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Özet 
 

İzmir Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan denize yakın bölgelerdeki yüksek katlı 

betonarme yapıların inşaat çalışmaları bölgede kütle temel betonlarının üretilmesini 

beraberinde getirmektedir. FOLKART Yapı San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve 

Avrupa’nın 5. en yüksek ikiz kulelerinden olan FOLKART TOWERS, her biri 40 kat ve 

yaklaşık 197 m yüksekliğinde iki kuleden oluşmaktadır. Temeller her bir kule için ayrı 

olarak büyük kütle halinde, 54,40 m x 51,00 m yüzey boyutlarında ve 3 - 4 m 

derinliklerinde projelendirilmiştir. Beton dayanım sınıfı C40/50’dir. 

Büyük kütle halinde ve derin olan betonarme temellerin yapımında karşılaşılabilecek en 

önemli sorun, çimentonun hidratasyonu nedeniyle betonun iç sıcaklığı ile çevre sıcaklığı 

arasındaki farktan dolayı betonun dökümünden sonra çatlakların ortaya çıkmasıdır. 

Başka önemli bir risk ise betonda çok yüksek hidratasyon ısısı nedeniyle gecikmiş 

etrenjit oluşmasıdır.  

Bu bildiride FOLKART TOWERS kuleleri temel betonu için yapılan tasarım 

çalışmaları ve uygulaması açıklanmıştır. Beton karışım oranları ve uygulama 

şartnamesinin oluşturulmasında, betonda hidratasyon ısısının en düşük seviyede 

tutulması ve betonun iç sıcaklığı ile çevre sıcaklığı arasındaki farkın 20
o
C civarında 

tutulması amaçlanmıştır. Beton üretiminde bağlayıcı olarak 260 kg/m³ CEM II / B-M 

(L-W) 42,5 R çimentosu ile birlikte 155 kg/m³ silisli yapıda TS EN 450-1’e uygun 

uçucu kül ve geciktirici özellikte akışkanlaştırıcı kimyasal katkı kullanılmış döküm dört 

aşamada ve öngörülen kür önlemleri alınarak gerçekleştirilmiştir. Döküm esnasında 

alınan numuneler üzerinde basınç dayanım deneyi uygulanmış ve temel içinde 

belirlenen derinliklerde yerleştirilen kablolu termometreler yardımıyla beton iç sıcaklığı 

ile çevre sıcaklığı arasındaki fark belirlenmiştir. Sonuç olarak C40/50 dayanım 
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özellikleri ve sıcaklık farklılıkları bakımından amaçlanan değerlere sahip beton üretilip 

uygulanmıştır.  

 

 

Abstract 
 

High-rise reinforced concrete building projects in İzmir Bayraklı region lead companies 

to work on project with mass foundations. FOLKART TOWERS by FOLKART Yapı 

San Tic AŞ is the 5
th

 highest twin tower project in Europe. Each building is planned to 

have 40 floors and a height of 197 meters. Foundation of the towers is designed as 

54,40 m x 51,00 m surface dimensions and 3-4 m depth. Each tower has its own 

foundation which makes them independent from each other. Compressive strength of 

the concrete used in FOLKART TOWERS Project is C 40/50  

One of the main problems of the mass foundation is the cracks that appear after concrete 

casting due to the difference between the weather temperature and the internal 

temperature of the concrete caused by cement hydration. Formation of retarder ettringite 

caused by the high hydration temperature in concrete is also a high risk that comes with 

the project. 

This notification provides a detailed outline for Folkart Towers foundations design 

works and applications.  The aim of the concrete designs, application and specifications 

of the project is to keep the hydration heat of the concrete at the lowest possible degree 

while keeping temperature differences between the internal temperature of the concrete 

and weather temperature around 20 °C. In concrete production, 260 kg/m³ CEM II / B-

M (L-W) 42,5 R cement as a binder, 155 kg/m³ fly ash with siliceous form according  to 

TS EN 450-1, and delaying plasticizing chemical  admixture  were  used. Concrete 

casting took place in 3 steps with projected curing conditions. Compressive strength 

experiments were applied to the samples. Thermometers which were positioned deep in 

the concrete helped us to determine the differences between the internal concrete 

temperatures and the weather temperatures. As a result, the strength characteristics of C 

40/50 were achieved with the targeted temperature differences  

As a result, strength characteristics of C 40/50 and temperature differences were 

achieved at the targeted values. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

İzmir’in yeni iş ve yaşam merkezi ilan edilen Bayraklı’da inşaatı devam eden Folkart 

Towers, her biri 197 m yüksekliğinde olan 40’ar katlı iki kuleden oluşan betonarme bir 

yapıdır (1). Farklı mimarisiyle dikkat çeken Folkart Towers yaklaşık 27.000 m
2
 arsa 

üzerine kuruludur. Her biri 40 kattan oluşan kulelerde, rezidans, alışveriş alanları, spor 

kompleksleri, ofis katları bulunmaktadır [1]. 

