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Özet 
 

Malzeme kalitesi, karışım oranı, taşıma, yerleştirilme ve bakım gibi birçok faktör beton 

kalitesini etkilemektedir. Beton üretimi sırasında malzeme kalitesine bağlı olarak dayanım 

değişmesine şüphesiz en büyük etken, betonun yaklaşık %75’ine yakın oranı oluşturan, 

agregadır. Agrega, karışıma giren diğer malzemelere göre, üretim süreci ve kaynaktan 

dolayı özellikleri daha değişkendir. Bu çalışmada yapı denetim sistemine geçilmesi ile 

birlikte, Tunceli ilinde son iki yılda üretilen hazır betonların basınç dayanımı ve birim 

ağırlıkları istatiksel olarak incelenmiştir. Aynı zamanda yapı stoğundaki beton kalitesinin 

nitelik değişimi ortaya çıkarılmıştır. Tunceli ilinde hali hazırda dağdan elde edilen kırma 

malzeme ve dereden elde edilen kırma malzeme ile hazır beton üretimi yapılmaktadır. 

İlde bir adet dağ malzemesi, iki adet de dere malzemesi üretim tesisi bulunmaktadır. 

Özellikle dere malzemesi ile üretilen betonların hedef dayanımdan sapması oldukça 

yüksektir. Bunun nedenleri araştırılmış ve gerekli çözüm önerileri sunulmuştur. 

 

 

Abstract 
 

Many factors effect quality of concrete like quality of materials, mix proportions, 

transportation, placing and curing. Concrete is composed mainly of aggregates nearly 

75 % of total amount so that strength of concrete is affected by quantity and quality of 

aggregates mostly. Properties of aggregates change along wide range while compared 

other composition materials of concrete on behalf of process duration and mine source. 

In this study, compressive strength and unit weight of concrete specimens were 

evaluated on statistical base in Tunceli province after period of application of 

construction inspection system. Furthermore, quality ranges of concrete specimens have 

been released. Concrete is produced by natural stones and crushed stone in Tunceli 

province. There are three of ready mixes concrete plants are available in Tunceli. One of 

them produces concrete with crushed stones and the other of two produce concrete with 

natural stones. Standard deviation of concrete specimens produced with natural stones is 
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quite high. In this study, the reasons of deviation were investigated and related 

suggestions were requested. 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Türkiye’nin büyük bir bölümü deprem kuşağında yer almakta ve sık olarak bu durumun 

sonucu olarak doğal afetlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Can ve mal kayıplarının 

önlenmesi açısından da beton kalitesi çok ciddi bir öneme sahip olmaktadır [1]. 2007 

yılında yürürlüğe giren Afet Yönetmeliğinde deprem kuşağında yer alan bölgelerde 

kullanılması gereken beton sınıfı asgari 20 MPa olduğu belirtilmiş ve tüm deprem 

bölgelerinde TS 500’ deki tanımlar ışığında kalite denetimi ve bakımı yapılmış, aynı 

zamanda vibratörle sıkıştırılmış beton kullanımı da zorunlu hale getirilmiştir [2]. 

Türkiye’de hazır beton kullanımı Avrupa ülkelerine göre geç başlamasına karşın, 

tüketicinin giderek bilinçlenmesi sonucu hazır beton kullanımına olan talep geçmiş 

yıllarda hızla artmış [3] ve şu an zorunlu hale gelmiştir. Betonun kalite kontrolünde 

üniversal ölçüde temel faktör olarak dikkate alınan basınç dayanımında genellikle 28 

günlük değerler standart olarak dikkate alınmaktadır. Ancak bazı durumlarda (erken 

kalıp sökümü, erken ön ve ard germe dayanımının sağlanması, püskürtme beton 

uygulaması v.b) 28 günlük dayanımdan önce 1,3 ve 7 günlük beton dayanımlarının da 

öngörülen bir erken dayanım düzeyini sağlaması arzu edilir. Ayrıca, erken dayanım ve 

28 günlük dayanım düzeyleri arasında elde edilen regresyon ifadeleri olası problemlere 

28 günü beklemeden müdahale etme imkânı da vermektedir [4-7]. Dolayısıyla betonun 

kalitesini etkileyen parametrelerin, hazır beton tesisinde en aza indirilmesi, üretilen 

beton numunelerin ortalama basınç dayanımlarının yüksek, standart sapmasının ve 

değişkenlik katsayısının olabildiğince düşük olmasına bağlıdır [8]. 

