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Özet 

 

Türkiye’nin en çok yağıĢ alan ili olan Rize’de betondan yapılan köy yolları incelenmiĢ 

olup,  yapım esnasında alınan  küp numuneler ile yapımdan sonra alınan karot 

numuneleri test edilmiĢ ve bunun sonucu olarak köy yolları yapımı için örnek bir 

Ģartname oluĢturulmuĢtur.  Bu Ģartnameye uyularak yapılan  yollardan tekrar  test 

numuneleri alınarak kalitenin artıp artmadığı ve beton yol uygulamasının  ekonomik 

olup olmadığı araĢtırılmıĢtır.  

 

Sonuç olarak  köy yollarının beton yapılmasının ülke ekonomisine olan olumlu katkısı 

örnekleriyle sunulmuĢtur. Ayrıca,  asfalt yerine tüm girdileri yerli malı olan beton yol 

yapımının hem uzun ömürlü hem de daha ekonomik  olacağı  bilimsel verilerle ortaya 

konmuĢtur. 

 

Bu çalıĢmada,  Rize Ġline Artvin Ġlinin  sahil Ģeridindeki ilçeleri olan  Arhavi ve Hopa 

da dahil edilerek yapılan köy yollarına ait beton ve asfalt yol problemleri incelenmiĢ, 

sonra, bu değerlendirmeler ıĢığı altında yöreye uygun yolun beton yol olması  

önerilmiĢtir.  Bunun sonucu olarak da Beton yol yapımında problemleri minimuma 

indirmek için ÖRNEK BETON YOL ġARTNAMESĠ hazırlanmıĢtır. En sonunda bu 

Ģartnameden önce ve sonra yapılan yoların kaliteleri alınan karot deneyleri ve 

fotoğraflarla ortaya konulmuĢtur. 

 

Abstract 

 

Since Rize is the most rainy area of eastern Black Sea in Turkey. Village concrete roads 

are very important in this study they were researched. The samples taken before and 

after bulding the roads were compared with each other. A model  contract concrete road 
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was formed. The positive contributions to building village concrete roads were 

presented with samples.  

 

Besides, scientific data have shown that  instead of asphalt the concrete roads, all home 

pruduct input are both cheaper and  more long-lived. 

 

In this study,  the village concrete roads  in  and between Artvin and Rize were observed 

and researched and then under this light of evaluation, “what kind of covering of roads 

is needed there was suggested” .  

 

Finally, the model of contract with concrete roads was prepared and the samples carots 

taken from the quality of roads were put forward  with photographs.  

 

1. GİRİŞ 

 

Doğu Karadeniz yöresinde bulunan Rize ili ile Artvin ili Arhavi ve Hopa sahil ilçeleri 

Türkiye’nin en çok yağıĢ alan bölgesidir. Sık sık sel felaketleri, toprak kaymaları, 

erozyon vb. olaylar yaĢanmaktadır. Bu bölgedeki köylerde topografik yapının 

özelliğinden dolayı yerleĢim toplu değil genellikle dağınıktır. Bu dağınık yerleĢim 

yerlerine yol yapımı bölgenin dağlık olması sebebiyle oldukça zordur ve yüksek 

maliyetlidir. Yolların açılması problemleri çözmemektedir. Yol yapımı standartlara 

uygun olmadığından yollar kısa sürede bozulmakta problemler çıkarmaktadır. 

 

Bu çalıĢma da yapılan yolların kaplama malzemesinin ne olması gerektiği ve hangi 

malzemenin uygun olacağı, uygulama ve yapılan iĢlerin gözlenmesi ile gerek Türkiye 

gerek bu uygulamayı yapacak diğer ülkeler için mükemmele yakın bir Ģartname 

çıkarılmıĢ. Bunun yanında kamu kurumlarının Üniversite ile yakın iĢbirliği içinde 

çalıĢmasının ülkeye ve bilime ne kadar katkı sağladığı açıkça gözlemlenmiĢtir.  

 

2. RİZE ve ARTVİN’de KÖY YOLLARININ GENEL DURUMU 

 

ÇalıĢma alanında Jeolojik yapı ve iklim durumundaki zorluklar, yerleĢimin coğrafi 

sebeplerle dağınık olması, yol ağının uzun olması problemini meydana getirmektedir. 