Folkart Yapı San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan Folkart Towers, Avrupa’nın 5. En yüksek 

ikiz kuleleri olması özelliği ile de dikkat çekmektedir  [1] . 

Folkart Towers kulelerinin temelleri her biri aynı boyutta olmak üzere, oturma alanı 

54.40m x 51,00m ve derinliği 3-4 m olan radye tipi temel olarak projelendirilmiştir. 

Radye temellerin projede öngörülen dayanım sınıfı C 40/50 ‘dir. Temellerin betonları 

ve kalınlıkları göz önüne alındığında, bağlayıcıların hidratasyonu sonucu ortaya çıkan 

ısı, ısı farkları ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan hacim değişiklikleri ile 

çatlama risklerine karşılık önlem alınması gereken kütle betonu tanımlamasına uygun 

olmaktadır.  
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Kütle betonlarının, diğer betonlardan farklı olarak öne çıkan en önemli özelliği termal 

davranışı ve önlem alınmadığı takdirde bu davranışının ilerde ciddi riskler 

doğurabilmesidir. Kütle betonlarında birinci öncelikli özelliği olan termal hareketlerin 

yanında, buna bağlı olarak dayanıklılık, dayanım ve ekonomi konuları göz önüne 

alınması gereken konulardır  [2]. 

Kütle betonlarının termal davranışı ve buna bağlı sonuçları, herhangi bir andaki beton iç 

sıcaklıkları ve beton yüzeyi ile çevre sıcaklık farkları ve bu farkların çatlakların 

oluşumuna neden olması şeklinde tanımlanabilir. Herhangi bir andaki beton iç 

sıcaklığının, çevre sıcaklığı ile farkı 20 
o
C ‘den fazla olursa çatlaklar meydana gelebilir 

[3]. Betonda oluşabilecek bu çatlaklar, betonu korozyona açık hale getirmesi, betonun 

zararlı dış etkilere maruz kalmasından dolayı dayanıklılık ve dayanımının düşürmesi 

nedeniyle önlem alınması gerekli çatlaklar olarak karşımıza çıkmaktadır [4].  

Çimentonun hidratasyonu büyük miktarlarda ısı açığa çıkaran bir reaksiyondur. Kütle 

betonlarda dış yüzeyin, iç kısımlara oranla daha çabuk soğuması genleşme/büzülme 

dengesizliğinden dolayı çatlaklara neden olmaktadır. Bu termal çatlakların genişliği ve 

derinliği, betonun fiziksel özelliklerine, oluşan sıcaklık farkına ve donatı durumlarına 

bağlıdır. 

Yerindeki bir betonun herhangi bir andaki sıcaklığı, taze haldeyken sahip olduğu 

sıcaklık değerine, hidratasyon sonucu ısınma nedeniyle ortaya çıkan sıcaklığın 

eklenmesi sonucunda oluşan bir sıcaklık değerinden; çevre şartları etkisiyle soğuma 

sonucunda düşen sıcaklık değerinin çıkarılması ile ilişkilendirilebilir. Bu ilişkiden yola 

çıkıldığında, herhangi bir andaki, herhangi bir bölgedeki beton iç sıcaklığı değerini 

ortaya koymak ve bu değerle dış yüzey veya çevre sıcaklığı arasındaki farkı 

minumumda tutmak için yapılması gereken işlemi ortaya çıkarmak mümkündür. 

Bundan yola çıkarak düşük sıcaklık değeri ve düşük iç/dış sıcaklık farkı elde etmek için 

alınması gereken önlemleri üç ana başlıkta ele almak mümkün görülmektedir: 

 

1. Taze beton sıcaklığı, özellikle de sıcak mevsimlerde, mümkün olduğunca düşük 

elde edilmelidir. Bunun için tasarımda çimento dozajının sınırlandırılması, 

çimento ve diğer bileşenlerin sıcaklıklarının düşürülmesi, çimento tipinin uygun 

seçilmesi, üretimde buz veya taze betonu düşük sıcaklıkta elde etme amaçlı 

kimyasal madde kullanımı, günün mümkün olan en serin saatlerinde üretim 

yapılması vb. gibi önlemler alınabilir. 