 

Tunceli ili Kuzey Anadolu fayının il topraklarını ikiye ayırdığı depremsellik yönünden 

hareketin çok olmadığı ama şiddetli deprem potansiyelini yüksek oranda taşıyan bir 

ildir. Şehir merkezi her ne kadar 2. Derece deprem bölgesinde yer alsa da kullanılan 

beton kalitesi genelde riski azaltmak ve betonun dayanıklılığı için yüksek tutulması 

gerekmektedir. Bununla ilgili olarak İnşaat Mühendisleri Odası betonun dayanıklılığı 

için C30/37 önermektedir. Donma çözülme olayının sık görüldüğü Tunceli ilinde 

projelendirmede üniversiteye ait bir kamu binası haricinde, hiç C30/37 beton sınıfına 

rastlanılmamıştır. Bu nedenle laboratuarlarımıza gelen son 2 yıldaki betonların en 

azından C20/25 ve C25/30 beton sınıfını ne ölçüde tutturulabildiği istatistiki olarak 

araştırılmıştır [9]. 

 

 

 

2. MALZEME ÖZELLİKLERİ VE ÇALIŞMANIN KAPSAMI 
 

2.1. Agregaların Jeoloji, Petrografik, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 
 

Tunceli-Erzincan yöresinde hakim olan ve dağdan elde edilen kırmataş malzemesinin 

çıkarıldığı bölgenin formasyonu Toraman formasyonudur (PaEot) Şekil-1’de bu yapı 

gösterilmiştir [5]. 
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Şekil-1: Tunceli bölgesinden elde edilen kırmataş şantiyesinin yeri ve jeolojik 

özellikleri. 

 

Toraman formasyonu yüzeyleyen Geç Paleosen – Erken Eosen yaşlı kaya stratigrafi 

birimleri için kullanılmıştır. Formasyon gri-boz renkli kumtaşı, çakıl taşı, kalkarenit, 

kireçtaşı, marn, tüflü-killi kireçtaşı, tüfit, kil taşı, tüflü marn kaya türlerinden 

oluşmuştur. Formasyon bazı alan ve bölgelerde ise çok yaygın ve kalın bordo renkli 

kaba karasal kırıntılardan (çakıltaşı, silttaşı, kumtaşı, çamurtaşı) ve volkanit (bazalt, 

andezit, trakit, dasit, aglomera, tüfit, volkanik breş) ara katkılarından oluşmuş volkano-

sedimanter birimlerden oluşmuştur. Birim tabanındaki elmalı formasyonu üzerine 

uyumlu gelir. Üste doğru orta-geç Eosen yaşlı Kozlu formasyonuna düşey yönde tedrici 

geçer. Yer yer ofiyolit, metamorfit ve Anadolu volkano-sedimanter birimlerinin 

kırıntılı, çakıl ve bloklarını olistolitler olarak içerir. Olistostromal bir yapı gösterir. 

Çalışma alanı yakın çevresinde çakıltaşı ve volkanit üyeleri ayırtlandığı belirtilmiştir 

[3]. Alüvyon, taraça, heyelan döküntüsü ve yamaç molozu da kullanılan dere 

agregasının özellikleri olarak sıralanabilir [5]. 

 

Tunceli ilinde beton imalinde kullanılan dereden elde edilen kırma taş ve dağdan elde 

edilen kırma kireç taşı uygulamada 3 dane sınıfına ayrılarak kullanılmaktadır. Bu 

agregaların, deneysel yöntemlerle saptanan, bazı fiziksel ve mekanik özellikleri Tablo 

1’de verilmiştir. Ayrıca iki agrega kaynağı için elde edilen optimum bileşimin 

granülometri deney sonuçları Şekil 2 ve 3’te verilmiştir.  

