
Beton Teknolojisi ve Betonun Doğru Siparişi 
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İçerik 
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• Soğuk Havada Beton 
Dökümü 

• Betonun Doğru Siparişi 

 





Beton Standartları ve Kalite 
Geçmişi 
 1980’li yıllar: Hazır betona geçiş 

 1988: Türkiye Hazır Beton Birliği’nin kurulması 

 1994: TS 11222 Hazır Beton Standardı 

 1996: Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından gönüllü KGS Belgelendirmesi 

 2001: TS 11222’ye uygun üretim zorunluluğu 

 2004: TS EN 206-1 Beton Standardı 

 2010: Hazır betonda “G İşareti” zorunluluğu  

 2012: TS 13515 TS EN 206-1 Uygulanmasına yönelik tamamlayıcı standart 

 2014: TS EN 206 Beton- Özellik, performans, imalat ve uygunluk 

 2014: TS 13515 TS EN 206 Uygulanmasına yönelik tamamlayıcı standart 

 2017:TS EN 206:2013+A1 Beton- Özellik, performans, imalat ve uygunluk 

 2019: TS 13515 TS EN 206 Uygulanmasına yönelik tamamlayıcı standart 



Betonda Kalite Adımları 

• Proje-Şartname 
uygunluğu 

• Kontrollü beton 
üretimi & denetimi  

• Şantiyede beton kontrolü 
– Beton dökümü öncesi kontroller 

– Betonun teslim alınması, nitelik değerlendirmesi ve 
dökümü esnasındaki kontroller 

– Betonun döküm sonrası süreçlerinin kontrolü 

 



Proje Uygunluğu Kontrolü 

Proje kontrolüne önemli mevzuat:    
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 

• Projelerde beton dayanım sınıfı ve 
donatı sınıfı ile birlikte çevresel etki 
sınıfının belirtilmesi zorunlu, 

• En az beton sınıfı, hazır beton için 
C25/30, önüretimli beton için C30/37, 

 

 
• C50/60 sınıfına kadar TS 500, daha yüksek beton 

sınıflarında Eurocode 2’de verilen kabuller kullanılacak. 

 



Kaliteli Beton 
Üretimi 

SORULAR:  
- Kaliteli beton 

üretimi için 
ön şart nedir? 

- Sadece 
şantiyede 
numune 
alımıyla 
kontrol 
yapılması 
yeterli midir? 

 

Cevap:  
• Şartnameye-projeye uygun kaliteli 

betonun sağlanması için hazır 
beton tesisi uygun bir üretim 
kontrol sistemine sahip olmalı, 

• Üretim kontrol sistemi ve tesis 
periyodik denetlenmeli. 



Beton Standartları ve Mevzuat 

Beton Standartları: 

• TS EN 206 ve TS 13515 

Betonla İlgili Mevzuat: 

• 4703 Sayılı Ürün Güvenliği Kanunu ve 
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı 
Kriterler Hakkındaki Yönetmelik 
(zorunlu G İşaretlemesi) 

• 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve 

Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği 
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BETONUN ŞANTİYEDE NİTELİK DENETİMİ: 

• Beton kıvamının uygunluğunun değerlendirilmesi 
(çökme veya yayılma deneyi ile)  

• Beton basınç dayanımı için numune alınması 
(Nitelik deneyleri): 

– TS 13515 Ek B1’e        
göre yapılmalı 

9 

• Kıvam tayini için, TS 
EN 206, Çizelge 21 
uygulanmalıdır. 

Şantiyede Beton Kalitesi: 
Beton Dökümü 
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Şantiyede Beton Kalitesi: 
Beton Dökümü 
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• Çizelgede verilen her iki kriter birden sağlanmalıdır.  

• Aynı günde tek deney sonucu varsa, kat betonu 
tamamlandıktan sonraki tüm sonuçlar dikkate 
alınarak 1. kriter kontrol edilmelidir. 

Şantiyede Beton Kalitesi: 
Beton Dökümü 



Elektronik Beton 
İzleme Sistemi (EBİS) 
 

Tebliğ: 4708 Sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun 
Kapsamında Denetimi 
Yürütülen Yapılara Ait 
Taze Betondan Numune 
Alınması, Deneylerinin 
Yapılması, Raporlanması 
Süreçlerinin İzlenmesi ve 
Denetlenmesine Dair 
Tebliğ 

Yayım Tarihi: 18.12.2018 
(değişiklik 24.03.2020) 

Yürürlük Tarihi: 
25.12.2018 

Son genelge : 30.11.2020 

 



EBİS Aşamaları 1: 
• Şantiyede Yapı Denetim Laboratuvarı el terminali ile transmikser 

etiketini ve irsaliyedeki karekodu okur. Transmikser ve irsaliye 
bilgileri vb. detaylar EBİS uygulamasına aktarılır. 

• El terminali ile RFID ile çipler okunur. 

• Yapı Denetim Kuruluşu gözetiminde laboratuvar RFID çip 
yerleştirerek ilgili transmikserden numune alır. 