2. Yerindeki betonun ısınması da iç sıcaklığı arttıran bir parametredir. Çimentonun 

hidratasyonu sonucu ortaya çıkan ısı, iç kısımlarda çok yüksek değerlere 

ulaşabilirken, çevre sıcaklığı ile farkları da yüksek değerler alabilmektedir. Bu 

yüksek farkların oluşmaması için, düşük hidratasyon ısılı çimento tipi, uygun 

mineral katkı kullanımı veya betonu dökülen yapı elemanında düşük tabaka 

kalınlığında döküm yapılması gibi önlemler alınabilir. 

3. Belli bir sıcaklığa ulaşan beton, daha sonra, çevre ile ısı alışverişinden dolayı 

soğuma sürecine girecektir. Kütle betonları için tehlike yaratan durum, ani 

soğuma nedeniyle yüksek sıcaklık farklarının ortaya çıkmasıdır. Bu konuda 

alınması gereken önlem ise, ani soğumaya izin vermeden, sıcaklık farklarını 

hedeflenen değerde koruyacak kararlılıkta, soğumayı uzun zamana yayma 

şeklinde olmaktadır. Bunun için, betonun dış ortamla mümkün olduğunca 

ilişkisini kesme amaçlı yalıtım malzemeleri kullanma, yalıtım özelliği yüksek 

kalıp sistemi kullanma, açık yüzeylerin dış ortamla irtibatını engelleyecek güneş, 
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rüzgar, çevre ısısı etkisini kesecek çeşitli malzemeler kullanma vb. önlemler 

alınabilir. 

Betonda, sonraki yıllarda ortaya çıkan ve “içsel” sülfat hasarının özel bir türü olan 

gecikmiş etrenjit oluşumu (GEO), belli bir sıcaklığın üzerinde kaybolan etrenjit stabilitesi 

nedeniyle, sertleşmiş beton içerisinde çeşitli etkilerle sonradan oluşan etrenjitin betonda 

genleşmelere neden olarak çatlamalar oluşması sonucunu meydana getirmesidir. GEO, 

daha çok yüksek sıcaklık değerine sahip buhar kürü görmüş yapı elemanlarında görülüyor 

olsa da, buhar kürü görmeyen, kütle betonları gibi sadece iç ısısı yüksek beton ve 

betonarme yapı elemanlarında da GEO kaynaklı çatlama hasarlarının meydana gelmesi 

teorik olarak mümkündür. Bu riske karşılık, düşük hidratasyon ısı değerine sahip, düşük 

SO3 içeren çimento ve/veya bu değerleri düşürmek için uygun bir mineral katkı kullanımı, 

düşük sıcaklıkta taze beton üretimi gibi önlemler alınabilir [5].       
 

 

2. YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

2.1. Betonda Kullanılan Bileşenler ve Özellikleri  

 

2.1.1. Çimento 

Deneylerde kullanılan çimento, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından 

üretilen TS EN 197-1‘e (Türk Standartları Enstitüsü, 2002) uygun CEM II / B-M (L-W) 

42,5 R çimentosu olup Çizelge 1’de fiziksel, Çizelge 2’de kimyasal özellikleri verilmiştir: 

 

Çizelge 1  Çimentonun Fiziksel Özellikleri. 

 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

Yoğunluk 

 

(g/cm
3
) 

Blaine 

 

(cm
2
/g) 

Priz baş. 

süresi 

(Dakika) 

Hacim 

Gen. 

(mm) 

Basınç Dayanımı (MPa) 

2 Gün 7 Gün 28 Gün 

2,91 4232 230 3,0 22,1 42,5 57,6 

 

Çizelge 2  Çimentonun Kimyasal Özellikleri. 

 

KİMYASAL ÖZELLİKLER (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MgO SO3 FCaO Cl
- 

24,66 8,80 2,78 53,07 0,17 0,95 2,18 2,74 3,21 0,0085 

 

2.1.2. Mineral Katkı (Uçucu Kül) 

Beton karışımlarında, Kütahya/Tunçbilek ‘ten tedarik edilen TS EN 450-1 ‘e uygun, F tipi  

uçucu kül kullanılmış olup, uçucu külün bazı kimyasal özellikleri Çizelge 3’te verilmiştir: 

Çizelge 3 Uçucu Külün Kimyasal Özellikleri. 

KİMYASAL ÖZELLİKLER (%) 

KK Cl
-
 SO3 FCaO RCaO 

İncelik                                  

(45 mikron üstü) 

1,00 0,0014 0,47 1,11 4,11 44,3 
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2.1.3. Agrega 

Üretilen betonlarda kullanılan agregalar, İzmir Bornova ‘da üretilen 0/4 mm MB 1.1 

kırmakum, 0/4 mm MB 2.5 kırmakum, 4/16 mm ve 11/22 mm kırmataş agregalarıdır. 