Bununla birlikte yapılan yolların nasıl kaplanacağı, yollardaki problemlerin nasıl 

çözümleneceğine iliĢkin kapsamlı bir çalıĢma mevcut değildi. Örneğin dik yamaçlardan 

sular tarafından taĢınan  çok fazla sediment  en büyük menfezleri bile çok kısa zamanda 

doldurmakta ve görev yapmasını engellemektedir. Yollar da genellikle asfalt  kaplı 

olduğu için ilk yağan yağmurla bütün emekler ve harcamalar boĢa gitmektedir.         

 

Yapılan incelemelerde son zamanlarda yapılan bazı beton yolların sadece isimlerinin 

beton olduğu ancak gerekli dayanımda olmadığı görülmüĢtür. Çünkü; imalat esnasında   

ya hiç kontrolün olmadığı  veya çok yetersiz olduğu saptanmıĢtır. Yollarda  C16 betonu 

diye dökülen betonun kalitesi sonradan yerinde yapılan (karot) deneylerinde ancak C4-

C10 arasında çıktığı görülmüĢtür (RESĠM 1-2). Beton yapım ve döküm kurallarından 

hiçbirine uyulmadığından yada sadece bir kaçına uyulup çoğuna uyulmadığından, 

yollarda 2-3 yıl sonra sadece çakıl taĢlarının kaldığı gözlemlenmiĢtir.  
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Köy yollarında önceden denetimsiz beton veya asfalt yol yapılmaktaydı. Bu yapıların 

yapıldıktan sonraki durumu ise, yolu devamlı kullananlar dıĢında kimseyi pek 

ilgilendirmiyordu.  Köylerde menfezler yapılmaktaydı ama birçoğu bölgenin jeolojik 

yapısından dolayı çalıĢmıyordu.  

 

KÖYDES kapsamında yapılan yollarda da aynı hatalar devam etmekteydi ve iĢin daha 

kötüsü yapılan kötü yollar için bir sorumlu da bulunmuyordu. Ticari kaygı ile iĢler 

düĢük fiyatlarla ihale ediliyor, iĢlerdeki kalite ise gitgide bozuluyordu. Köydes  projesi 

baĢlaması ile köylerin problemlerinin   çözümü  için  önemli  bir kaynak bulunmuĢtu. 

Bu kaynağın düzgün kullanılabilmesi için il özel idareleri bütün gayretleriyle çalıĢıyor 

fakat verim elde edemiyorlardı. Bu sebeplerden dolayı Rize Üniversitesi ile iĢ birliği 

yapmaya karar verdiler. Ġlgili kiĢiler bir araya gelerek yeni bir uygulama yönergesi 

geliĢtirildi ve sonradan bu teknik ve idari Ģartnameye dönüĢtürüldü. 

 

Yeni bir Ģartname ile (TABLO 3) hem beton fiyatları dengeleniyor, hem yolun, hem 

betonun kalitesi artıyor hem de eksik ve kalitesiz yapılan bir iĢ varsa sorumlusu hemen 

ortaya çıkarılabiliyordu. ġartnameden önce Rize’de beton’da yüzey vibratörü 

kullanılmıyordu Ģimdi ise, tüm yollarda zorunlu hale gelmiĢ oldu.  

 

Aynı zamanda bu çalıĢma ve koordinasyon modeli, ülkemizdeki üniversitelerin ülke 

problemleri ile ilgilenmesi ve kurumların uyumlu çalıĢması ile de ne kadar güzel 

çalıĢmalar çıkabileceğine dair çok güzel bir örnektir.     

