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KABA N AAT

ÖNSÖZ 

Öz n aat ve Sanayi A. .  ‘temelini sa lam de erlere oturtmayı ba armı , teknolojiyi 

sürekli takip ederek, her zaman do ru ve kaliteli projeleri gerçekle tiren bir firmadır.’. 

Ulusal ve uluslararası alanda, gerekti inde ba ka irketlerle de gücünü birle tirerek 

çalı mı tır. Temel de erlerini dürüstlük, her i te kalite ve güven olarak belirlemi tir. 

Çalı ma alanları; her türlü alt yapı ve üst yapı tasarım ve in aatları; il yolu-devlet yolu, 

otoyol, köprü, tünel, baraj, sulama ve drenaj i leri, hidroelektrik santrali, kanalizasyon, 

içme suyu, ya mursuyu i leri, arıtma tesisi, petrol ve do algaz boru hattı, toplu konut, i

merkezi, otel, hastane, sosyal tesisler, kampus, enerji nakil ve telefon hattı, prefabrik beton 

elemanları ve boru imalatı, limanlar, hava meydanları, demiryolları, hafif raylı sistemler, 

endüstriyel tesisler ve fabrikalar olup; bu alanlarda bir kalite yönetim sistemini yürürlü e

koydu unu ve uygulamakta oldu unu Tüv Industrie Service GmbH (Tüv Cert 

Sertifikasyon Dairesi) tarafından verilen sertifika ile teyit eder.  

Çalı malarını; do ru hedefler saptayarak, sürekli ölçme ve iyile tirme mekanizmalarıyla,

bilginin yenilik ve takibi için gerekli kaynakları sa layarak, yatırım kaynaklarının do ru

bir maliyet/fayda analizine dayandırılmasıyla, riskleri do ru analiz ederek ulusal ve uluslar 

arası farklı sektörlerde de faaliyet gösterme arayı ıyla, kurum ve ülke kaynaklarının

tasarruflu kullanımıyla ve vizyon ve misyon prensiplerinden asla ödün vermeden yürütür. 
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STAJ SÜRES NCE ANT YEDE GÖZLENEN UYGULAMALAR  

antiye stajının kaba in aat bölümü Öz n aat ve Sanayi A. . adlı firmada gerçekle tirildi. 

Staja kabul ve ba lama süreci içerisinde, i  ba vurusu için gereken prosedürler ö renildi. 

antiyeyi olu turan bölümler, sahada kullanılan makineler, proje ve projenin bulundu u

a amaya gelmeden önce gerçekle tirilen uygulamalar (fore kazık, ankraj, radye temel 

uygulamaları) hakkında bilgi edinildi.

Flan -kama iskelenin kullanımı ve kurulu ekli gözlemlendi. Kalıp projeleri incelendi. 

Aplikasyon projeleri do rultusunda sahadaki kalıp imalatı gözlemlendi. Kiri  kalıplarının

imalatı ve buna ba lı olarak dö eme kalıplarının nasıl yerle tirildi i, çelik kalıpların perde 

ve kolonlardaki kullanımı incelendi. Kalıplarda tij demirlerinin kullanımı ve bunun önemi, 

kalıpların genel özellikleri, imalatı ve sökümü sırasında dikkat edilmesi gerekenler 

hakkında bilgi edinildi. 

Donatı projeleri incelendi, projelerin okunu u ve uygulanı ı hakkında bilgi edildi. Radye 

temelde, dö emede, merdivende, kolonda, perdede ve kiri te demir i leri gözlemlendi. 

Nervürlü demir, etriye, çiroz, pilye ve paspay gibi elemanların kullanım amaçları ve 

kullanılı  biçimleri ö renildi. 

Beton i leri; kolon, kiri , perde ve dö eme gibi alanlarda betonun nakli, dökümü, kalıba

yerle tirilmesi, korunması, so utulması ve kalıbının açılmasına kadar tüm a amalarda 

gözlemlendi. Vibratörün beton için önemi, ne amaçla ve nasıl kullanıldı ı ve uygulama 

sırasında nelere dikkat edilmesi gerekti i ö renildi.