Agregaların üretilmesi için kullanılan kireç taşının kimyasal özellikleri Çizelge 4’de, her 

bir tane sınıfındaki agreganın fiziksel özellikleri Çizelge 5’te verilmiştir: 

 

Çizelge 4 Agregaların Üretiminde Kullanılan Kireçtaşının Kimyasal Analizi. 

 

KİMYASAL ÖZELLİKLER (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MgO SO3 KK
 

0,61 0,56 0,13 55,97 0,01 0,04 0,32 0,01 42,35 

 

Çizelge 5 Agregaların Fiziksel Özellikleri. 
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Tane Dağılımı (Elek Analizi) 

 

Elekten Geçen (%) 
3

1
,5

 m
m

 

1
6

 m
m

 

8
 m

m
 

4
 m

m
 

2
 m

m
 

1
 m

m
 

0
,5

 m
m

 

0
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0/4 MB 1.1 2,71 0,85 10,2 0,25 --- --- 100 100 100 99 76 46 29 19 

0/4 MB 2.5 2,70 0,92 11,1 1,25 --- --- 100 100 100 95 70 45 27 19 

4/16 2,71 0,41 1,3 --- 
23,8 9,2 

100 100 35 4 1 1 1 1 

11/22 2,71 0,36 0,8 --- 100 31 1 1 1 1 0 0 

 

2.1.5. Kimyasal Katkı 

Beton karışımlarında, BASF Yapı Kimyasalları San. A.Ş. firmasının üretimi olan, 

Glenium 156 isimli polikarboksilik eter esaslı yüksek oranda su azaltıcı süper 

akışkanlaştırıcı kimyasal katkı kullanılmıştır. Kimyasal katkının yoğunluğu 1,07 gr/cm
3
, 

pH’ı 5,8 olarak tespit edilmiştir.
 
Kimyasal katkı projedeki tasarıma uygun şekilde priz 

geciktirici özelliğe sahiptir. 

 

2.1.6. Karışım Suyu 

Beton karışımlarında, TS EN 1008 ‘e uygun içilebilir nitelikte su kullanılmıştır. 

 

2.2. Laboratuvar Çalışmaları ve Karışım Dizaynının Belirlenmesi  

 

Temel betonunda kullanılacak karışımın dizaynı, laboratuvarda birçok kez tekrarlanarak 

yapılan deneyler sonucunda belirlenmiş olup, nihai karışım dizaynı bilgileri Çizelge 6 ‘da 

verilmiştir. Beton karışım dizaynının belirlenmesinde, uygun taze ve sertleşmiş beton 

özelliklerinin yanında, mümkün olan en düşük dayanım gelişmesi oranı ve en düşük taze 

beton sıcaklığının elde edilmesi hedeflenmiştir. 
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Çizelge 6  Beton Karışım Dizaynı 

 

Hammaddeler Miktar (kg/m
3
) 

Çimento CEM II / B-M(L-W) 42,5 R 260 

Mineral Katkı Uçucu Kül 155 

Karışım Suyu  168 

İnce Agrega-1 0/4MB1.1 Kırmakum 450 

İnce Agrega-2 0/4MB2.5 Kırmakum 285 

İri Agrega-1 4/16mm Kırmataş 521 

İri Agrega-2 11/22mm Kırmataş 539 

Kimyasal Katkı BASF Glenium 156 4,2 

 

Beton karışım dizaynının oluşturulmasında, temel betonunda beklenen sıcaklık artışı 

aşağıdaki formüllerden hesaplanarak belirlenmiştir  [6] : 

 

Hidratasyon ısısı = [136.(%C3S)+62.(%C2S)+200.(%C3A)+30.(%C4AF)] x 4.19 kJ/kg 

(Formül 1) 

 

Bogue’s Equation’dan yararlanarak çimentonun klinker fazına ait majör bileşenleri 

sırasıyla; C3S = %61,81;  C2S = %12,42;  C3A = %12,08 ve  C4AF = %7,39 elde 

edilmiştir. Bu bileşen oranları formülde yerine konulduğunda beklenen teorik hidratasyon 

ısısı 495 kJ/kg olarak elde edilmiştir. 

 

Kütle betonunda zamana bağlı adyabatik sıcaklık artışı ise aşağıdaki formülden (Formül 

2) hesaplanmıştır. [6] 
 

 ( )  
    (   (    )

   
  ……………Formül 2 

 

(                             )                    (                      ) 

 

T(t):  t zamanında maksimum sıcaklığı (ºC) 

W: Bağlayıcı miktarını (kg/m
3
)  

Q : Çimentonun toplam hidratasyon ısısı (495 kJ/kg) 

m: Hidratasyon derecesi 

c: Betonun özgül ısısı (1 kJ/kgºC)  

 : Betonun birim ağırlığı (kg/m
3
)’nı göstermektedir. 