2.1. Rize Üniversitesi Tarafından Mevcut Durumun İncelenmesi 

 

Mevcut durumda idare köy yolunu ihale ediyor doğal olarak ihaleyi en düĢük veren 

alıyor ve yapanın da yaptığı yanına kalıyor, çünkü denetimdeki eksiklikler düĢük fiyat 

verenlere her türlü cesareti veriyordu.  Ayrıca projede baĢka birçok aksaklıklar da  

vardı. Mesela betonu özel idare veriyor, hiçbir bilgisi ve sorumluluğu olmayan köy 

halkı ve onların tuttuğu vasıfsız iĢçiler kalıbı kuruyor, betonu döküyor ve bırakıp 

gidiyordu. Kalıp düzgün mü. ? Beton düzeltildi mi.? SıkıĢtırıldı mı.? Standartlara uygun 

mu.? Değil mi.? Bu denetimler ya hiç yapılamıyor veya göstermelik olarak bir kaçı 

yapılıyordu. Uygulamadaki eksiklikler  yeni düĢük fiyatlara, yeni kalitesizliklere yol 

açmaya devam ediyordu. Ama iĢin ilginç bir yanı daha vardı ki , beton dökümü 

esnasında güya alındığı söylenen numunelerden müteahhit tarafından alınan 

numunelerden pek azı standart dıĢı idi.  Bu durum ĢaĢırtıcıydı ve  tesadüfi bazı 

Ģikâyetlere kadar da devam etti.  

 

Bir gün mahalleli dökülen beton yol haricinde evlerin  bahçesine de ki yola da beton 

dökülmesini istemiĢ, müteahhidin kabul etmemesi sonucu yapılan iĢin kalitesiz 

olduğunu dair Ģikâyette bulunmuĢ.  Bunun sonucu betonun C 16 yerine C 6 N/mm2 

çıkması, yine bir  yerde C 30 diye dökülen betonun C 16 çıkması  C 20 alındığı halde 

raporun C 30 çıkması ama alınan karotların  C 12 çıkması  (TABLO 1) ve valiliğin 

üniversiteden yardım istemesi Resmi kurum-Üniversite birlikteliğini oluĢturmuĢtur. 

Sonra Rize Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ĠnĢaat Bölümü Öğretim elemanları  ile 

ilgili kurum yetkilileri  problemlerden bir kısmının bilindiği, bir kısmını da bu istekten 

sonra incelenmesi sonucu  gördüğü problemleri dikkate alarak bir Ģartname hazırladı 

          

ġartname o kadar etkili oldu ki Ģartname hazırlamadan 1 hafta önce ortalama 73,00 YTL 

ye yapılan ihaleleri, özel idare büyük pazarlıklarla ancak 105,00 YTL ye ihale edebildi. 
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Yeni oluĢan Ģartlarda eskisine göre 2 köklü değiĢiklikler vardı. Birincisi C 16 olan beton 

C 20 ye yükseltildi, ikincisi köylüye veya vasıfsız iĢçiye yaptırılan iĢçilik müteahhit 

tarafından vasıflı elemanlar tarafından yapılmaya baĢlandı. Bunun firmalara maliyeti 

ise, 6,00–10,00 YTL arası idi. Ya bunun dıĢındakiler ?. Ayrıca, baĢka bir en önemli 

değiĢiklik de dürüst çalıĢan ve kaliteli iĢ yapan müteahhitlerin korunması sağlandı. 

Numune alırken yapılabilecek suistimalleri (RESĠM 1) engellemek için de  yapılan iĢten 

karot alarak kalite denetimi (TABLO 2). baĢlatılmıĢ oldu.  

        

Tablo-1:  Köydes Şartnamesinden önce çeşitli köy yollarından alınan küp-

karot dayanım sonuçları. 

 

SIRA 

NO 

NUMUNE TÜRÜ NUM. KİM ALDI 

KÜP DAY. 

ORT. 

(N/mm2) 

KAROT 

DAY. ORT  

(N/mm2) 

ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT 

1 26,00   X 

2 14,00   X 

3 32,30   X 

4 17,20   X 

5 18,30   X 

6 27,59   X 

7 28,42   X 

8 23,20   X 

9 19,70   X 

10 18,60   X 

11 16,60   X 

12 14,70   X 

13 18,50  X  

14 15,50  X  

15 13,50  X  

16 12,50  X  

17 10,10  X  

18 6,86  X  

19 11,50  X  

20 13,20  X  

21 13,40  X  

22 6,70  X  

23 14,50  X  

24 5,50  X  

25 9,20  X  

26 16,00  X  

27  6,92 X  

28  11,80 X  

29  6,70 X  

30  12,5 X  

31  12,20 X  

32  13,70 X  

33  5,5 X  

34  14,8 X  

35  6,90 X  

36  9,40 X  

37  9,30 X  

38  5,40 X  

39  11,00 X  

40  11,50 X  
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Tablo-2: Köydes şartnamesinden sonra çeşitli köy yollarından alınan  

 

KÜP-KAROT DAYANIM SONUÇLARI. 