• Numuneler TS EN 12390-2’ye uygun (15-30°C’de) muhafaza 
edilmek üzere bir tutanakla şantiye şefi veya müteahhide teslim 
edilir. Numunelerin uygun şartlarda saklanması şantiye 
sorumluluğuna verilmiştir. 

• Lab. 16-72 saat sonra kalıptan çıkarmak üzere lab.a getirip kür 
havuzuna koyar  

Şantiyede Beton Kalitesi: 
Beton Dökümü 



• Kür havuzu sıcaklıkları sensörler 
yardımıya EBİS sistemine 
aktarılmaktadır. 

•  7-28 gün sonrasında numuneler 
özel olarak hazırlanmış olan 
beton presinde teste tabi 
tutulur. 

• Sonuç raporu, anında EBİS 
uygulamasında oluşur ve YDK 
tarafından işleme alınır. 

 

EBİS Aşamaları 2: 

Şantiyede Beton Kalitesi: 
Beton Dökümü 



• ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

• Yapı İsleri Genel Müdürlüğü 

 
• 18/12/2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4708 Sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara 
Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, 
Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ 
25.11.2020 



• Bakanlıktan izin belgeli laboratuvarlarca taze betondan alınan 
beton etiketli deney numuneleri; yapı müteaahidi veya 
şantiye şefince şantiye mahallinde TS EN 12390-2 "Dayanım 
Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması 
ve Küre Tabi Tutulması" 

• Standardına uygun olarak 16 saatten az, 3 günden daha fazla 
olmamak üzere yeterli sertliğe ulaşıncaya 

• kadar, şoktan, titreşimden ve kurumadan korunacak şekilde, 
(20 ± 5) °C (veya sıcak iklimlerde (25 ± 5) 

• °C) sıcaklıktaki ortam koşullarını sağlayabilecek saklama alanı 
veya saklama kutularında bekletilecektir. 



YAPI ÖMRÜ İÇİN EN KRİTİK 
KONULARDAN BİRİ: 
PASPAYI 

Betonarme bir yapı dış 
yüklere karşı yeterli bir 
güvenlikte tasarlanmış ise 
servis ömrü donatı 
üzerindeki örtünün (pas 
payı) kalınlığına ve beton 
kalitesine bağlıdır.  

Şantiyede Beton Kalitesi: 
Beton Dökümü 



Betonun Yerleştirilmesi Sırasında Dikkat Edilecekler: 

• Beton kalıba yüksekten 
dökülmemelidir (En fazla 
1,5metre) 

 

 Beton ayrıştırılmadan dökülmelidir 

Şantiyede Beton Kalitesi: 
Beton Dökümü 



Kolon ve perdede ayrışma 

 

Şantiyede Beton Kalitesi: 
Beton Dökümü 



Eksik vibrasyon 
sonucu betonda kalan 
hava boşlukları 

Düşük slump- tek 
vibratör yeterli değil 

Şantiyede Beton Kalitesi: 
Beton Dökümü 



 Telis bezi serilerek zaman zaman sulama 

 Kenarlara dayanak yaparak gölet oluşturma 
 

Beton yüzeyi sürekli ıslak tutulmalıdır 

 Betonda ıslanma kuruma döngüsü yapılmamalıdır. 

 Fırçayla veya püskürtülerek uygulanabilir 

 Kalıp açılır açılmaz, beton içerisindeki suyun 
buharlaşmasına izin vermeden uygulanmalıdır. 

 

Su ile Kürleme 

Kimyasal Kür 

  21 

Şantiyede Beton Kalitesi: 
Beton Dökümü Sonrası Bakım 







Türkiye’de Ocak Ayı Ortalama 
Sıcaklık Dağılımı 



Beton Yapım Döküm ve Bakım 
Standartları 

 

• TS 1248:2012 Betonun hazırlanması, dökümü ve 
bakım kuralları - Anormal hava şartlarında 

• ACI 305R-10 Guide to Hot Weather Concreting  

• ACI 306R-10 Guide to Cold Weather Concreting 

 

• TS 1247:2018 Beton yapım, döküm ve bakım 
kuralları (Normal hava koşullarında) 

•  (Amerikan Beton Enstitüsü Komite Raporları) 

• ACI 304R-00 : 2009, ACI 309R-05 : 2005, ACI 308.1-11 : 2011, ACI 308R-16 : 2016  

 

 



TS 1248 Standardına Göre Anormal Hava Şartları: 

• Beton dökümü sırasında, sağanak halinde yağış, şiddetli 
rüzgar, aşırı soğuk ve don, aşırı sıcaklık yükselmesinin 

bulunduğu süredeki hava durumudur. 

 



• Soğuk havanın tanımı 
• TS 1248 Standardı’na göre art arda üç gün, günlük ortalama hava 

sıcaklığının +5oC’nin altında olması ve bu periyotta hiçbir yarım gün hava 
sıcaklığının +10oC’nin üstünde olmaması durumuna “beton için soğuk 
hava” denir. 

• Amerikan Beton Enstitüsünün ACI 306R-88’nolu raporunda üç gün sürekli 
olarak günlük ortalama sıcaklık +5oC’nin altında veya 24 saatlik bir 
periyotta hava sıcaklığı 12 saatten fazla +10oC’nin altında ise “beton için 
soğuk hava” ortamı oluşmuş demektir. 

