütle betonu için bu tür çimentoların seçimi 

uygundur.  Böyle bir seçimde diğer önemli bir husus da betona kazandırılan üstün 

dürabilite özellikleridir.  Sonuçta, ASR başta olmak üzere birçok dürabilite sorununa 

karşı önlem alınmış olunur.   

 

Karşıma su eklendikten hemen sonra betonda etrenjit oluştuğu bilinmektedir. Bu, erken 

etrenjit oluşumu olarak adlandırılır, böyle bir süreçte betonda hasar oluşmaz. Diğer bir 

deyişle erken etrenjit oluşumu zararsızdır[4,5]. Trikalsiyum silikatın, kalsiyum sülfat ve 

su ile reaksiyonu sonucu erken etrenjit oluşur. Eğer, klinkere kalsiyum sülfat (alçı) 

eklenmezse hidratasyonun hızı kontrol edilemez.  

 

Genel olarak, gecikmiş etrenjit oluşumu; a) dış sülfat etkisi ve b) iç sülfat etkisi olmak 

üzere ikiye ayrılabilir [5]. Hidrate trikalsiyum alüminat (C3AH6) kalsiyum sülfatla önce 

kalsiyum mono sülfo-alüminata (AFm), daha sonra kireç ve SO3 iyonlarının varlığı ile 

kalsiyum trifülfo-alüminata (AFt), diğer bir adla etrenjite dönüşür [6]. Candlot tuzu 

olarak da adlandırılan bu bileşik betonda büyük hacim artışına yol açarak çatlama ve 

dağılmalara neden olur. Sonuçta, bu betonda önemli bir kimyasal hasar türü olarak 

bilinir. Prefabrike eleman üretiminde uygulanan yüksek sıcaklık kürü ve kütle 

betonlarında aşırı iç sıcaklık artışı nedeniyle sürekli bir biçimde araştırmalara konu olan 

ikinci tür bir gecikmiş etrenjit oluşumu da sıcaklık kontrolünün önemini zorunlu 

kılmaktadır.  

 

Gecikmiş etrenjit oluşumunda şu etkenlerin önemli rol oynadığı bilinmektedir: 

1)Yüksek beton sıcaklıkları; a) Betonun 70
o
C’nin üzerinde uzun bir zaman aralığında 

küre tabi tutulması, b) Kütle betonunda ve/veya sıcak havada beton dökümünde yüksek 

iç sıcaklık, 2)Betonun değişken rutubet koşuluna maruz kalması, 3)Çimento türü 

(özellikle sülfat içeriği), 4) Geçirimlilik (betonun boşluk yapısı). Bundan dolayı, yapılan 

birçok araştırmanın sonucuna göre betonun kürü sırasında uygulanan sıcaklığın 

70
o
C’nin altında tutulması [7-10], kütle betonlarında ise iç sıcaklığın yine 70

o
C’nin 

üzerine çıkmaması gerektiği sonucuna varılmaktadır [11-14]. 

 

Sonuçta, gecikmiş etrenjit oluşumunu önlemek için şu önlemler alınabilir [15,16]:   

1) 65
o
C’nin üzerindeki yüksek kür sıcaklıklarından sakınılmalı, 2) Betonun iç sıcaklığı 

kontrol edilmeli,   3) Çimentonun tipi ve içeriği özenle seçilmeli, 4) Gerektiğinde 

puzolanlar kullanılmalı,     5) Değişken rutubet koşullarından kaçınılmalı ve  

6 ) Betonun geçirimliliği düşük tutulmalıdır. 

 

Radye temellerdeki aşırı sıcaklık yükselmesine karşı literatürde mevcut olan bir deney 

örnek olarak verilebilir. Bamforth [17] bir kütle betonunda yerinde sıcaklık ölçümü 

yaparak aşağıdaki şu sonuçları elde etmiştir: Çimento içeriği 400 kg/m
3
 olan bir normal 

betonun çimentosunun %75’i öğütülmüş yüksek fırın cürufu (ÖYFC) ve %30’u ise 

uçucu kül olan karışımlar hazırlanmıştır. Derinliği 4,5 m olan derin temeller 144, 147, 

212 m
3
’lüktür. Bu betonlar sırasıyla PÇ, ÖYFC ve Uçucu Küllü karışımlarla yapılmış 
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ve termokupl ile ölçümler elde edilmiştir. Beton kütlelerin çekirdeklerinde ölçülen 

sıcaklık – süre değişim eğrileri Şekil 1’de görülmektedir. Bu şeklin incelenmesinden 

görüldüğü üzere PÇ, ÖYFC ve Uçucu Kül karışımlarında maksimum sıcaklık yaklaşık 

bir hafta içinde gerçekleşmiş olup, sırasıyla 75
o
C, 69

o
C ve 64

o
C değerlerini almıştır. 