Wçimento = 169,3 kg/m
3
  (Çimentodaki klinker oranı (%65,13)) 

 Wmineral katkı = 233 kg/m
3
 (Çimentodaki uçucu kül  oranı (%30)+155kg/m

3
 Uçucu Kül) 

 

Elde edilen veriler Formül 2’de yerine konulduğunda beton dökümü tamamlandıktan 

sonra beklenen adyabatik sıcaklık artışları Çizelge 7’deki gibi hesaplanmıştır:  
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Çizelge 7 Hesapla kütle betonunda beklenen adyabatik sıcaklık artışı değerleri 

 

Gün 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Beklenen Adyabatik 

Sıcaklık Artışı (
o
C) 

25,9 38,2 44,2 47,2 48,6 49,1 49,4 49,5 49,6 49,7 

 

Elde edilen değerler incelendiğinde 5. günden itibaren betonda hidratasyondan 

kaynaklanan ilave adyabatik sıcaklık artışının maksimum değerlere yaklaştığı, ilerleyen 

günlerde bu sıcaklık artışının çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Temele 

dökülecek betonun, taze beton sıcaklığının 20
o
C ‘yi geçmemesi hedeflenerek kütlenin 

çekirdek kısmındaki sıcaklığının 70
o
C ‘yi aşmaması planlanmaktadır. 

 

Tasarımı yapılan betonun labotauvar ortamındaki priz süresi 9 saat 40 dakika olarak 

tespit edilmiştir.  

 

2.3. Şantiyede Deneme Betonu Dökümü ve Verilerin Elde Edilmesi  

  

Laboratuvar ortamında onaylanan karışım, temel betonu imalatında kullanılmadan önce 

Folkart Yapı San. Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan 7,8m uzunluğunda 7,8m genişliğinde, 

3m yüksekliğindeki kulevinç temeline dökülmek üzere hazır beton tesisinde üretilmiştir. 

Deneme betonun üretildiği tarihte, beton dökümü sırasındaki hava sıcaklığı ortalama 

12,6
o
C olarak ölçülmüştür. Üretilecek betonda kullanılacak karışım suyu chiller su 

soğutma ünitesinde soğutularak su sıcaklığının ortalama 8 
o
C olması sağlanmıştır. 

Üretilen deneme betonunun taze beton sıcaklığı 12,1 
o
C , çökme değeri 260 mm, serbest 

yayılma çapı 600 mm, hava içeriği ise %2,4 olarak tespit edilmiştir. Deneme betonundan 

alınan numunelerin oratalama küp basınç dayanımları sırası ile 2 günlük 0,9 MPa, 7 

günlük 27,5 MPa, 28 günlük 47,2 MPa, 56 günlük 52,2 MPa, 90 günlük ise 57,9 MPa 

tespit edilmiştir. Deneme kütle betonunun yüzeyinden 15, 50 ve 150 cm derinliklerde 

thermocouple kablolar yerleştirilmiş, bu kabloların ucuna data logger termometreler 

monte edilerek betonun iç sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Zamana bağlı sıcaklık değerleri 

Şekil 1 ‘de gösterilmiştir.    

 

 
 

Şekil 1 Kule vinç temeli zamana bağlı sıcaklık değerleri  
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2.3. Radye Temel Betonunun Dökümü ve Verilerin Elde Edilmesi  

 

Yapılan ön çalışmalardan sonra temel betonu dökümü programlanmıştır. Projedeki her 

bir kulenin radye temel beton miktarı yaklaşık 10.000 m
3
’tür. İnşaat alanı yeterli sayıda 

beton pompasının mobilize edilmesine olanak sağlayamadığı için tüm kütle tek seferde 

dökülememiş, radye temel Şekil 2’de gösterildiği gibi 4 etapta dökülmüştür. Şekil 2’den 

görüleceği üzere asansör çukurunun olduğu yerde yüksekliği 4 m’yi bulan yapısal 

kütleler bulunmaktadır.  Her etapta beton yaklaşık 50 cm’lik katmanlar halinde tek 

seferde dökülmüştür. Katmanlar arasında kaynaşmayı sağlamak için üst katmandaki 

beton prizini almadan vibrasyon alttaki kademeye 10-15 cm daldırılarak yapılmıştır.  