 



• En düşük, en yüksek ve ideal taze beton 
sıcaklıkları 

 

En düşük taze beton sıcaklığı (TS EN 206) +5oC 

İdeal taze beton sıcaklığı +15oC  25oC 

En yüksek taze beton sıcaklığı (TS 13515) +35oC 

TS EN 206 Standardı’na göre en düşük taze  beton sıcaklığı +5oC olmalıdır. Ancak, 
beton sıcaklığının +10oC’nin altında olması tavsiye edilmez 
 



• Soğuk havanın betona etkisi 
• Soğuk hava koşulları sonucu betonda görülen başlıca 

olumsuzluklar aşağıda belirtilmiştir: 

 

• Hidratasyon reaksiyonunun yavaşlaması, 

• Priz süresinin uzaması, 

• Erken dayanımın düşmesi  

• Beton içindeki suyun donma-çözülme riskine maruz 
kalmasıdır. 

• Beton taze halde iken beton sıcaklığının 0oC’nin altına düşmesi 
durumunda beton “don” tehlikesi ile karşılaşır. 

 



Beton Sıcaklığının Basınç Dayanıma Etkisi 

 



 

• TS 1248’e  göre betonun en azından 4 MPa basınç dayanımına ulaşıncaya 
dek donması engellenmelidir.  

• Bu dayanım değerine aşağıda verilen sürelerde ulaşılabilir. Betonun 
su/çimento oranı, bağlayıcı tipi ve kür sıcaklığı betonu dondan korumak 
için gerekli süreyi etkiler. 

Don olayının taze betona zarar vermemesi için gerekli beton yaşı  

 
Çimento Tipi 

Su/çimento 
oranı 

Kür sıcaklığına bağlı olarak taze betonun don etkisinden 

zarar görmemesi için gerekli süre, saat 

5oC 10oC 15oC 20oC 

Erken dayanımı düşük 

0,4 35 25 15 12 

0,5 50 35 25 17 

0,6 70 45 35 25 

Erken dayanımı yüksek 

0,4 20 15 10 7 

0,5 30 20 15 10 

0,6 40 30 20 15 



• Donma-çözülmenin taze betona etkisi 

 

 



• Donma-çözülmenin sertleşmiş betona etkisi 



• Beton içindeki hava boşluklarındaki su, -1oC’de donmaya 
başlar. Bir miktar su donduğunda donmamış sudaki iyon 
konsantrasyonu yükselir ve donma noktası düşer.  

• -4oC’de yeterli miktarda su donar ve hidratasyon reaksiyonu 
tamamen durur. Suyun donması sonucu oluşan hacimsel 
genleşme betonda telafi edilemeyecek hasarlara neden olur. 

 

Soğuk havada beton uygulamasında ilk 48 saat 
gerekli önlemler alınarak beton “dondan” 

korunmalıdır. 

 

 



• TS 1248 Çizelge 1’e Göre Tavsiye Edilen Beton Sıcaklıkları   

 



• Soğuk havada üretilecek beton için öneriler: 
• Düşük su/çimento oranı, (su/çimento 0.4-0.5) 

• Düşük kıvamlı beton (10-14 cm), 

• Çimento dozajının arttırılması, 

• C3S miktarı yüksek çimento kullanımı, 

• Yüksek erken dayanımlı çimento kullanımı, 

• Priz hızlandırıcı, antifriz ve gereki durumda hava sürükleyici 
katkı  kullanımı, 

• Beton bileşenlerinin önceden ısıtılması,  

• Mineral katkı kullanımının sınırlandırılması 



Katkı Seçimi 

• Antifiriz katkılar 

• Priz hızlandırıcı  

• Su azaltıcı 

• Hava sürükleyici katkılar 

 
Soğuk hava koşullarında genel olarak priz hızlandırıcı ve antifriz 
katkı kullanılır. Antifriz katkı suyun donma noktasını düşürerek 
hidratasyon reaksiyonun devamını sağlar. Antifriz katkı 
hidratasyon reaksiyonunun hızını ve ısısını doğrudan etkilemez. 



• Priz hızlandırıcı olarak kalsiyum klorür kullanılması priz 
açısından iş görmesine rağmen donatılı betonda korozyona 
neden olur. Bu nedenle kullanılmaması ya da zorunlu 
durumda çimento kütlesinin en fazla %2’si kadar kullanılması 
tavsiye edilir. 

• Hava sürükleyici katkı kullanımı ise özellikle donma-çözülme 
etkisinin hâkim olduğu yerlerde mutlaka gerekmektedir. Hava 
sürükleyici katkı kullanımı ile betonda kontrollü boşluk 
oluşumu sağlanır ve beton içinde donma-çözülme etkisi ile 
suda oluşacak hacimsel genleşmelere karşı direnç artar.  

 

 



• Mineral katkı kullanımı soğuk havada tercih 
edilmez. Çünkü mineral katkılar betonda prizi 
geciktirdiği gibi hidratasyon ısısını da düşürürler. 
Ancak, gerekli önlemlerin alındığı durumlarda 
sınırlı miktarda mineral katkı kullanımının 
dürabilite açısından faydası vardır. 