Maksimum sıcaklığın ise şu parametrelere bağlı olduğunu vurgulamak gerekir: i) taze 

betonun başlangıçtaki sıcaklığı, ii) çimentonun hidratasyon ısısı, iii) ortamın sıcaklığı ve 

rüzgâr hızı, iv) yalıtımın kullanılması, v) kalıp alma süresi, vi) soğutmanın 

uygulanması. 

 
Şekil 1. PÇ, ÖYFC ve Uçucu Külden oluşan kütle betonlarında elde edilen sıcaklık –   

zaman eğrileri[17]. 

 

Dökülen beton tabakasının yüzeyinde ve beton kütlesinin içinde sıcaklık ölçülmeli ve 

sonuçta  “dökülen tabakanın içindeki ortalama sıcaklık ile beton yüzeyindeki sıcaklık 

farkı” bilinmelidir. Bu bilgiye göre, örnek olarak betonun çekirdeğinde ölçülen sıcaklık 

ile yüzeyindeki (yaklaşık 2 cm derinlikte) sıcaklık farkı 20
o
C’yı aşmamalıdır. Böylece, 

betonun içindeki sıcaklığın yavaş düşmesine karşılık beton yüzeyinde ani düşüşlerin 

yaşanmaması gerekir. İç-dış sıcaklık farkı aşırı yükseldiğinde çatlak riski artar.   

 

Bu nedenle; 1) Şekil 2’de görüldüğü gibi elemanın ortalama sıcaklığı ile yüzeyde 

ölçülen sıcaklık farkının, Fiç (Δt) 20
o
C gibi kritik bir değeri aşması halinde beton yüzeyi 

korunmamış olursa yüzeyde çatlak başlayabilir. 2) Yeni dökülen tabakanın ortalama 

sıcaklığı ile önceden dökülmüş tabakanın ortalama sıcaklığı arasındaki “maksimum 

sıcaklık farkı, Fdış” kabul edilebilir bir değeri aşmamalıdır (Şekil 3).  Bu fark, kütle 

betonlarında genelde en fazla 20
o
C’dir.  Bazı kritik durumlarda bu fark daha da düşük 

tutulabilir. 3) Betonun içindeki sıcaklık 65
o
C’yi aşmamalıdır. 4) Önceden dökülmüş 

alttaki betonun ortalama iç sıcaklığı maksimumu aştıktan sonra ikinci bir beton 

tabakasının dökümüne uygun bir izlemeye başlanabilir. 

 

Erken yaşta çatlak oluşumunun engellenmesinde kütle betonunun iç sıcaklığı ile dış 

yüzey sıcaklığı arasındaki farkın kabul edilebilir düzeyde düşük olması gereklidir.  

Bunun için, şu hususlara gereken önem verilmelidir; a) Dökülen tabaka derinliği, b) 

Betonun olgunluk derecesi, c) Adiyabatik ısı gelişimi, d) Betondaki bağlayıcı miktarı, e) 

Betonun ısıl iletkenliği, f) Betonun özgül ısısı, g) Betonun yoğunluğu, h) Taze betonun 

sıcaklığı, i) Çevre sıcaklığı ve rüzgâr hızı, j) Önceden dökülmüş betonun sıcaklığı, k) 

Kalıpların ve yalıtım malzemelerinin kalınlığı ve ısıl iletkenliği [1]. 
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Şekil 2. 20
o
C gibi varsayılan kritik bir sıcaklık farkının aşılması halinde eğer kütlenin 

soğuması yavaş değilse diğer bir deyişle koruma yapılmamış ise çatlak 

oluşur.  Buna karşın, beton kütlede iç-dış sıcaklık farkını minimize edecek 

biçimde koruma yapılmış ise çatlak oluşmaz [18].  

