
4.000 TON PLENT ALTI BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (ASFALT) ALIMI İŞİ 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KISALTMALAR

İdare :  Rize İkizdere Köylere Hizmet Götürme Bir l iğ i

Yüklenici :  İdare i le  söz leşmeyi imzalayacak o lan f irma

2. KONU:

Bu  şartname i lçemizde hasar  görmüş köy yol lar ın ın  onarımında kul lanı lmak üzere iht iyaç
duyulan 4.000 ton bitümlü sıcak karış ım asfalt ın  sat ın alma koşul lar ın ı  içermektedir.   

3. GENEL ŞARTLAR

3.1. Kal ite  kontro l  deneyler i  tablosunda  yer  alan  test  ve  deneyler  İdarece  gerek
görüldüğü  takdirde  yüklenic i  taraf ından  yapt ır ı lmak  zorundadır.  Yüklenic i
taraf ından  yapt ır ı lacak  test  ve  deneylere  i l işkin  giderler  söz leşme  bedel ine  dahi l
o lup, bu giderler iç in  yüklenic i  İdareden i lave bir bedel ta lep edemez.

3.2. Hazır lanmış  bitümlü  sıcak  karış ım  asfalt ın  Rize  i l  s ın ır lar ı  iç inde  plent  alt ından
al ınarak  ser im  yerine  kadar  nakledi lmesi  Rize  İ l  Özel  İdaresi  makine  parkına
kayıt l ı  araçlar  i le  yapı lacakt ır.

  

4. BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT 

4.1. Tanımı:  Bitümlü  sıcak  karış ım  asfalt;  kır ı lmış  ve  e lenmiş  kaba  agrega,  ince
agrega ve mineral  f i l ler in  145-160ºC sıcakl ıkta  ıs ı t ı lmasından sonra  aynı  s ıcakl ığa
kadar  ıs ı t ı larak  viskoz  s ıv ı  hale  get ir i lmiş  bitümlü  bağlayıc ı  i le  bel l i  gradasyon
l imit ler i  arasında  işyer i  kar ış ım  formülü  esaslar ına  uygun  olarak  plentte
karışt ır ı lması  sonucu oluşan sat ıh kaplama malzemesidir.

4.2. Mineral  Agrega ve Genel Özell ikler

4.2.1. Kaba  agrega,  ince  agrega  ve  mineral  f i l ler  o lmak  üzere  üç  ayrı  dane
grubuna ayrı lacak ve bu dane gruplar ın ın  düzgün bir  derecelenme verecek
şeki lde  bel l i  oranlarda  karışt ır ı lmasından  oluşacakt ır.  Kaba  agrega,  ince
agrega  ve  mineral  f i l ler  i lg i l i  esaslara  uygun  olarak  hazır lanacak,  ana
gradasyon  l imit ler inden  bir ine  uyacak  şeki lde  bel l i  oranlarda  harmanlama
yapı larak  kul lanı lacakt ır.

4.2.2. Kaba  agrega,  ince  agrega  ve  mineral  f i l lerden  oluşan  karış ıma  esas
mineral  agrega aşağıdaki  genel  ve özel f iz ik i  özel l ik lere  haiz o lacakt ır.

4.2.3. Agrega  kırmataş,  kır ı lmış  çakı l  veya  bunlar ın  karış ımından  ibaret
o lacakt ır.  Karış ım  iç indeki  kırmataş  veya  kırma  çakı l  temiz,  sert ,  sağlam
ve  dayanıkl ı  danelerden  ibaret  o lacak,  bütün  malzemede  ki l  topraklar ı ,
b itkise l  maddeler  ve diğer zarar l ı  maddeler bulunmayacakt ır.

4.2.4. Sıcak  karış ıma  esas  asfalt  betonu  aşınma  tabakası  mineral  agrega  ana
gradasyon l imit ler i  o larak TİP-2 kul lanı lacakt ır.