 



• Hidratasyon ısısına etki eden etkenler 

• Hava sıcaklığı, 

• Betonun başlangıç sıcaklığı, 

• Çimentonun miktarı, inceliği ve kimyasal yapısı, 

• Su/çimento oranı, 

• Mineral ve kimyasal katkılar, 

• Beton elemanın boyutları. 

 



• Hava sıcaklığının düşük olması ve bu nedenle beton 
sıcaklığının da düşük olması hidratasyon reaksiyonunu 
olumsuz etkiler ve bunun sonucunda priz ve dayanım kazanma 
hızı düşer.  

• Bu sürenin artması elbette kalıpların zamanında 
alınamamasına ve iş süresinin artmasına neden olur. Kısaca 
beton dayanımı ve dayanıklılığı etkilendiği gibi ekonomik 
olumsuzluklar da meydana gelmektedir. 

Sıcaklık, oC Yaklaşık priz alma süresi, saat 

21 6 

16 8 

10 11 

4 14 

-1 19 

-7 Priz gerçekleşmez 

Beton sıcaklığı – priz alma süresi ilişkisi 



Beton bileşenlerinin beton 
sıcaklığına etkisi 
 Beton sıcaklığını arttırmak için karıştırma işleminden önce su ve 
agrega ısıtılabilir. Su sıcaklığının en fazla 60oC-65oC olması 
yeterlidir. Suyun daha sıcak olması durumunda ani priz ve 
çimentoda topaklanma görülebilir. Suyun ısıtılması yeterli değil 
ise agregalar da ısıtılabilir. Genelde agrega sıcak su buharı ile 
ısıtılır. Bu nedenle agregadaki nem oranı değişir. Karışım 
tasarımında bu detay mutlaka hesaba katılmalıdır. Beton sıcaklığı 
aşağıdaki formülle hesaplanır  

T = Taze beton sıcaklığı, °C 
Ta, Tc, Ts, and Tsa = Sırasıyla agrega, çimento, su ve agregadaki serbest su sıcaklıkları, °C 
Ma, Mc, Ms, and Msa = Sırasıyla agrega, çimento, su ve agregadaki serbest su kütleleri, kg 



Ham madde sıcaklık artışının beton sıcaklığına etkisi 



 
Şantiyede alınacak önlemler 
 
• Don riski olan hava koşullarında beton dökümünden olabildiğince 

kaçınılmalıdır. 

• Beton dökümü öncesi kalıplar ve demir donatılar denetlenmelidir. Buzlu 
kalıp yüzeylerine döküm yapılmamalıdır. Kalıp ve donatılarda eğer buz 
parçaları varsa temizlenmelidir. 

• Beton belirli bir dayanıma ulaşıncaya dek korunmalıdır. Bu süre; yapı 
elemanının özellikleri, maruz kalacağı şartlar ve beton özelliklerine göre 
değişir. 

 

 



• Betonun yerleştirme sıcaklığı; eleman kesitleri ve hava 
sıcaklığına bağlı olarak belirlenen sınır değerden yüksek 
olmalıdır. 

• Çimentonun hidratasyonu sonucu ortaya çıkan ısının beton 
dışına yayılması önlenmelidir. 

• Beton yüzeyi için koruyucu örtü (korugan) kullanılmalıdır 

• Şiddetli rüzgar durumunda rüzgar kırıcı perdeler/bariyerler 
kullanılmalıdır. 

• Soğuk havalarda uzun priz sürelerini önlemek için yapı 
ısıtılabilir 



• Yalıtımlı kalıp kullanılmalıdır. 

• İhtiyaç durumunda özellikle döşemelerde yalıtımlı battaniyeler 
kullanılmalıdır  

• Su ile kür uygulaması yapılmamalıdır. Özellikle kolonlarda 
kimyasal kürleme yapılmalıdır. 

• Mineral katkılı betonlar daha uzun süre korunmalıdır. 

• Köşe ve kenarlar gibi ısı kaybına daha fazla maruz kalan kritik 
bölgeler daha fazla korunmalıdır. 

 





Hazır Betonun Siparişi 

Hazır Betonun Siparişi 

İletişim 

Telefon 

Mobil uygulama 

Faks 

Yüz yüze 

Web sitesi 

Ürün 

Standartlar 

Şartnameler 

Müşteri talepleri 

Sevkiyat 

Teslim zamanı 

Yasak saatler 

İstiap haddi 

Trafik durumu 

Şantiye 

Organizasyon 

İSG 

Saha etüdü 

Pompa ihtiyacı 

Döküm şekli 



İletişim 

• Hazır beton üreticisi ile müşteri arasındaki iletişim farklı kanallar yolu ile 
gerçekleşebilmektedir.  