 

 

 
 

Şekil 3. Dökülen kütle beton tabakalarının ortalama sıcaklıklarının farkının (Fdış) 

şematik gösterimi 

 

Mevsime bağlı olmak üzere; i)sıcaklık denetimi ile ilgili düzenlemelerin tasarımı ve 

denetimi (örnek: malzemelerin ön soğutulması ve kütle betonunda soğutma sürecinin 

tasarımı ve eksiksiz uygulanması), ii) Betonda kür işlemlerinin denetimi ve iii) Betonun 

döküm sırasına önem verilmelidir. 

 

Ancak, kütle betonun çatlak riskinin belirlenmesinde büyük önem taşıyan gerilme-

sıcaklık etkileşiminde ve analizinde, özellikle çatlak riskine karşı önlemlerde sertleşen 

beton özelikleri büyük önem taşır.  Bu bağlamda; i) agreganın elastisite modülü, ısıl 

genleşme katsayısı ve ısı iletimi, ii) betonun ısıl genleşme katsayısı, iii) erken yaşta 

beton özelikleri: dayanım kazanma hızı ( betonun çekme ve basınç dayanımlarını 

zamanla değişimi ), elastisite modülü, Poisson oranı, rötre ve sünme gibi özelikler 

özenle izlenmeli ve değerlendirilmelidir [1]. 
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3. PROJE HAKKINDA KISA BİLGİ 

 
Palladium Tower Projesi; İstanbul İli, Ataşehir İlçesi sınırları içerisinde inşa edilmekte 

olan toplam 99.784 m
2
 inşaat alanına sahip A sınıfı bir ofis projesidir. Proje 4 bodrum + 

zemin kat + 42 normal kat olmak üzere toplam 47 kat ve yaklaşık 180 m yükseklikte 

tasarlanmıştır. Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş. firması tarafından 

yatırımı gerçekleştirilen projenin ana yüklenicilik görevi Nida İnşaat ve Turizm A.Ş 

tarafından üstlenilmiştir. Projenin 2014 yılı sonlarına doğru bitirilmesi hedeflenmiştir. 

Binanın temelinde C40 sınıfı, üst yapısında ise C50 sınıfı beton kullanılmaktadır. 

Şekil4’de kulenin temel kesiti ve döküm kademeleri gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 4. Palladium Tower Projesi temel kesiti ve beton döküm kademeleri 

 

 

4. MALZEME DENEYLERİ 

 
4.1 Çimentolar  

 

Deneme betonlarında ve derin temellerin inşasında iki tür çimento kullanıldı.  Bunlar; 

TS EN 197-1’e göre üretilen CEM I 42,5 R ve CEM IV/B(P) 32,5 R’dir.  Bu 

çimentoların yoğunlukları sırasıyla 3,16 ve 2,86 g/cm
3
’tür.  CEM I 42,5 R’nin priz 

başlama ve sona erme süreleri 166 ve 210 dakika, CEM IV/B(P) 32,5 R için aynı priz 

süreleri sırasıyla 188 ve 230 dakikadır.   

 

Kullanılan CEM I 42,5 R ve CEM IV/B(P) 32,5 R çimentolarının fiziksel, mekanik ve 

kimyasal özelikleri TS EN 197-1’deki koşulları sağlamaktadır. 

 

TS EN 196-8’e göre belirlenen 2., 7. ve 28. gündeki hidratasyon ısısı değerleri 

Tablo1’de verilmektedir. 

 

Tablo 1. Çimentoların hidratasyon ısıları 

 

Çimento 

Hidratasyon Isısı, cal/g 

2. Gün 7. Gün 28. Gün 

CEM I 42,5 R 71,9 86,1 92,5 

CEM IV/B(P) 32,5 R 48,0 61,2 66,4 
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4.2 Agregalar 

 

Kullanılan doğal kumun birim hacim ağırlığı 2,58 g/cm
3
, su emmesi %1,6’dır.  Kırma 

kumun tane boyut aralığı 0-4 mm olup birim hacim ağırlığı 2,74 g/cm
3
 ve su emme 

değeri %1,1’dir.  Kırmataş I (4-16 mm) ve Kırmataş II (11-22 mm) agregalarının birim 

hacim ağırlıkları sırasıyla 2,73 g/cm
3
 ve 2,75 g/cm

3
, su emme değerleri ise sırasıyla 

%0,8 ve %0,6’dır.  Bu iki agreganın 10-14 mm aralığından alınan ve TS EN 1097-2’ye 

göre yapılan 500 devir sonunda Los Angeles Aşınma Kaybı 20,3 olup LA25 kategorisine 

girmektedir. 