Aşınma Tabakası  İçin Gradasyon Limitleri

Elek Boyu Mm
(in, No)

TİP-1 TİP-2 TİP-3 

Çok İnce Aşınma

19 (3/4") 100

12,5 (1/2") 88 -100 100 100

9,5 <3/8") 72 - 90 80 -100 90- 100

6,0 <1/4") - - 25-33

4,75 (No.4) 42 - 52 55-72 23-31

2,00 (No. 10) 25-35 36 - 53 20-27

0,425 (No.40) 10-20 16-28 12-18

0,180 (No.80) 7-14 8 -16

0,075 (No.200) 3-8 4 - 8 7-11
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4.3. Kaba Agrega

4.3.1. Kaba  agrega;  kırmataş,  kırma  çakı l  veya  bunlar ın  karış ımından
oluşacakt ır.

4.3.2. Kaba  agrega:  agrega  karış ımın ın  4,75  mm'l ik  (No.4)  e lek  üzerinde  kalan
kısmı  o lup,  temiz,  pürüzlü,  sağlam  ve  dayanıkl ı  danelerden  oluşacakt ır.
Kaba  agrega  iç inde  yumuşak  ve  dayanıksız  parçalar,  ki l  organik  ve  diğer
zarar l ı  maddeler  serbest  veya  agrega  taneler in i  sarmış  halde
bulunmayacakt ır.

4.3.3. Karış ıma  giren  kaba  agrega,  çakı ldan  hazır lanmış  ise  4,75  mm'l ik  (No.4)
elek  üzerinde  kalan  kısmın  en  az  %95' in in  tüm  yüzeyler i  k ır ı lmış  olacak,
hiçbir  yüzeyi  kır ı lmamış agrega bulunmayacakt ır.

4.3.4. Kaba taneler i  kübik ve kesk in  köşel i  o lacakt ır.

4.4. İnce Agrega

4.4.1. 4,75  mm'l ik  (No.4)  e lekten  geçip  0,075  mm'l ik  (No.  200)  e lek  üzerinde
kalan  malzeme  olarak  tanımlanan  ince  agrega,  kır ı lmış  taş,  çakı l  veya
kum i le bunlar ın karış ımından oluşacakt ır.

4.4.2. İnce  agrega  temiz,  sağlam  ve  dayanık l ı  o lacak,  plast is i te  indeksi  sonucu
non-plast ik  o lacakt ır.

4.4.3. Kır ış ımda kul lanı lacak doğal  kum ince agrega özel l ik ler ine sahip o lacak ve
miktar ı  kar ış ımdan  isteni len  stabi l i te,  akma,  boşluk  değerler in in
sağlanması  şart ıy la  tespit  edi lecekt ir.

4.5. Mineral  Fi l ler

4.5.1. Mineral  f i l ler  tamamı 0,425 mm (No.  40)  e lekten geçip,  ağır l ıkça  en  az  %
70' i  0,075 mm (No.200) e lekten geçen malzeme olarak tanımlanır.

4.5.2. Kaba  ve  ince  agreganın  karış ım  gradasyonu  0,425  mm  (No.  40)  e lekten
geçen  malzeme  miktar ı  yönünden  yetersiz  ise,  agrega  karış ımına  mineral
f i l ler  i lave edi lebi l i r.

4.5.3. Mineral  f i l ler;  taş  tozu,  mermer  tozu,  sönmüş  kireç  veya  benzeri
maddelerden  oluşacak;  ki l ,  toprak,  organik  ve  zarar l ı  madde
içemeyecekt ir.

4.6. Bitümlü Bağlayıcı lar ve Genel Özell ikleri

TS 1081 EN 12591-“Bitümler  ve  bitümlü  bağlayıc ı lar  -  kaplama sın ı f ı  b itümler  özel l ik ler”
şart  ve  tar i f ler in i  tümüyle  kapsayacak  özel l ikte  o lup,  ince  f i lm  ve  bununla  i lg i l i
deneyler in  yapı lması  mecburidir. İşyer i  kar ış ım formülü  i le  kul lanı lacak  bitümlü bağlayıc ı
50/70 penetrasyonlu bitüm Yüklenic i  taraf ından temin edi lecekt ir. 

4.7. Karışımın Tolerans Sınırları

Bitümlü  sıcak  karış ım  asfalt  imal inde  kul lan ı lan  kar ış ım;  agreganın  gradasyonu,  bitümlü
bağlayıc ı  i le  kar ışt ır ı lmadan  önce  ve  sonra,  tabloda  veri len  to lerans  s ın ır lar ı  iç inde
kalacakt ı r. Ayr ıca  bitüm  miktar ı  da  tabloda  bel irt i len  to lerans  s ın ı r lar ı  iç inde  kalacakt ır.
Tabloda  veri len  to lerans  değerler i  laboratuar  deney  sonuçlar ı  iç in  ver i lmiş  o lup,  imalat
her  durumda dizayn  değerler ine  göre  yap ı lacakt ır. Ancak  üret imde herhangi  bir  nedenle;
kar ış ımın  gradasyonu,  al ınan  bütün  önlemlere  rağmen  bu  iz in  ver i len  l imit ler  d ış ında
kal ıyor  ise  veya agrega ocağından gelen  değiş ik l ik ler  dolay ıs ı  i le  kar ış ımın  özel l ik ler inde
değişmeler o lduğu saptanıyor  ise, yeni  bir  laboratuar kar ış ım dizayn ı  yap ı lacakt ır.