 

• Telefon 

• Mobil uygulama (Dijital talep formları) 

• Faks 

• Yüz yüze 

• Web sitesi 



Ürün 

• Hazır betonu tüm yapı malzemelerinden farklı kılan başlıca 
özellik, hedeflenen performansa teslim anında yani 
şantiyedeki uygulama noktasında tam olarak sahip 
olmamasıdır. Bir bakıma hazır beton, nihai bir ürün olarak 
müşteriye teslim edilemez.  

Standartlar, şartnameler ve müşteri talepleri  

 

 
• Ön plana çıkan parametreler: 

• Proje aşamasında          Basınç dayanımı, çevresel etki sınıfı ve klorür sınıfı 

• Uygulama esnasında            Kıvam, yayılma ve sıcaklık 

 



Hazır Beton İrsaliyesi 

Üretici, her beton yükü (transmikser) tesliminde kullanıcıya en az aşağıda 
verilen bilgileri içeren, bilgisayar çıktısı, matbu belge veya elle yazılmış sevk 
ve teslim belgesi vermelidir. 
• Hazır beton tesisinin ismi, 

• Sevk ve teslim belgesinin seri numarası, 

• Yükleme tarihi ve saati (çimento ve suyun ilk temas ettiği zaman), 

• Kamyonun plaka numarası veya aracı tanıtıcı bilgi, 

• Alıcının veya müşterinin ismi, 

• Şantiyenin ismi ve yeri, 

• Şartnamelerle ilgili ayrıntılar veya atıf (kod no., sipariş no. gibi), 

• Beton hacmi, m3 olarak, 

• Şartnamelere ve EN 206'ya uygunluğunun beyanı, 

• Varsa belgelendirme kuruluşunun ismi ve işareti, 

• Betonun şantiyeye ulaştığı zaman (saat ve dakika), 

• Boşaltmanın başladığı zaman (saat ve dakika), 

• Boşaltmanın tamamlandığı zaman (saat ve dakika).  

 



• Betona ana karıştırma işlemi sonrasında şantiyede kimyasal katkı, boyar 
madde veya liflerin ilave edilmesi hâlinde, sevk ve teslim belgesine el ile 
aşağıdaki bilgiler ilave edilmelidir; 

 

• İlave etme zamanı, 

• İlave edilen maddenin tipi ve miktarı, 

• İlave etmeyi talep eden taraf beton kullanıcısı ise bunun belirtilmesi, 

• İlave edilme öncesinde transmikserde kalan tahmini beton miktarı, 

• İlave öncesi beton kıvamı, 

• İlave sonrası beton kıvamı 

 



İlave olarak sevk ve teslim belgesinde aşağıda verilenlerle ilgili ayrıntılı bilgiler 
de bulunmalıdır; 
Tasarlanmış beton için; 

• Dayanım sınıfı, 

• Çevresel etki sınıfları, 

• Klorür içeriği sınıfı, 

• Kıvam sınıfı veya hedef değer, 

• Belirtilmişse beton karışım oranlarıyla ilgili sınır değerler, 

• Belirtilmişse çimento tipi ve dayanım sınıfı, 

• Belirtilmişse kimyasal katkı ve mineral katkı tipi, 

• Belirtilmişse liflerin tipi ve miktarı veya liflerle güçlendirilmiş beton performans sınıfı, 

• Gerekliyse özel nitelikler,  

• Dmax (agrega en büyük tane büyüklüğü),  

• Hafif veya ağır beton için, birim hacim kütle sınıfı veya hedef birim hacim kütle değeri,  

• Dayanım gelişim hızı (7/28 oranı, sapma sınırları ± %15) 

Tarif edilmiş beton için; 

• Beton bileşimi ile ilgili detaylı bilgiler, çimento miktarı ve gerekliyse katkı tipi gibi,  

• Hedef su/çimento oranı veya belirtildiği şekilde kıvam sınıfı veya hedef değer,  

• Dmax (agrega en büyük tane büyüklüğü), 

• Belirtilmişse liflerin tipi ve miktarı. 

 



Basınç dayanımı 

• TS EN 206 ve TS 13515 Kapsamında Hazır Beton Sınıfları 

 Basınç dayanımı 
sınıfı 

En düşük karakteristik silindir 
dayanımı  

fck,silindir  

N/mm2 

En düşük karakteristik küp 
dayanımı 
fck,küp 

N/mm2 

C8/10 8 10 

C12/15 12 15 

C16/20 16 20 

C20/25 20 25 

C25/30 25 30 

C30/37 30 37 

C35/45 35 45 

C40/50 40 50 

C45/55 45 55 

C50/60 50 60 

C55/67 55 67 

C60/75 60 75 

C70/85 70 85 

C80/95 80 95 

C90/105 90 105 

C100/115 100 115 

30 / 37 

 
Beton basınç dayanımının kodlaması 

 



Beton basınç dayanımı 

Beton basınç dayanımının kodlaması 

C 30 / 37 

Concrete 

Betonun 15cmx30cm’lik 

silindir numuneye göre 

karakteristik basınç 

dayanımı 

 

Betonun 15 cm’lik küp 

numuneye göre 

karakteristik basınç 

dayanımı  

 



Basınç dayanımı 

• Betonun basınç dayanım sınıfı ile ilgili bilinmesi gereken bazı 
önemli hususlar: 

• Önceden üzerinde mutabakata varılması şartı ile beton basınç dayanımı fck özel kullanım 
yerlerinde 28 günden daha geç yaşlar için, örnek olarak; 56 veya 90 gün olarak belirlenebilir.  