 

Kırma kum, Kırmataş I ve Kırmataş II agregalarına ait kayacın mineralojik ve 

petrografik analizi sonucu şöyle özetlenebilir: Kayaç, birbirine yakın oranlarda kripto-

kristalen/mikritik özelikli ve rekristalize/mikro-kristalen kalsit tanelerinden 

oluşmaktadır.  Doku homojen özelik sergilemektedir.  Mikritik kalsit oluşumları matriks 

şeklindedir.  Boyutları genellikle 0,01 mm veya bu değerin altındadır.  Rekristalize 

kristaller ise orta-iri taneler halindedir.  Boyutları, genelde 0,02 mm civarında olup, 

belirgin bir tane boyut farklılığı göstermezler.  Nadir opak minerale sahiptirler.  

Kullanılan bu kırmataşların bileşimleri Tablo 2’de verilmektedir. 

 

Tablo 2. Kırmataş agregalarının mineral bileşimleri 

Mineral Bileşen Oran (%) 

Kalsit (birincil, mikritik) 45-60 

Kalsit (ikincil, rekristalize) 40-45 

Opak mineral + Demir oksit getirimleri 1-1,5 

 

Doğal kumda ASTM C 1260’a göre yapılan alkali silika reaktifliği nedeniyle 14. gün 

sonunda ölçülen ortalama uzama %0,04’dür.  Kırmataş agregalarında ise aynı standarda 

göre yine 14. günde ölçülen ortalama uzama %0,08’dir.  Bu sonuçlar kullanılan 

agregaların ASR bakımından zararsız olduğunu göstermektedir. 

 

 

5. SICAKLIK KONTROLÜ İÇİN YAPILAN DENEME BETONLARI 
 

5.1 Derin Temeller İçin Yapılan Denemeler 

 

Derin temellerdeki sıcaklık kontrolünün sağlanabilmesi amacına yönelik önceden üç 

adet küp numunenin üretimi gerçekleştirildi.  Bu deneme küp betonlarında her bir kenar 

1m’dir.  Şekil 5’de görüldüğü üzere ahşap kalıplar kullanılarak hazırlandı.  Beton 

dökümünden önce dört adet termokupl yerleştirildi. Bu termokupllardan birincisi küpün 

merkezine, ikincisi küp üst yüzeyinden yaklaşık 1,5 cm derinliğe, üçüncüsü orta kenar 

yüzeyinden aynı mesafedeki derinliğe, dördüncüsü küpün alt yüzeyinin ortasından 

yukarı doğru yine yaklaşık 1,5 cm’lik bir uzaklığa yerleştirildi.  Ayrıca, dış ortam 

sıcaklıkları da kaydedildi.  Deneme amaçlı olarak 3 beton karışımı hazırlandı, bunlardan 

1., 2., 3. karışımların her biri için bir adet 1x1x1 m’lik beton küp yapıldı. 
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Şekil 5. Sıcaklık ölçümü için hazırlanan deneme beton küp. 

 

5.2 İlk İki Deneme Beton Karışımında Kullanılan Betonların Bileşimleri 

 

Karışım 1: CEM I 42,5 R: 210 kg/m
3
 ve CEM IV/B(P) 32,5 R: 140 kg/m

3
. Toplam 

Çimento : Doğal Kum : Kırma Kum : Kırmataş No.I : Kırmataş No.II : Kimyasal Katkı: 

Kimyasal Katkı (sahada) : Su =1 : 1,251 : 1,017 : 1,880 : 1,271 : 0,019 : 0,004 : 0,40. 

 

Karışım 2: CEM I 42.5 R: 210 kg/m
3
 ve Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu: 140 kg/m

3
 

Bağlayıcı : Doğal Kum : Kırma Kum : Kırmataş No.I : Kırmataş No.II : Kimyasal Katkı 

: Kimyasal Katkı (sahada) : Su = 1 : 1,354 : 1,099 : 2,037 : 1,376 : 0,0207 : 0,0043 : 

0,435. Bu ikinci karışımın su/bağlayıcı oranının hesabında ÖYFC’nin etkinliği 0,80 

alınmıştır. 

 

Bu beton karışımında ortalama hava miktarı: %1,8, beton kıvamı: S4, çevresel etki 

sınıfı: XS ve beton agrega karışımında en büyük agrega boyutu 22 mm’dir.  1. Betonun 

taze birim ağırlığı 2.396 kg/m
3
, 2. Betonun taze haldeki birim ağırlığı 2.388 kg/m

3
’tür. 