 

Tablo 1. Agregaların bazı fiziksel ve mekanik özellikleri. 

 
 Dağ Kırma Kireçtaşı Dere Kırma Taşı 

 1 No’lu 2 No’lu 3 No’lu 1 No’lu 2 No’lu 3 No’lu 

Los Angles Aşınma Kaybı (%)  24  16 

Sıkışık Birim Ağırlık 1870 1480 1475 1680 1550 1540 

Gevşek Birim Ağırlık 1639 1370 1363 1553 1408 1390 

Özgül ağırlık DYK 2.63 2.60 2.60 2.72 2.66 2.65 

Su emme oranı 2.20 2.02 1.25 1.46 1.35 1.05 

 

 



340 

 

 
Şekil 2: Dağdan elde edilen kırma kireçtaşının granülometrisi 

 

 
Şekil 3: Dereden elde edilen kırmataşın granülometrisi 

 

 

2.2.Çalışmanın Kapsamı 

 

Tunceli ilinde 2 farklı malzeme ile 3 farklı üretim yapan beton santrali bulunmaktadır.  

İkisi dere malzemesi kullanarak, biri de dağdan elde edilen kırma kireçtaşı ile beton 

üretimi yapmaktadır. Tunceli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi 

Laboratuvarında 2011 ve 2012 yıllarında üç ayrı beton firmasından gelen numunelerin 

beton kırım sonuçlarına ait raporlar incelenmiş olup, incelemeye esas basınç dayanımları 

7 ve 28 günlük 15x15x15 cm ebatlarında küp numunelerdir. Kırım raporları firma 

isimlerine göre üç başlık altında tasniflenmiştir. Bu tasnif sonucu; C20/25, C25/30 ve 

C30/37 olarak üç sınıfa ayrılmıştır. Dağdan elde edilen kırma kireçtaşı ile dereden elde 

edilen kırma agregalar arasındaki hedef dayanım tutarlılığını kıyaslamak için “T” testi 

yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre firmaların ürettikleri betonların kullandıkları 
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malzemelere göre karakteristik basınç dayanımlarındaki hedef dayanım tutarlılıkları, TS 

500 ve 2007 Afet Yönetmeliği ışığında değerlendirilmiştir. 

 

 

3. BETON BASINÇ DENEY SONUÇLARI 
 

3.1. Deneysel Sonuçların İstatistikî Olarak Değerlendirilmesi 
 

Yapı Malzemesi laboratuvarına gelen betonların hepsi 15 cm ebadında küp numunelerdir. 

Her yapı elemanı dökümünde 100 m
3
 ya da 450 m

2
’de bir takım (6 adet) küp numune 

alınmıştır. Alınan numunelerin yarısı 7 günde diğer yarısı 28 günde kırılmıştır. Tablolarda 

verilen yapı elemanı sayısı aynı günde dökülen temel, kolon ya da tabliye olabilmektedir. 

2012 yılında 156 farklı yapı elemanı için 1542, 2011 yılında ise 338 yapı elemanı için 

3718 adet numune kırımı gerçekleşmiştir. İstatiksel hesaplamalarda alt tekerrürler dikkate 

alınmamıştır. Hesaplamaya giren her veri en az 3 numune ortalamasıdır. TS500/2000 çapı 

15 cm, yüksekliği 30 cm olan silindirik numuneler için eşdeğer küp basınç dayanımlarını 

farklı beton sınıflarına göre şu şekilde vermiştir; C20 için 25 MPa C25 için 30 MPa ve 

C30 için 37 MPa [6]. 2011 ve 2012 yıllarında Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemesi Laboratuvarlarında numuneler üzerinde 

yapılan kırım sonuçları üç farklı dayanım altında Tunceli ili genelinde gruplanmıştır 

(Tablo-2). 