Beton dökümünü müteakip mastarlama işlemi tamamlandıktan sonra yüzey Şekil 3’de 

gösterildiği gibi yorganlarla kaplanarak yüzeyden ısı ve buhar kaçışı engellenmiş, beton 

kendi buharı ile kür edilmiştir. Filiz yerlerinde 5 cm kalınlığında taş yünü kullanılmıştır.  

 

 
Şekil 2 Beton döküm etapları 

 

 

 
Şekil 3 Beton üst yüzeyinin korunması                     Şekil 4  Termocouple yerleşim planı 

 

Dört etapta gerçekleştirilen beton dökümünden her 115 m
3
’te bir takım (6 adet) olmak 

üzere 85 takım 150x150x150mm boyutlarında küp numune alınmış, kıvam, taze beton 

sıcaklığı ve hava içeriği değerleri belirlenen farklı aralıklarla tespit edilmiştir. Elde edilen 

taze ve sertleşmiş beton özellikleri Çizelge 8‘ de gösterilmiştir. 
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Çizelge 8 Temel Betonundan Alınan Numunelerin Taze ve Sertleşmiş Beton Özellikleri 

 

Döküm 

Etabı 

Ort. Sıcaklık (
o
C) 

Ort. 

Kıvam 

Ort. Basınç Dayanımları (Küp) (MPa)  

Hava Beton 
Çökme 

(cm) 

7 

günlük 

14 

günlük 

21 

günlük 

28 

günlük 

56 

günlük 

90 

günlük 

1.etap 8,0 12,5 24,5 22,6 27,7 35,6 41,2 51.9 54.3 

2.etap 16,8 20,6 25,0 23,4 28,3 40,5 43,5 54.6 57.6 

3.etap 7,8 16,5 24,5 24,5 31,4 42,8 44,2 53,2 57.0 

4.etap 6,3 15,1 24,0 25,6 38,6 41,5 42,2 52,4 57.4 

 

Beton yüzeyinden 15, 50 ve 150 cm derinliklerde termocouple kablolar yerleştirilmiş bu 

kabloların ucuna üç girişli data logger termometreler monte edilerek betonun iç sıcaklık 

ölçümleri yapılmıştır. Her etapta biri yedek olmak üzere toplam iki adet termocouple 

kablolar yerleştirilmiştir. Aynı zamanda ortam sıcaklığı ölçümleri de yapılarak bunlarla 

birlikte her katmanda ölçülen sıcaklıklar kayıt altına alınmıştır. 

 

2.4. Deney ve Ölçüm Sonuçlarının Elde Edilmesi ve İrdelenmesi 

 

Her katmandaki farklı sürelerde elde edilen hava ve beton sıcaklıklarından elde edilen 

grafikler Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 5 1. etap beton iç sıcaklık değerleri ile ortam sıcaklıklarının zamana bağlı değişimi 
 

 
Şekil 6 2. etap beton iç sıcaklık değerleri ile ortam sıcaklıklarının zamana bağlı değişimi 
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Şekil 7 3. etap beton iç sıcaklık değerleri ile ortam sıcaklıklarının zamana bağlı değişimi 
 

 
Şekil 8 4. etap beton iç sıcaklık değerleri ile ortam sıcaklıklarının zamana bağlı değişimi 

 

Grafiklerden beton iç sıcaklıklarının maksimum olduğu değere beton dökümünü 

müteakip 96 ile 120 saat arasında eriştiği gözlemlenmiştir. Her bir etapta elde edilen 

maksimum iç sıcaklık değerleri sırasıyla 60 ºC, 66,4 ºC,  62,7 ºC ve 61,5 ºC’dir. 

1. etap’ta elde edilen iç sıcaklığın diğer etaplarda elde edilen sıcaklıklara kıyasla daha 

düşük olmasına, beton yerleştirme sıcaklığının düşük olması sebep gösterilebilir. 

Şekil 5’te 1. etap dökümde 96-120. saatler arasında yüzeyde hızlı bir biçimde sıcaklık 

düşüşü görülmektedir. Burada, yağmur sonrası Şekil 2’deki asansör boşluğu çukurunda 

biriken yağmur suyunun zamanla hava sıcaklığını yüzeye yansıtarak yüzeyde hızlı 

soğumaya neden olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple pompa ile çukurda biriken su 

çekilerek, yüzey ile çekirdek arasındaki sıcaklık farkının açılmaması sağlanmıştır. 

2. etap dökümdeki verileri gösteren Şekil 6 incelendiğinde beton dökümü sonrası,      

48–96’ncı saatler arasında yüzeyde sıcaklık azalışı gözlemlenmiş olup; mevcut 

yalıtımın üzerine bir kat daha yorgan serilmiş ve böylece sıcaklık farkının 20 dereceyi 

aşmaması sağlanmıştır. Şekil 6’te 336. saatteki düşüşün sebebinin ise 2. kat 

yorganlamanın kaldırılması olduğu düşünülmektedir. 