 

5.3 İlk İki Denemeye Ait Sonuçlar 
 

Söz konusu iki kütle betonu deneme numunesinde dört noktaya termokupl 

yerleştirilerek sıcaklık-zaman eğrileri elde edilmiştir.  Sıcaklık ölçümü yapılan noktalar 

küpün merkezi (Torta), küpün kenarı (Tken), küpün altı (Talt) ve küp yüzeyi (yaklaşık 

1,5cm derinlikte)’dir. Ortalama sıcaklık hesabı aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

 

 
 

5.3.1. İlk İki Deneme Betonuna Ait Sıcaklık – Zaman Eğrileri 

 

İlk iki deneme betonunda elde edilen sonuçlar kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

i) Karışım 1’de sıcaklık en fazla 63
o
C, Karışım 2’de ise en fazla 57

o
C olmuştur. 

Böylece, her iki karışımda maksimum sıcaklık 65
 o
C’yi aşmamıştır. 

ii) Her iki karışımda ortalama sıcaklık 60
 o
C’nin altında kalmıştır. 

iii)  Deneme küp beton yüzeylerinin korunmaması nedeniyle havaların sıcak seyrettiği 

bir zamanda ortalama sıcaklık-yüzey sıcaklığı farkı 20
o
C’yi biraz aşmıştır. 

iv) Dökülen beton sıcaklığı 32
 o
C’yi aşmamıştır. 



 374 

5.3.2. İlk İki Deneme Betonuna Ait Beton Basınç Dayanımları 

 

Karışım 1 ve 2’ye ait 3, 7 ve 28 günlük silindir basınç dayanımları aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

 

i) Çapı 150 mm, yüksekliği 300 mm olan silindirlere ait dayanımlar: a) Karışım 1’in 3., 

7. ve 28. günlerdeki ortalama basınç dayanımları sırasıyla 28,4; 36,0 ve 41,7 MPa, b) 

Karışım 2’nin aynı yaşlardaki basınç dayanımları ise sırasıyla 22,3; 29,8 ve 43,8 

MPa bulunmuştur. 

 

ii) Çapı 100 mm, yüksekliği 200 mm olan silindirlere ait dayanımlar: a) Karışım 1’in 3., 

7. ve 28. günlerdeki ortalama basınç dayanımları sırasıyla 29,8; 37,5 ve 44,4 MPa, b) 

Karışım 2’nin aynı yaşlardaki basınç dayanımları sırasıyla 22,4; 30,8 ve 45,0 MPa 

olmuştur. 

 

Basınç dayanımının istatistiksel dağılımında varyasyon katsayısı %10 varsayılırsa, hazır 

beton tesisinde C40 için standart sapması 4 MPa düşünülebilir.  Buna göre; ortalama 

hedef dayanımı (fcm) şöyle hesaplanabilir:  MPa. 

 

İlk iki karışımın (1.ve 2. karışımlar) temel betonu proje dayanımı olan C40’ı 

sağlayamayacağı düşünülerek aşağıdaki ek denemeye karar verilmiştir. Hazırlanan 3. 

beton karışımı kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir: 

 

5.4. Üçüncü Deneme Karışımına Ait Sonuçlar 

 

5.4.1. Karışım 3’ün Bileşimi 

 

Karışım 3: Bu beton bileşiminde CEM I 42.5: 120 kg/m
3
 ve CEM IV 32.5: 260 kg/m

3
 

alınmış ve su/çimento oranı 0,40 değerine düşürülmüştür. Toplam Çimento : Doğal 

Kum : Kırma Kum : Kırmataş No.I : Kırmataş No.II : Kimyasal Katkı : Kimyasal Katkı 

(sahada) : Su = 1 : 1,251 : 1,017 : 1,880 : 1,271 : 0,019 : 0,004 : 0,40.  Bu betondan da 1 

m
3
’lük deneme karışımı hazırlanmış ve sıcaklık ölçümleri kaydedilmiştir.  Şekil 6’da bu 

3. karışıma ait sıcaklık-zaman eğrileri çizilmiştir. Şekil 7’deki sıcaklık-zaman 

grafiğinde ise ortalama sıcaklık-beton yüzeyi sıcaklığı eğrisi verilmiştir. 