SIRA 

NO 

NUMUNE TÜRÜ NUM. KİM ALDI 

KÜP DAY. 

ORT. 

(N/mm
2
) 

KAROT 

DAY. ORT  

(N/mm
2
) 

ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT 

1  20,78 X  
2  20,16 X  
3  22,00 X  
4  20,70 X  
5  22,22 X  
6  23,65 X  
7  23,60 X  
8  24,30 X  
9  24,40 X  
10  26,00 X  
11  20,90 X  
12  21,30 X  
13  23,70 X  
14  20,90 X  
15  24,20 X  
16  20,60 X  
17  21,38 X  
18  20,46 X  
19  24,70 X  
20  25,50 X  
21  25,44 X  
22  18,15 X  
23  24,36 X  
24  24,86 X  
25  24,08 X  
26  23,00 X  
27  24,20 X  
28  28,20 X  
29  29,70 X  
30  30,60 X  
31  23,70 X  
32  24,52 X  
33  27,00 X  
34  28,30 X  
35  24,70 X  
36  21,90 X  
37  21,60 X  
38  25,60 X  
39  21,40 X  
40  21,33 X  
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RESİM-1:  Çeşitli köy yollarından karot alımı 
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RESİM-2 :  

 

Köydes şartnamesinden  ÖNCE                                       Köydes şartnamesinden  SONRA    
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RESİM-3: 

 

Yolların Eski  Durumu                                                            Yolların Yeni Durumu   
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Tablo 3:  Yol betonlama  işi  teknik ve idari şartnamedir 

 
Md. 

No 
İÇERİK 

1 Bu Ģartname Merkez Ġlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği BaĢkanlığınca Merkez 

ilçe köylerine KÖYDES projeleri kapsamında yol betonlanması iĢiyle ilgili 

hususları kapsar 

2 Köy yoluna dökülecek olan betonlar Birlik tarafından görevlendirilen teknik 

elamanlar ile ilgili köy muhtarlığının koordinasyonu çerçevesinde dökülecektir. 

Birlik baĢkanlığından habersiz ve talimatsız hiçbir yola betonlama 

yapılmayacaktır. Yapıldığı takdirde bedeli ödenmeyecektir 

3 Ġlgili firma talep tarihinden bir gün sonra belirlenen köy yollarına beton dökmeye 

baĢlayacak, günlük ortalama ……… m3 beton tahsis edilecektir. Bu ölçüye göre 

çalıĢma yapılması durumunda bitirilmesi gereken tarihin geciktirilmesinde 

(meteorolojik Ģartların gerektirdiği zorunluluk hariç) ilgili firmaya günlük 

……….. YTL. gecikme cezası uygulanacaktır. 

4 Yol betonlama ile ilgili yapım iĢini  alan firmanın ödeyeceği kesin teminat miktarı 

………….. YTL.dir. 

5 Betonlama yapılacak yolun (zorunlu olarak yol geniĢliğinin 6 metrenin altında 

olduğu yerlerde ve yolun dönemeç kısımlarında yolun durumuna göre hareket 

edilecektir) geniĢliği 6 metre beton kalınlığı 20 cm olacaktır. Yol geniĢliği kadar 

kalıp yapılacak boyuna ortaya bir derz, enine 10 m’ye bir derz konulacak olup, 

kalıp yüksekliği 20 cm’ye ayarlanacaktır. 