• Beton dayanım sınıfı C35/45 ve üzerindeki beton sınıflarında agrega en büyük tane büyüklüğü 
25 mm’den küçük olan betonlarda (100x200 mm) boyutlardaki silindir şekilli numunelerin 
kullanılabilir. 

• (150x300 mm) ebadındaki silindir numune basınç dayanımına aşağıdaki katsayı kullanılarak 
dönüştürülebilir.  

 

𝑓𝑠(150) = 0,97 × 𝑓𝑠(100) 
 

 



Basınç dayanımı 

 Beton basınç dayanımı tayininde agrega en büyük tane büyüklüğü 25 mm’den küçük olan 

betonlarda (100x100x100 mm) boyutlardaki küp şekilli numunelerin kullanılmasına da 

aşağıda verilen bağıntının kullanılması şartı ile müsaade edilebilir.  

 

 Bu durumda (100x100x100 mm) küp numuneden elde edilen ortalama beton basınç dayanım 

sonucu, değerlendirme esnasında (150x150x150 mm) ebadındaki küp numune basınç 

dayanımına aşağıdaki katsayı kullanılarak dönüştürülebilir.  

𝑓k(150) = 0,95 × 𝑓k(100) 

 Beton basınç dayanımı tayininde referans yöntem silindir şekilli numunelerin kullanılmasıdır. 

Özellikle beton dayanım sınıfı C35/45 ve üzerindeki beton sınıflarında (150x300 mm) veya 

(100x200 mm) boyutlardaki silindir şekilli numunelerin kullanılması önerilir. 

 

 

 

 



Kıvam sınıfı 

 Sınıf Çökme, mm 

S1 10 – 40 

S2 50 – 90 

S3 100 – 150 

S4 160 – 210 

S5  ≥ 220 

 
Sınıf Çökme-yayılma çapı, mm 

SF1 550 – 650 

SF2 660 – 750 

SF3 760 – 850 

Bu sınıflandırma Dmax  = 40 mm’yi aşan betonlara uygulanmaz. 

Çökme (Slamp)  

Hedef değer,  mm ≤ 40 50 ila 90 ≥ 100 

Tolerans,  mm ± 10 ± 20 ± 30 

 

Çoğunlukla hazır betonun kıvam sınıfı olarak çökme (slamp) değeri kullanılır.  
Hazır beton siparişinde kıvam sınıfı oldukça önemlidir. Bunun nedeni beton kıvamının 
şantiyede yapılacak uygulama ile doğrudan ilişkili olmasıdır.  



Betonarme 

temel 

XC2, XA1 Kazık 

XC2, XA1 

Kazık başlığı 

XC2, XA1, XF1 

Suya doygun 

Kum tabakası 

Koruma duvarı 

XC4, XD2, XF2, XA1 

Betonarme yol 

XC4, XD3, XF4, XM1 

Kanal duvarı 

XC4, XF3, XA1 

Köprü ayağı 

(ıslanma – 

kuruma) 

XC4, XD1, XF2 

Üst yapı 

XC4, XD1, XF2 

Başlık 

XC4, XD3, XF4 
Donatısız beton yol 

XF4, XA1, XM1 

Çevresel Etki Sınıfı Seçimi 



Çevresel Etki Sınıfları 

BETONA HASAR VEREN ETKENLER

AŞIRI YÜKLEME

DARBE ETKİSİ

BOY VE HACİMDE DEĞİŞİM

DONMA-ÇÖZÜLME

ISLANMA-KURUMA

KARBONATLAŞMA

ASİT ATAĞI

SÜLFAT ATAĞI

GECİKMİŞ ETRENJİT OLUŞUMU

KLORÜR ATAĞI

AŞINMA, EROZYON, OYULMA

BUZ ÇÖZÜCÜ TUZLAR

YÜKSEK SICAKLIK

YANGIN

SICAKLIK FARKLARI

ALKALİ SİLİKA REAKSİYONU

ALKALİ KARBONAT REAKSİYONU

CaO, MgO HİDRATASYONU

BİYOLOJİK OLUŞUMLAR

TOMASİT

BETONDA 
HASAR

Çatlama
Dökülme, 

kapak atma

Boşluk 
yapısının 
değişimi

Dayanım 
kaybı

Rijitlik 
kaybı

Korozyon

Deformas- 
yon

Geçirimlilik 
artışı

İçsel 
gerilme 

artışı

FİZİKSEL VE 
MEKANİK 
ETKENLER

KİMYASAL VE 
BİYOLOJİK 
ETKENLER



Çevresel etki sınıfları 
Sınıf Tanım 

 