 

5.4.2. Karışım 3’e Ait Sıcaklık – Zaman Eğrileri 
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Şekil 6. Karışım 3’e ait sıcaklık-zaman eğrileri                Şekil 7. Karışım 3’e ait ortalama sıcaklık ve üst                                                      

yüzey sıcaklığının zamanla değişimi 
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Şekil 6 ve 7’nin incelenmesinden görüldüğü gibi Karışım 3’de küpün merkezindeki 

sıcaklık en fazla 56
o
C olmuş, iç-dış sıcaklık farkı ile 20

o
C’nin altında gerçekleşmiştir.  

Böylece, 2. bölümde öngörülen kriterler sağlanmaktadır.  Bu 3. beton bileşimine ait 3, 7 

ve 28 günlük basınç dayanımı sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

5.4.3 Karışım 3 Betonuna Ait Basınç Dayanımları 

 

Aşağıdaki tablodan görüldüğü üzere 3. karışım öngörülen hedef dayanımı sınırda 

sağlanmaktadır.  

 

Tablo 3. Karışım 3 Betonuna Ait Basınç Dayanımları 

 

 Ortalama Basınç Dayanımı, MPa 

 3. Gün 7. Gün 28. Gün 

Silindir (Ø15x30) 27,5 36,2 45,8 

Silindir (Ø10x20) 28,7 35,0 47,4 

 

Karışım 3’e ait beton dayanımlarını güvenle elde etmek ve 3 m’lik derin temelde aşırı 

sıcaklık yükselmesine karşı bu karışımda küçük bir değişiklikle kule vinç temel 

betonunun tasarımı yapılmıştır. 

 

 

6. KULE VİNÇ TEMELİNDE DÖKÜLEN BETON   
 

Kule vinç temelinde kullanılan beton bileşiminde CEM I 42.5: 140 kg/m
3
 ve CEM IV 

32.5: 260 kg/m
3
’tür. Söz konusu bileşimde karışım oranları aşağıdaki gibidir: Çimento : 

Doğal Kum : Kırma Kum : Kırmataş No.I : Kırmataş No.II : Kimyasal Katkı : Kimyasal 

Katkı (sahada) : Su = 1 : 1,237 : 0,829 : 1,716 : 1,161 : 0,023 : 0,0042 : 0,390. 

 

Bu betonun birim ağırlığı 2.436 kg/m
3
 olmuş ve su/çimento oranı 0,38 değerine 

düşürülmüştür.   Karışım, vinç temelinde iki kademeli olarak dökülmüş ve sıcaklık 

ölçümleri kaydedilmiştir. Şekil 8’de ve Şekil 9’da her iki kademeye ait sıcaklık-zaman 

eğrileri çizilmiş, Şekil 10’daki sıcaklık-zaman grafiğinde ise her iki kademenin ortalama 

sıcaklıkları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.  

 

Bu iki şeklin (Şekil 8 ve 9) incelenmesinden ve Şekil 3’de şematik biçimde görüldüğü 

gibi ikinci kademenin de dökülmesiyle hesaplanan Fdış’ın da değerlendirilmesiyle 

aşağıdaki sonuçlara varılabilir:  

  

i)Vinç temelinin 1.kademesinde kullanılan modifiye karışım 3’de sıcaklık en fazla 

58,6
o
C olmuştur. Böylece maksimum sıcaklık 65

 o
C’yi aşmamıştır. Fiç 20

 o
C’nin altında 

kalmıştır.  

 

ii) Her iki tabakada ortalama sıcaklıklar 60
 o

C’nin altında (53,7
 o

C ve 55.6
 o

C ) kalmış 

ve 2. kademede dökülen tabakanın ortalama sıcaklığı ile ilk dökülen tabakanın ortalama 

sıcaklığı arasındaki “maksimum sıcaklık farkı (Fdış)”  en fazla 20
o
C olmuştur. İlk tabaka 

ile ikinci dökülen tabakanın maksimum ortalama sıcaklıkları sadece 2
o
C farketmiştir. 
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Şekil 8. Vinç temelinin birinci kademesinde kullanılan betona ait sıcaklık-zaman  

                    eğrileri 
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Şekil 9. Vinç temelinin ikinci kademesinde kullanılan betona ait sıcaklık-zaman eğrileri 
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7. DERİN TEMELDE YAPILAN SICAKLIK ÖLÇÜMLERİ 

 
Derin temelde her bir kademe 1’er metredir.  Kuledeki toplam radye kalınlığı 3m’dir. 