Karışımın Tolerans Sınırları  Tablosu

Malzeme Toleranslar
4,75 mm (No.4) ve daha büyük e leklerden
geçenler

± % 4

2,00  mm  (No.10)  i le  0,177  (No.80)
arasında e leklerden geçenler

± % 2

0,075 mm (No.200) e leği  geçen ± % 2
Bitümlü Bağlayıc ı ± % 0,3

4.8. İş Yeri Karışım Formülü

4.8.1. Asfalt  betonu  yapımında  kul lanı lacak  mineral  agrega  karış ımının
granülometr is i  aşınma tabakası  iç in  Karayol lar ı  Genel  Müdürlüğü  Karayolu
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Teknik  Şartnamesi  Kıs ım  407’de  ver i len  gradasyon  sın ı f lar ından  bir ine
uygun  olacakt ır.  Kul lanı lacak  granülometr i  s ın ır lar ı  iç indeki  agrega
karış ımı,  kabadan  inceye  doğru  muntazam bir  dereceleme  göster i lecek  ve
herhangi  bir  e lekte  alt  seyretmeyecekt ir.  Asfalt  betonu  imal inde  işyer i
kar ış ım  formülü  esas  al ınacak  ve  işyeri  kar ış ım  formülünde  veri len  soğuk
beslemedeki  agrega oranlar ına aynen uyulacakt ır.

4.8.2. İhale  kapsamında  satın  alınacak  asfalt  t ip  ve  karışım  oranı;   (TİP
2)

Ürün kodu Karışımdaki  oranı

Taş tozu                45 %

1’no mıcır   50 %

Bitüm 48 kg/TON olacakt ır.

4.9. Karışımın İşyerine Nakli

4.9.1. Asfalt ın  plentten  tesl imi  İdare  araçlar ı  ve/veya  İdareye  iş  yapan  kiral ık
araçlar  (İdareden  onayl ı  iz in  ve/veya  yetki  belgesi  get ir i lmesi  şart ıy la)
vasıtasıyla  yapı lacakt ır.

4.9.2. Hava sıcakl ığ ına bağl ı  o larak  asfalt  betonu karış ımının  plent alt ında vasıta
üzerindeki  s ıcak l ığ ın  aşağıdaki  l imit ler  arasında  o lması  yüklenic i
taraf ından sağlanacakt ır.

Hava Sıcaklığı                          Karışımın Sıcaklığı

+  5 i le  +15 °C arası  iç in 155 °C

+ 15,1 i le  +30  °C arası  iç in 145 °C

+30  °C yukarıs ı  iç in 140 °C

4.10. Kalite Kontrol Deneyleri

Yüklenic i  aşağıda  bel irt i len  deneyler i  İdarece  (kontro l  mühendis ince)  gerek  görülen
sıkl ık larda  yapt ırmak zorundadır.

       

AMACI DENEY ADI DENEY STANDARDI

Dizayn iç in  agrega üret i lmesi
Elek Anal iz i  (yaş

metot)
ASTM C-136, C-117 (TS

EN 933-1)

Konkasörde agrega üret iminin 
kontro lü

Elek Anal iz i  (yaş
metot)

ASTM C-136, C-117 (TS
EN 933-1)

Sıcak si lo  gradasyon kontro lü
Elek Anal iz i  (yaş

metot)
ASTM C-136, C-117 (TS

EN 933-1)

Karış ımın f iz iksel özel l ik ler in in  
kontro lü

Bitüm yüzdesi,  Br iket
hazır lama,  Briket

özgül  ağır l ığ ı ,
Stabi l i te,  Akma ve Vh,

Vf, VMA hesaplar ı

AASHTO T-164, T-30
ASTM D-1559

ASTM D-2726

(TS EN 12697-
1/2/6//8/30/34)

Segregasyon olup o lmadığın ın  
tespit i

Bitüm %'si  ve
Gradasyon

AASHTO T-164,

AASHTO T-30,

(TS EN 12697-1/2)

Tabakanın s ık ışma ve kal ın l ık  
kontro lü

Karot al ımı,  karot
özgül  ağır l ığ ı  tayin i

ASTM D-2726

(TS EN 12697-6)
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5. MUAYENE  VE  KABUL  İŞLEMLERİ,  KABUL  EDİLMEYEN  MALZEME  VE
KARIŞIMLAR  