Grafiklerden her etapta dökülen betonların çekirdek kısmının çok geç soğuduğu, günlük 

yaklaşık 1 derece azalış gösterdiği görülmektedir. Beton çekirdek kısmındaki iç sıcaklık 

ile beton yüzeyindeki sıcaklık farkının ilk 10 gün 20 ºC’yi aşmamasına dikkat 

edilmiştir. 20 ºC’yi aşan durumlarda gerekli önlemler alınarak sıcaklık farkının 

korunması sağlanmıştır.  
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İş programının aksamaması gerekliliğinden dolayı önceden planlandığı gibi, yüzeydeki 

yorgan korumasını kaldırmak amacıyla 10 günden sonraki beton iç sıcaklığı ile beton 

yüzeyi arasındaki sıcaklık farkının müsaade edilebilirliği Formul 3’de belirtilen gerilme 

analizi ile irdelenmiş, ayrıca Çizelge 9’daki tablo ile de kıyaslanmıştır. Elde edilen 

basınç dayanım değerleri ile Şekil 9 ‘daki grafikten hareketle korumanın güvenli tarafta 

kalacak şekilde kaldırılmasına çalışılmıştır. 

 
Şekil.9 Kütle betonda çekirdek ile yüzey kısmı arasında oluşabilecek en yüksek sıcaklık 

farkı-basınç dayanımı ilişkisi 

Betondan alınan numunelere ait 7 günlük basınç dayanımının 20 MPa civarında olduğu 

tespit edilmiştir. Şekil 9’den görüleceği gibi 20 MPa’ya karşılık gelen sıcaklık farkı 

yaklaşık 31 derece olup, uygulamada da 7 gün sonrasında beton belli bir dayanıma  

eriştiğinden çekirdek kısmı ile yüzey arasındaki maksimum sıcaklık farkında bu 

kısıtlamaya göre hareket edilmiştir.  

Temel alt kotundan sırasıyla 1.50, 2.00, 2.50 ve 3.00 m yüksekliklerde sıcaklık 

farkından kaynaklanan çekme gerilmeleri Formül 3 ile hesaplanmıştır. [6]  
 

      
 

   
        ………………………  Formül 3 

Burada;  

σt  : Sıcaklık farkından dolayı oluşan çekme gerilmesi, MPa 

Kr  : Beton elemanın kendisine ait kısıtlanma faktörü (içsel kısıtlanma faktörü), 

E : Elastisite modülü, MPa 

α  : Betonun termal genleşme katsayısı, ºC
-1

 

Δt  : Betonda iç kısım ile yüzey arasındaki sıcaklık farkı, ºC
 

φ  : Sünme katsayısı 

 

Formül 3 ile hesaplanan termal sıcaklıktan dolayı oluşan çekme gerilmelerinin, betonun 

yaşına göre sahip olduğu çekme gerilmesini aşmamasına dikkat edilmiştir. Bu takip 

betonun yerleştirilmesini müteakip 28 gün boyunca yapılmıştır. Hesaplanan gerilmelere 

ait özet grafikler Şekil 10, Şekil 11, Şekil 12 ve Şekil 13’te gösterilmiştir. Bu 

grafiklerden beton yüzeyi ile iç kısmı arasındaki sıcaklık farkının maksimum 30 ºC 

olduğu durumunda dahi oluşan termal gerilmelerin çekme gerilmesinin altında kaldığı 

görülmektedir. Ayrıca çekirdek kısmında oluşan termal gerilmelerin yüzey kısmına 

kıyasla daha yüksek değerde olduğu gözlemlenmiştir. 28. gün sonrasında mevsimsel 

şartlar beton bakımı için iyi hava koşulları oluşturduğu için ölçümlemeler 

sonlandırılmıştır. 
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Şekil 10 1. etap beton iç kısmı ile yüzeyi arası sıcaklık farkının oluşturduğu termal 

gerilme ile müsaade edilebilir gerilme ilişkisi 
 

 
 

Şekil 11 2. etap beton iç kısmı ile yüzeyi arası sıcaklık farkının oluşturduğu termal 

gerilme ile müsaade edilebilir gerilme ilişkisi 

 

 
 

Şekil 12 3. etap beton iç kısmı ile yüzeyi arası sıcaklık farkının oluşturduğu termal 

gerilme ile müsaade edilebilir gerilme ilişkisi 
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Şekil 13 4. etap beton iç kısmı ile yüzeyi arası sıcaklık farkının oluşturduğu termal 

gerilme ile müsaade edilebilir gerilme ilişkisi 

 