Sınıf Tanım 

X0 
Donatı veya gömülü metal bulunmayan 

betonlarda hiçbir zararlı etkinin olmadığı 

çevreler 

XF3 
Buz çözücü madde içermeyen suya yüksek 

derecede doygun 

XC1 Kuru veya sürekli ıslak XF4 
Buz çözücü madde içeren su veya deniz suyuna 

yüksek derecede doygun 

XC2 Islak, ara sıra kuru XA1 Az zararlı kimyasal ortam 

XC3 Orta derecede nemli XA2 Orta zararlı kimyasal ortam 

XC4 Döngülü ıslak ve kuru XA3 Çok zararlı kimyasal ortam 

XD1 Orta derecede nemli XM1 Orta derecede aşınma 

XD2 Islak, ara sıra kuru XM2 Önemli derecede aşınma 

XD3 Döngülü ıslak ve kuru XM3 Çok yüksek derecede aşınma 

XS1 
Hava ile taşınan tuzlara maruz kalan, ancak 

deniz suyu ile doğrudan temas etmeyen 
XWO 

Normal kür işleminin ardından çok kısa süreyle 

rutubetli kalma dışında, kullanımı boyunca büyük 

ölçüde kuru kalan beton 

XS2 Sürekli olarak su içerisinde XWF 
Sık sık veya daha uzun süreyle rutubetli ortamlara 

maruz beton 

XS3 Gelgit, dalga ve serpinti bölgeleri XWA 
Sık sık veya daha uzun süreyle rutubetli ve alkali 

içeren ortamlara maruz beton 

XF1 
Buz çözücü madde içermeyen suya orta 

derecede doygun 
XWS 

Yüksek dinamik yüklerin olduğu ve alkalilerin 

doğrudan etki ettiği ortamdaki beton 

XF2 
Buz çözücü madde içeren suya orta derecede 

doygun   

 



Klorür sınıfı 

• Kullanıcı betonun kullanılacağı yere göre klorür sınıfını tespit ederek hazır beton üreticisine 
bilgi vermelidir. Bilindiği üzere klorür betondan ziyade donatı için tehlikeli olmakta ve 
korozyona neden olmaktadır. Bu nedenle hazır beton bünyesindeki klorür içeriği 
sınırlandırılmıştır. 

 

Beton kullanım yeri Klorür içeriği sınıfı 
Çimento kütlesine göre en 

fazla Cl-, % 

Korozyona dayanıklı kaldırma elemanları hariç 
olmak üzere, çelik donatı ve diğer gömülü 
metal ihtiva etmeyen beton 

CI 1,00 1,00 

Çelik donatı veya diğer gömülü metal 
ihtiva eden beton 

CI 0,20 0,20 

CI 0,40 0,40 

Betona doğrudan temas edecek şekilde ön 
germe çeliği ihtiva eden beton 

CI 0,10 0,10 

CI 0,20 0,20 



Ağırlık sınıfı 

 

• Betonun normal, ağır ve hafif olmak üzere üç farklı ağırlık sınıfı vardır. 

 

 

 

Yoğunluk 

Sınıfı 
Sınır Değerler (kg/m3 ) 

Ağır >2600 

Normal >2000 ve <2600 

Hafif <2000 

 



 
Agrega En Büyük Tane Büyüklüğünün 
Sınırlandırılması 

 
TS EN 206 Standardı’na göre beton 

içerisindeki agrega sınıflandırması en büyük 

agrega tane boyutuna göre yapılmaktadır. 

Bu nedenle projelerde TS 500’e uygun 

agrega kullanılmalıdır. TS 500’e göre en 

büyük agrega büyüklüğü: 

- Kalıp genişliğinin 1/5’inden, 

- Döşeme kalınlığının 1/3’ünden,  

- İki donatı çubuğu arasının 3/4’ünden ve 

- Beton pas payından  

 

büyük olamaz. 



 
Müşteri Talepleri ve Teknik 
Şartname 
 • Beton sıcaklığı 

• TS 13515 Standardı’na göre taze beton sıcaklığı 35 oC’yi geçmemelidir. 

• Özel kimyasal katkıların kullanımı  

• Korozyon önleyici, rötre engelleyici vb. kimyasal katkıları 

• Kimyasal katkıların TS EN 934-2 Standardı’na uygun olması gerekmektedir.  

• Çekme ve eğilme dayanımı 

• Özellikle zemin betonlarında eğilme dayanımı için talep olabilir. 

• Dürabilite özellikleri 

• klorür iyonları geçirgenliği,  sünme vb. konularda talepte bulunabilir. 

• Beton bileşenleri 

• Kullanıcı belirli özelliklere sahip agrega ve çimento kullanılmasını talep edebilir. Çevresel 
etkiye göre ya da sürdürülebilirlik adına mineral katkı kullanımı talep edilebilir. Hidratasyon 
ısısına yönelik özel tasarım isteyebilir. 

 



Betonun miktarı 

• Projede kullanılacak hazır betonun hacmi tamamen müşteri tarafından hesaplanmaktadır. 

• Eğer kullanıcı teslim edilen betonun hacminden şüphe duyarsa üreticiden reçete ve kantar 
fişlerini talep edebilir.  