5.1. Malın  tesl iminde  esas  muayene  ve  kontro l  uzman  personel  taraf ından  gözle
yapı lacakt ı r. Gözle  kontro lden  uygun  ve  geçerl i  notu  almış  mal  tesl im  al ınacakt ır.
Ancak  gözle  kontro l  net icesi  ya  da  herhangi  bir  sebepten  dolayı  İdarenin  gerek
görmesi  üzerine,  her  part i  maldan  al ınacak  numuneler in  tamamı  ya  da  bir  kısmı,
iş in  ehl i  laboratuvarlarda  teste  gönderi lebi l i r.  Bu  durumda  mal,  bu  teknik
şartname  ya  da  Karayol lar ı  Genel  Müdürlüğü  Karayolu  Teknik  Şartnamesi ’nde
bel irt i len şart lara uygunluk raporu al ındıktan sonra,  İdaremizce tesl im al ınacakt ır.
Uygunluk  raporu  al ınamayan  mal  İdaremizce  tesl im  al ınmayacak  ve  bunun  iç in
yüklenic iye herhangi  bir  bedel  ödenmeyecekt ir.

5.2. Şartnamelerde  istenen  nite l ik ler i  taşımayan  malzeme  uygunsuz  malzemedir.  Bu
malzemeler  kul lanı lmamış  ise  yüklenic i  taraf ından  ya  imha  edi lecek  veya
şant iyeden  uzaklaşt ır ı lacakt ır.  Şayet  kul lanı lmış  ise  bununla  yapı lan  imalat
sökülüp  uygun  malzeme  i le  yenis i  yapı lacakt ır.  Reddedi len  malzemenin,  yüklenic i
taraf ından  şartnamelerdeki  n ite l ik ler i  sağlayacak  şeki lde  uygun  duruma
get ir i lmesi  mümkün  ise  ve  bunun  yeter l i  o lduğu  kontro l  mühendis i  taraf ından
muayene  ve deney sonucu  tespit  edi l i rse  bu  malzemenin kul lanı lması  mümkündür.
Ayrıca  genel  o larak  teknik  nite l ik  ve  şart lar ı  haiz  o lmayan  malzeme  kabul
edi lmez.  Kabul  edi lmeyecek  veya  uygun  duruma  get ir i lerek  kabul  edi lebi lecek
malzeme  hakkında  kontro l  mühendis i  b ir  rapor  düzenleyerek  Yüklenic iye  tebl iğ
eder. Yüklenic i  ayn ı  günde bu rapora it i raz  edebi l i r.

5.3. Yüklenic in in  i t i raz ın ın  idarece  tetkiki  esnasında  kabul  edi lmeyen  malzeme  hiçbir
suret le  tesl im  al ınmış  o lmaz.  Bu  it iraz  idarece  incelenerek  kabul  ya  da  reddedi l i r.
Kontro l  mühendis in in  raporu  uygun  görülürse  yüklenic i  kabul  edi lmeyen
malzemeyi  değişt irmeye veya uygun duruma get irmeye mecburdur.

5.4. Bitümlü  sıcak  karış ım  asfalt  imal i  s ırasında  yüklenic i  taraf ından  numuneler
al ınacak  ve  bunlar ın  yüklenic i  laboratuvarında  lüzumlu  deneyler i  ve  araşt ırmalar ı
yapı lacakt ı r.  Bu  deney  ve  araşt ırmalar ın  sonuçlar ı  teknik  şartnamelere  uygun
deği lse,  yüklenic i  derhal  imalat ı  durduracak,  plentte  yeniden  gerekl i  ve  yeter l i
ayarlamalar ı  yapıp aksakl ık lar ı  g iderdikten sonra imalata devam edecekt ir.

5.5. İmalat  hatasından  dolayı  fenni  şartnamelere  uymayan  karış ımlar,  faz la
ıs ıt ı lmaktan  dolayı  yanmış  (karbonlaşmış)  veya  f iz ik i  özel l iğ in i  kaybetmiş  o lan
karış ımlar,  az  ıs ı t ı lmaktan  dolayı  rutubet l i  kalmış  agrega  i le  yapı lan  karış ımlar,
plent in  çal ışmaya  başlaması  ve  durdurulması  anlar ındaki  kar ış ımlar  kesin l ik le
kabul edi lmeyecekt ir.