Birinci kademeye ait sıcaklık-zaman eğrileri Şekil 11’de verilmektedir.  Bu şekilden 

görüldüğü gibi bu 1. kademenin dökümünden 28 saat sonra maksimum sıcaklık 45
o
C, 

Şekil 12’de görüldüğü gibi aynı süre yani 28 saat sonunda ortalama sıcaklık 41
o
C 

olmuştur.  Dökümü izleyen 47 saat sonunda ortalama sıcaklık ile dış yüzey sıcaklığı 

arasındaki fark en fazla 14
o
C olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil 11. Derin Temel Sıcaklık Ölçümleri (1. Kademe)            Şekil 12. Derin Temel 1. Kademe Ortalama 

Sıcaklık – Üst Sıcaklık Karşılaştırma Grafiği 

 

Şekil 13’de görüldüğü gibi ikinci tabakanın dökümünden 24 saat sonra maksimum 

sıcaklık 53
o
C olarak kaydedilmiştir.  Şekil 14’de görüldüğü gibi ortalama sıcaklık 27 

saat sonunda 51
o
C olmuştur.  Aynı şeklin incelenmesinden görüldüğü gibi ikinci 

kademenin dökülmesinden 10 saat sonra ortalama sıcaklık ile dış yüzey sıcaklığı 

arasındaki fark en fazla olmuş ve bu değer 17
o
C olarak gerçekleşmiştir. 

 

Şekil 15’de görüldüğü gibi 3. kademe betonu döküldükten 28 saat sonunda maksimum 

sıcaklık 55
o
C olarak kaydedilmiştir.  Bu kademenin dökümünden 30 saat sonra ortalama 

sıcaklık 52,5
o
C’lik bir maksimumdan geçmiştir (Şekil 16).  Bu şeklin incelenmesinden 

görüldüğü gibi 28 saat sonundaki sıcaklık farkı 18
o
C olmuştur. 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Üst

Orta

Alt

Sı
ca
kl
ık

(o
C

)

Zaman (saat)

0

10

20

30

40

50

60

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tüst

Tort

Zaman (saat)

Sı
ca
kl
ık

(o
C

)

 
Şekil 13. Derin Temel Sıcaklık Ölçümleri (2. Kademe)            Şekil 14. Derin Temel 2. Kademe Ortalama 

Sıcaklık – Üst Sıcaklık Karşılaştırma Grafiği 

 

 

Şekil 17’de 1., 2. ve 3. kademelere ait ortalama sıcaklıklar birlikte çizilmiştir.  Bu şeklin 

incelenmesinden görüldüğü üzere ortalama sıcaklık en fazla 52,5
o
C olmuş ve bu da 3. 

kademede gerçekleşmiştir.  Ortalama sıcaklıklar arasındaki en fazla fark ilk dökümü 

izleyen 100. saatte oluşmuş ve 20
o
C’yi aşmamıştır.  Böylece, hedeflenen maksimum Fiç 

ve Fdış sıcaklık farkları aşılmamıştır. 
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Şekil 15. Derin Temel Sıcaklık Ölçümleri (3. Kademe) 
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Şekil 16. Derin Temel 3. Kademe Ortalama Sıcaklık – Üst Sıcaklık Karşılaştırma Grafiği 
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Şekil 17. Derin Temel 1., 2. ve 3. Kademe Ortalama Sıcaklık Eğrileri  
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8. TEMEL BETONU DÖKÜMÜNDE ALINAN DİĞER ÖNLEMLER 
 

8.1 Kütle Betonun Dökümü ve Vibrasyonu ile İlgili önlemler 

 

Döküm ile ilgili alınan önlemler şöyle özetlenebilir: i) Betonun dökme ve sıkıştırma 

hızı, soğuk derzler ile aşırı oturmalar önlenecek biçimde yapıldı.  Her bir kademede 

kalınlık 50 cm’yi aşmayacak biçimde beton serildi veya her tabakada kalınlığın dalıcı 

vibratör boyutunun %80’ni aşmaması sağlandı. 