Fore kazıklar önüne bims duvar örümü, duvar yüzeyine püskürtme sıva ve sıva üzerine 

yalıtım amaçlı izolasyon membranı ve foamboard uygulaması, ankraj uçlarındaki beton ve 

izolasyon uygulaması gözlemlendi. Aplikasyon projelerindeki koordinatlar do rultusunda

teodolit yardımıyla kolon ve perdelerin yerlerinin tespiti, nivo ile kot verilmesi ve 

imalatların kot kontrollerinin yapılı ı gözlemlendi. C Blokta dü ük dö eme uygulaması ve 

havuz uygulaması gözlemlendi. Havuz kalıp ve demir  

imalatındaki uygulama incelikleri ö renildi.
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25.06.2007

e ba lamak için gerekli belgeler dolduruldu, incelendi. 

 Ba vuru Formu, Mülakat De erlendirme Formu, Deneme Süresi Takip Formu,       

      Oryantasyon Programı Kontrol Listesi, SSK Sigortalı e Giri  Belgesi,  

 Güvenli i Talimatlarına Uyma Taahhütnamesi. 

Proje hakkında genel bilgi edinildi: 

Adı                  : Garden Plaza Otel 

Sınıfı ve Türü  : 4 yıldızlı otel 

Adresi              : Be tepe mah. Armada i  merkezi arkası No: 4 (Ada:7638, Parsel: 17)

                           Sö ütözü Yenimahalle/ANKARA 

Kapasite           : 75 oda + 7 suit + 1 bedensel engelli odası -180 yatak, 208 ki ilik 1.

sınıf lokanta, 50 ki ilik alakart (yemek-kartında bulunan her eyi

hürce seçebilme) lokanta, lobi bar, 75 ki ilik çok amaçlı salon, 100 

ki ilik çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, jimnastik salonu, türk 

hamamı, sauna, masaj odası (2 adet), tenis kortu, çalı ma ofisi, satı

ünitesi (2 adet), 135 araçlık kapalı otopark.

Otel antiye Organizasyon eması adı altında antiyede görev alanlar arasındaki alt-üst 

ili kisini gösteren tablo edinildi. 

Otel n aatı antiyesi Yerle im Planı edinildi. 

Ambar Planı edinildi. 

antiye Bazlı Makine Park Listesi edinildi:

1. Pikap çift kabin (4x2)

2. Otomobil (4x2)

3. Vinçli kamyon (6x2)

4. Vibrasyonlu tokmak

5. Forklift

6. Kule vinç

7. Grove vinç

8. Elektrikli beton vibratörü

9. Beton perdah makinesi

10. El beton perdah makinesi

11. Demir kesme makinesi

12. Demir bükme makinesi
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13. Anda kondu (2 tane)

14. Anda kondu yatakhane (3 tane)

15. Anda kondu büro

16. WC alaturka-alafranga

Onaylı Malzeme/Hizmet Tedarikçi Listeleri edinildi. 

Otel n aatı  Programı edinildi.

06/07.2007      Proje ve danı manlık hizmetleri, Yapı denetim, zolasyon giderleri,

                         Kaba in aat (demir, beton, kalıp, sıva, ap, duvar vb.) 

Yapının temel in ası hakkında bilgi edinildi: 

1. Binanın yapılaca ı alanın tüm çevresine 12m derinli e kadar fore kazıklar

çakıldı.

Fore kazık; derin temellerde kullanılan yerinde dökme beton kesonlardır.

            Fore Kazık Yapımı

1- Kendini tutmayan zeminlerde (genellikle sulu 

zeminlerde) geçici kılıf boru çakılır. 

2- Bu borunun içi bo altılır.

3- Kuyu içine demir kafes 

yerle tirilir.

4- Hazır beton dökülür.

5- Geçici kılıf boru çıkartılır.

2.         Arazi 2m kazıldı. Ankrajlar çakıldı. Bracing betonları

atıldı. Beton kuruduktan sonra ankraj ba ları sıkıldı. Bu 

i lem her 2m’de bir tekrarlanarak arazi kademe kademe 

12m’ye kadar kazıldı.

      Ankraj teknikleri yapı çukurlarının ve evlerin stabilitesini sa lamak amacı ile 

kullanılırlar. 

                                      Ankraj Yapımı

1- 90-140 mm çapında delik delinir.  2- Deli e çimento enjekte 

edilir.  3- Ankraj donatısı yerle tirilir.  4- Kök bölgesine tekrar

çimento enjekte edilir.  5- Ankraj spesifik öngerme de erlerine

göre test edilir ve

kamalanır.