2.5 Temel Betonunda Ölçülen İç Sıcaklığın Hesapla Kontrolü: 

 

Bogue’s Equation’dan yararlanarak çimentonun klinker fazına ait majör bileşenleri 

kullanılarak hidratasyon ısısı teorik olarak Formül 1’den yararlanarak 495 kJ/kg olarak 

hesaplanmıştı. Kütle betonda zamana bağlı adyabatik sıcaklık artışı Formül 2’den T(4) 

ve T(5) için tekrar hesaplandığında sırasıyla 47,2 ºC ile 48,6 ºC elde edilmiştir. Temele 

dökülen kütle betonlarının ortalama taze beton sıcaklığına hesaplanan adyabatik sıcaklık 

artışları eklendiğinde elde edilen sonuçların, her etapta dökülen temel betonlarda 

ölçülen maksimumum sıcaklıklara yakın değerlerde olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Çizelge 9 Tahmin edilen maksimum beton iç sıcaklık değerleri ile elde edilen sıcaklıklar  

Beton 

Döküm 

Etabı 

Beton yerleştirme 

sıcaklığı, (ºC) 

(*= Ortalama Sıc.) 

Hidratasyon 

ısısından kaynaklı 

sıcaklık artışı, (ºC) 

Hesaplanan 

maksimum iç 

sıcaklıklar, (ºC) 

Elde edilen 

maksimum iç 

sıcaklıklar, (ºC) 
A B A+B 

1.etap 
11,6 – 14,8 

[13,2]* 
48,6 61,8 60,0 

2.etap 
18,3 – 21,2 

[19,8]* 
47,2 67,0 66,4 

3.etap 
14,9 – 17,6 

[16,2]* 
48,6 64,8  62,7 

4.etap 
13,5 – 16,3 

[14,9]* 
48,6 63,5  61,5 

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

1. Yapılan çalışmada üretilen betonlardan alınan numunelerin hedeflenen basınç 

dayanımlarına ulaşması tasarım aşamasında olduğu gibi 56-90 günde 

sağlanmıştır. 

2. 4 etapta gerçekleşen temel betonuna yerleştirilen betonlara ait taze beton 

sıcaklıklarının alınan tedbirler ile 20
o
C ‘yi aşmaması sağlanmıştır. 

3. Betonların çekirdek kısımlarında elde edilen maksimum sıcaklıklar sırası ile 

61,8 - 67,0 - 64,8 ve 63,5
o
C olup, 70 

o
C ‘nin aşılmaması sağlanmıştır. 
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4. Yapılan çalışmada, kütle betonunun yüzeyi etkili bir yalıtım malzemesiyle 

korunduğunda, hedeflenen dış yüzey-iç kısım sıcaklık farkının sağlandığı 

görülmüştür. 

5. Beton yerleştirilmesini müteakip filiz dipleri her ne kadar taş yünü ile koruma 

altına alınsa da açık havaya maruz olan filizlerin beton ile birleştiği yerlerde 

sıcaklık farkından dolayı önemsenmeyecek boyutta çok küçük çatlaklar 

oluşmuştur. Söz konusu çatlak oluşumunu engellemek için kolon ya da perde 

filizlerinde ilave önlemler (çadır vb. malzemeler ile örtülmesi gibi) alınması 

önerilmektedir. 

6. Kütle betonların tek seferde dökülmesi durumunda yeterli sayıda beton 

pompasının konumlandırılması için şantiye mobilizasyon planının iyi yapılması, 

dökümün sürekliliği ve soğuk derz oluşmaması açısından önem arz etmektedir. 

7. Betonun mümkün olduğunca düşük sıcaklıkta yerleştirilmesi, maksimum iç 

sıcaklığının da düşük elde edilmesi konusunda avantaj sağlayacaktır. İç 

sıcaklığın düşük olması ise betonun yerleştirilmesi sonrasında, yüzey sıcaklığı 

ile kıyaslandığında sıcaklık farkının daha düşük aralıkta olmasını sağlamaktadır. 

8. Beton yerleştirilmesini müteakip erişebileceği maksimum iç sıcaklık 

tahminlemesi ile ilgili olarak Formül 2 etkin sonuç vermiştir.  

9. Beton iç sıcaklığı termocouple kablolar ve data loggerlı termometreler ile pratik 

olarak ölçülebilmekte, çekirdek kısmı ile yüzey arasındaki sıcaklık farkı takibi 

de kontrollü bir şekilde yapılabilmektedir. Sıcaklık farkının açıldığı durumlarda 

gerekli önlemler alınarak termal çatlaksız beton elde edilebilmektedir. 
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