6 Betonlama iĢinde; döküm, mastar, bakım,kür ve her türlü  sorumluluk firmaya ait 

olmak üzere yüzey ve dalıcı vibratör kullanılması mecburidir 

7 Beton döküldükten 28 gün sonra Üniversitenin sorumluluğunda ilgili Vali 

Yardımcısının göstereceği yerlerden her 100 m2 için 1 adet olmak üzere ( Hiçbir 

durumda 6 adetten az olamaz. ġahit numuneler hariç. ) karot  mununeleri alınarak  

Üniversite laboratuvarında mukavemet testi yaptırılacak ve bedeli ilgili firma 

tarafından karĢılanacaktır. (Karot numunesinde elde edilen sonuç 20 N/mm2 den 

aĢağı bir değer olursa 16 N/mm2 ya kadar, 19N/mm2 için % 4, 18N/mm2 için % 9, 

17 N/mm2 için % 15, 16 N/mm2 eksik için % 22,  kesinti yapılacak olup, 16 

N/mm2’nin altında ise hiçbir ödeme yapılmayacaktır 

8 28 günden sonra alınacak numunelerde ekteki tabloda belirtilen betonun yaĢ 

düzeltme faktörleri dikkate alınacaktır. 

9 Ödemeler alınan numunelerin sonuçlarının belli olmasından sonra ve Ģartnameye 

uygun olarak iĢlerin tamamlandığının birlik teknik elemanınca hazırlanan 

uygunluk raporundan sonra yapılacaktır 

10 Belirtilen teknik Ģartların dıĢında bir imalat yapıldığı takdirde teminatta % 20 

kesinti yapılacak ve tekrarında iĢ feshedilecektir. 

11 Bu Ģartnamede belirtilmeyip ilerde karĢılaĢilabilecek aksaklıklarda Bayındırlık 

Bakanlığı teknik Ģartnameleri geçerlidir.  

12 Merkez Ġlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale kanununa tabi olmayıp, iĢin                      

tamamını veya bir kısmını yaptırıp yaptırmamakta   serbesttir. 

                                                                  

Yukarıda belirtin hususlar taraflarca aynen kabul edilerek imza altına 

alınmıĢtır 

              

                                     YÜKLENİCİ                                     İŞVEREN                                                                           

(Vali Yardımcısı / Kaymakam / Birlik BaĢkanı)                                                                                   
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3. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Ġncelenen Rize’nin tamamında ve Artvin ili sahil Ģeridindeki ilçelerdeki köylerde 

yapılan etüt sonucu yollardaki kalite problemleri belirlenmiĢ bunların sonucu yeni bir 

Ģart name yazılmıĢ bu Ģartname sonucu yapılan yollardaki kalite artıĢı deneysel ve 

gözlemsel olarak görülmüĢtür (TABLO 1-2-3). 

 

Ayrıca, denetimin yolların ömrünü 3–4 yıldan, 15–25 yıla çıkarabileceği gibi haksız 

rekabetle, kötü ve düĢük fiyata yapanların önlenmesi, yapılması gereken fiyat veya 

kalitede yapılması sağlanmıĢtır. Bazı müteahhitlerin bu Ģartlarda iĢ yapamayacaklarını 

belirterek iĢi bırakmaları buna güzel örnektir. Ayrıca  bazı yerlerde menfezlerin kısa 

sürede iĢ göremez hale geleceğini düĢünerek menfezler yerine yolun üstünden geçen 

küçük su arkları yaparak ayrı bir çözüm oluĢturulmuĢ ve yolun altyapısı korunmuĢtur.  

     

Sonuçta yüksek  kalite ve uygulanabilir güzel  bir Ģartname ortaya çıkmıĢtır.  

     

         Umarız ki bu Ģartname dünya geneline yayılır, görülen eksiklikler olursa ki olacaktır 

düzeltilerek daha güzel bir hale getirilir ve yollar için yapılan bu Ģartnameni n bir 

benzeri de istenmeyen sonuçları en aza indirmek için konut sektörü için yapılır. 

Bayındırlık bakanlığı isterse bu çok kısa sürede yapılabilir hatta Rize Üniversitesi 

olarak biz yaparız. Aksi taktirde kaliteli yerine kalitesiz imalatlarla  kendi kendi mizi 

kandırmaya devam edeceğiz.Eski binaları kalitesiz diye güçlendirip veya yıkacağız ama 

yerlerine yine kalitesiz yapmaya devam edeceğiz.  
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