 

Dökme ve sıkıştırma işlemleri sırasında, güneşin doğrudan etkisinden, kuvvetli 

rüzgardan ve yağmurdan betonun korunması amaçlandı, döküm programı hava 

durumuna göre düzenlendi. Ayrıca, a) döküm ve vibrasyon sırasında taze betonun 

işlenebilirliği öngörülen sınırlar içinde kaldı, b) vibrasyon işlemi sistematik biçimde 

uygulandı ve tüm tabakaların dökümünde eşit ve yeterli sıkıştırma sağlandı.  Böylece, 

tüm tabakalar üniform biçimde yerleştirildi ve olası oturmalar önlendi. 

 

8.2 Koruma ve Kür ile İlgili Öneriler 

 

Yeni dökülen temel betonlarının yüzeyleri buharlaşmaya karşı korundu.  Bu koruma 

erken rötreden dolayı oluşabilecek çatlakların önlenmesi için, sıkıştırma-yüzey 

düzeltme işlemlerinin tamamlanmasından hemen sonra uygulandı.  Özellikle, priz 

öncesinde ve priz sonuna kadar beton yüzeyinin ortamına bir nozulun ucundan beslenen 

su buharı (sis) püskürtüldü, böylece rutubet yükseltildi. En son beton tabakasında beton 

üzerinde gezinebilir hale geldikten sonra ıslak telislerle sürekli rutubetli tutarak iç-dış 

sıcaklık farkının belirgin biçimde azaltılması yoluna gidildi. Beton yüzeyleri sürekli 

suyla ıslatıldı ve ıslak çuvalla örtülü tutuldu. Yüzeylerde ani sıcaklık düşüşleri veya 

artışları önlendi.  

 

9. GENEL SONUÇLAR 
 

Palladium Tower Projesi’nin 3 m’lik derin temel betonu her bir kademe 1 m olacak 

biçimde üç ayrı kademede dökülmüştür.  Temel betonunun dökümü öncesinde her biri 1 

m
3
’lük olan deneme betonları yapılmış, bu betonlarda sıcaklık-zaman eğrileri 

incelenmiş ve dayanım gelişimleri değerlendirilmiştir.  Temel betonunun her 

kademesinde en yüksek sıcaklığın 65
o
C, ortalama sıcaklık ile beton yüzeyindeki 

sıcaklık farkı ile tabakalar arası ortalama sıcaklık farkının 20
o
C’yi aşmaması hedefleri 

doğrultusunda sıcaklık kontrollü dökümler gerçekleştirilmiştir. 

 

Derin temelde birinci, ikinci ve üçüncü kademelerde erişilen maksimum sıcaklıklar 

sırasıyla 45
o
C, 53

o
C ve 55

o
C olmuş, maksimum ortalama sıcaklıklar ise yine sırasıyla 

41
o
C, 51

o
C ve 52,5

o
C kaydedilmiştir.  Ortalama sıcaklıklar ile beton yüzeyi sıcaklıkları 

farkı 1., 2. ve 3. kademeler için sırasıyla 14
o
C, 17

o
C ve 18

o
C olmuştur.  Bu üç 

kademede tabakalar arası ortalama sıcaklıklar farkı da 20
o
C’yi aşmamıştır.  Sonuçta, 

sıcaklıklar bakımından öngörülen hedefler aşılmamıştır. 

 

Kule vinç temelinin derinliği de 3 m olup, iki kademede dökülmüştür.  Sıcaklık 

kontrollü bu dökümde en yüksek sıcaklık ilk kademede 56
o
C, ikinci kademede ise 59

o
C 

olarak kaydedilmiş, 1. ve 2. kademelerde ortalama sıcaklıklar sırasıyla 54
o
C ve 56

o
C 
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düzeyinde kalmış, her tabakada ortalama sıcaklık ile beton yüzeyi arasındaki sıcaklık 

farkı (Fiç) ve tabakalar arası ortalama sıcaklık farkı (Fdış) 20
o
C’yi aşmamıştır. 

 

Temel betonunda dayanım gelişimi de izlenmiş, 2., 7. ve 28. günlerde kaydedilen 

dayanımlar hedeflenen seviyelere erişmiştir.  

  

 

Teşekkür 
 

Yazarlar, sıcaklık kontrollü radye temel betonunun dökümü için sürekli ilgi ve desteği 

dolayısıyla Palladium Tower Projesi’nin Statik Proje Müellifi Mustafa Adnan Öğüt’e 

teşekkür eder.  Ayrıca,  Nuh Beton Kalite Sorumlusu Mehmet Mutlu’nun yakın ilgisi 

teşekkürle anılır. 
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