• Kullanıcı doğru metrajı hesaplayamamış olabilir. (Mastar payı, kalıpların şişmesi, kalıpların 
sızdırması, kalıp ebadındaki değişkenlikler) 

 

20 m 

50 m 

21 cm 

20 cm kalınlığında öngörülen bu 

döşemenin gerçekte kalınlığı 21 cm 

olduğunda: 

20 m x 50 m x ( 0,01 m) = 10 m3 

daha hazır betona daha ihtiyaç 

duyulur. 



Sevkiyat 

 

• Teslim zamanı 

• Yasak saatler 

• İstiap haddi 

• Trafik durumu 

 



Sevkiyat 

• TS 13515 Standardı’na göre karıştırma donanımı olan araçlarla veya transmikserlerle betonun 
boşaltma işlemi, çimento ile suyun ilk temasından itibaren en fazla 120 dakika sonunda 
tamamlanmalıdır. Herhangi bir karıştırma donanımı olmayan araçlarla taşınan katı kıvamdaki 
taze beton ise çimento ve suyun ilk temasından itibaren en fazla 45 dakika sonunda yerine 
boşaltılmalıdır. 

• Normal şartlar için verilmiş olan bu sürelerde hava şartlarından, beton sınıfından veya 
kimyasal katkı kullanılmasından dolayı priz süresinin hızlanması veya gecikmesi dikkate 
alınmalıdır. 

• Kendiliğinden yerleşen beton veya priz hızlandırıcı kimyasal katkı ilave edilmiş betonlar 
dışındaki geleneksel betonlarda normal şartlar altında uzun süreli taşıma nedeniyle taze 
betonun priz başlangıç süresi, betonun dökümü ve kalıba yerleştirilebilmesi amacıyla en az 
150 dakika olmalıdır.  

• Hazır beton siparişleri ideal olarak birkaç gün önceden üreticiye bildirilmelidir. Elbette işin 
doğası gereği anlık talepler olacaktır, ancak bunları minimum seviyede tutulmalıdır. Kullanıcı 
hazır beton üreticisine aşağıdaki hususlarda bilgi vermelidir: 

 



Sevkiyat 

• Teslim zamanı 

• Şantiyede işin hızlı devam etmesi için plansız bir şekilde transmikserlerin peş peşe gelmesi 
istenmemelidir. 

•  2020 yılında transmikserlerde RFID etiket ve irsaliyede barkod uygulamasına geçildiği için 
yapı denetim ve yapı denetim laboratuvarlarının betonun teslim sürecine etkisi artmıştır.  

• Yol ve trafik durumu 

• Şantiyenin olduğu bölgede pazar kurulması, kaza olması, yol çalışması vb. nedenlerle yol 
güzergâhının değişmesi söz konusu olabilir. Bu konuda kullanıcı ve üretici bilgi alışverişinde 
bulunmalıdır. 

• İstiap haddi 

• Karayolları Trafik Yönetmeliği dingil sayısına göre kamyonların taşıma limitlerini belirlemiştir.   

 



Şantiye 

• Organizasyon 

• İSG 

• Saha etüdü 

• Pompa ihtiyacı 

• Döküm şekli 

 



Şantiye 

• Hazır beton üreticisinin süreçleri üç lokasyonda gerçekleşmektedir.  Bunlar; 
•  Üretim tesisi, tesis-şantiye arası yol ve şantiyedir. 

•  Müşterinin üreticiden şantiye içeresinde İSG kapsamında taleplerde 
bulunabilir.  

• Bunlar; 

• Kişisel koruyucu ekipman kullanması 

• Operatörlerin hız kurallarına uyması 

• Araçların temizliği 

• Araçların İSG açısından uygun olması vb. 

• Üretici de müşteriden bazı taleplerde bulunabilir. 
• Personelin güvenliği,  

• pompanın kurulması ve çalışma yeri 

• Transmikserlerin hareket edeceği yolların sağlanması 

 

 



 
 

HAZIR BETON SİPARİŞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
HUSUSLAR 

 

      

Kalıp ve demir 

işleri bitmeden 

sipariş vermeyiniz. 

Sipariş vermeden 

hava durumunu 

kontrol ediniz. 

Beton metrajını 

sipariş vermeden 

kontrol ediniz. 

Beton irsaliyesini 

kontrol ediniz. 

Sıcak havalarda 

beton siparişi 

vermeden gerekli 

tedbirleri alınız. 

     

Soğuk havalarda 

beton siparişi 

vermeden gerekli 

tedbirleri alınız. 

Soğuk derz riski 

için önlem alınız. 

Gece dökümleri 

için gerekli 

aydınlatmayı 

sağlayınız. 

Hazır betonu 

üretiminden 

itibaren en geç 2 

saatte yerleştiriniz. 

Sipariş öncesi 

kalıpların 

temizliğini 

tamamlayınız. 

 

Müşteri beton dökümünün ne zaman, nerede, nasıl ve hangi şartlarda yapılacağı ile 
ilgili detaylı bilgileri üretici ile paylaşmalı ve bu kapsamda ortaklaşa karar 
alınmalıdır. 



İlginiz için teşekkür ediyorum. 

Cenk Kılınç 
Türkiye Hazır Beton Birliği  

Yüksek İnşaat Mühendisi 