6. ASFALT PLENTİNİN YERİ 

Bitümlü  sıcak  karış ım  asfalt ın  serme  sıcakl ığ ın ı  sağlaması  iç in  Yüklenic in in,  Rize
belediye  s ın ır lar ı  içer is inde  ihale  konusu  işte  kul lanabi lmek  üzere  kendi  mal ı  ve/veya
taahhüt edebi leceği  bir  asfalt  p lent i  bulunacakt ır.

7. ÖDEMEYE ESAS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ  

Bitümlü  sıcak  karış ım  asfalt  temini  iş inde  taşıma  yapan  araç,  dolu  ve  boş  o larak
kantarda  tart ı lacak  ve  kantar  f iş i  ürünü  tesl im  alacak  görevl i  İdare  e lemanına  tesl im
edi lecek  ve  mutabakat  sağlanacakt ır.  Tart ım  ücret i  yüklenic i  taraf ından  karşı lanacakt ır.
İdare  gerekl i  görürse  tart ı  iş lemini  tart ı  g iderler i  yüklenic iye  ait  o lmak  üzere  yeniden
yapt ırab i l i r.  Bitümlü  sıcak  karış ım  asfalt ın  kabulüne  esas  al ınacak  miktar,  tart ı  sonucu
(dolu – boş) bulunan net miktar (ki logram) olacakt ır.

8. TESLİMAT

İdare,  gerek  görürse;  3  (üç)  gün  önce  asfalt ın  miktar ın ı  söz lü  ve/veya  yazı l ı  o larak
Yüklenic iye  bi ld irecekt ir.  Yüklenic i  bu  talebe  göre  hazır l ığ ın ı  yapacak  ve  bitümlü  sıcak
karış ım  asfalt ın  tesl imini,  bu  şartname  ve  Karayol lar ı  Genel  Müdürlüğü  Karayolu  Teknik
Şartnamesi ’nde  bel irt i len  teknik  şart lara  uygun  şeki lde  peyderpey  50  (Ell i)  takvim
günü  içer is inde plent alt ı  gerçekleşt irecekt ir.

9. DİĞER HUSUSLAR

9.1. Asfalt  şant iyes ine  asfalt  a lmak  iç in  gelen  İdare  araçlar ı  ve/veya  İdareye  iş  yapan
kiral ık  araçlar  (İdareden onayl ı  iz in  ve/veya yetki  belgesi  get ir i lmesi  şart ıy la)  her
sefer inde tart ı lacak ve gir iş  saat i  gerçek zamanl ı  o larak  gir i lecekt ir. Araçlar  asfalt
a ld ıktan  sonra  şant iyeden  çıkarken  tekrar  tart ı larak  tonaj ı  ve  ç ık ış  saat i  gerçek
zamanl ı  o larak  yazı lacakt ır.  Tart ım  iş lemi  yüklenic i  taraf ından  yapı lacak  o lup  bu
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kapsamdaki  tüm  masraf lar  yüklenic iye  ait t ir.  İdare  gerek  görmesi  durumunda
tart ım  iş leminin  idarenin  gösterdiği  herhangi  bir  kantarda  yapt ırabi l i r.  Bu
kapsamda da ortaya çıkacak tüm masraf lar  yüklenic iye ait t ir.

9.2. İdare  araçlar ı  ve/veya  İdareye  iş  yapan  kiral ık  araçlar  en  faz la  1(bir)  saat  asfalt
üret im  şant iyes inde  beklet i lecekt ir.  Yüklenic i  f i rmanın  birden  faz la  asfalt  üret im
şant iyesi  var  ise  hangi  şant iyeden  asfalt  vereceğini  b ir  gün  öncesinden  kontro l
teşki lat ına bi ld irecekt ir. 

9.3. İdare  araçlar ı  ve/veya  İdareye  iş  yapan  kiral ık  araçlar  1  (bir)  saat  içer is inde
asfalt  a lmadığı  takdirde  her  bir  araç  iç in  söz leşme  bedel in in  %  0,06  (OnBinde
Alt ıs ı)  tutar ında ceza yüklenic in in  alacağından kes i lecekt ir.

9.4. Yapt ır ı lacak  deney  ve  tahl i l lere  ait  ücret ler  yüklenic i  taraf ından  ödenecekt ir.  Bu
işe  ait  özel  teknik  şartname  i le  diğer  şartnameler  arasında  çel işk i  görülürse  özel
teknik  şartnamedeki  hususlar  muteber  o lacakt ır.  Bu  şartnamede  sayı lmayan
hususlarda  Karayol lar ı  Genel  Müdürlüğü  Yol lar  Fenni  Şartnamesinin  74’üncü
kısmındaki  esaslar  ve şart lara uyulacakt ır.
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