 

Tablo-2: Dayanım sınıflarına göre; ortalama dayanım, standart sapma ve 

varyasyon katsayısı değerleri 

 

Yıl Yapı 

elemanı 

sayısı 

Berton sınıfı 

(MPa) 

Ortalama 

Dayanım 

(Küp) MPa 

Standard 

Sapma 

(MPa) 

Değişim 

katsayısı (%) 

2011 178 C20/25 29.7 4.07 13.7 

2011 160 C25/30 32.4 2.98 9.2 

2012 38 C20/25 32.1 4.27 13.3 

2012 118 C25/30 35.6 4.65 13.1 

 

 

Gruplandırılan beton numuneler üzerinde “T” testi yapılmış olup, ACI (American 

Concrete Institute) tarafından Tablo-3’te verilmiş olan değerlerle karşılaştırılarak 

Tunceli’deki beton santrallerinde; kırma kireç taşı ve dere kırma agregası ile üretilmiş 

betonların hedef dayanım tutarlılıkları belirlenmiş ve kontrol dereceleri sınıflandırılmıştır. 

 

 

Tablo-3: ACI tarafından sınıflandırılan kalite kontrol dereceleri [7]  

 

Kalite Kontrol Derecesi fc≤34,5 MPa İçin S, MPa fc>34,5 MPa İçin V, % 

Mükemmel <2,8 <7 

Çok İyi 2,8-3,4 7-9 

İyi 3,4-4,1 9-11 

Orta 4,1-4,8 11-14 

Kötü >4,8 >14 
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Tunceli ilinde dağ kırma malzemesi ile üretim yapan firmaya ait üç farklı beton sınıfının 

28 günlük beton kırım sonuçlarının ortalama, standart sapma ve varyasyon değerleri ACI 

tarafından sınıflandırılan kalite kontrol derecelerine göre sınıflandırılarak Tablo-4’te 

verilmiştir. 

 

Aynı zamanda Tunceli ilinde 2011 ve 2012 yıllarında üretilen betonların ortalama basınç 

dayanımlarından ve standart sapmadan yola çıkarak, karakteristik basınç dayanımları da 

TS EN 206-1 standardına uygun olarak denklem 1’e göre hesaplanarak Tablo-4’te ve 

Tablo-5’te verilmiştir.  

 

 

fcm ≥ fck + 1.48σ       (1) 
 

Burada; fcm laboratuarda test edilen numunelerin ortalaması, fck TS EN 206-1’e göre 

hesaplanan karakteristik dayanım şartı. σ  standart sapmadır. 

 

Tablo-4: Dağdan elde edilen kırma kireç taşı ile üretilen betonlara ait istatistiki 

parametreler ve kalite derecelendirilmesi 

 

 

 

Tunceli ilinde dere malzemesi ile üretim yapan beton santralinde üretilen betonlara ait 28 

günlük beton kırım sonuçlarının ortalama, standart sapma ve varyasyon değerleri ACI 

tarafından sınıflandırılan kalite kontrol derecelerine göre sınıflandırılarak Tablo 5’te 

verilmiştir. 

 

Tablo-5: Dere malzemesi ile üretilen betonlara ait istatistiki parametreler ve kalite 

derecelendirilmesi 

 

Yıl Yapı 

elm. 

sayısı 

Berton 

sınıfı 

 

En 

Düşük 

Değer 

TS EN206-1 

fck, küp 
Ortalama 

Dayanım 

fcm,küp 

Standart 

Sapma 

Değişim 

katsayısı 

(%) 

Kalite 

kontrol 

derecesi 

2011 14 C20/25 26 28 35 4.53 12.9 Orta 

2011 21 C25/30 27 31 35 2.92 8.3 Çok İyi 

2012 10 C20/25 29 31 35 3.03 8.8 Çok İyi 

2012 97 C25/30 22 29 36 4.82 13.5 Orta 

 

 
 

 

Yıl Yapı 

elm. 

sayısı 

Beton 

sınıfı 

En 

Düşük 

Değer  

TS 

EN206-1 

fck, küp 

Ortalama 

Dayanım  

fcm,küp 

Standart 

Sapma 

(MPa) 

Değişim 

katsayısı 

(%) 

Kalite 

kontrol 

derecesi 

2011 162 C20/25 24 24 29 3.67 12.5 İyi 

2011 139 C25/30 22 28 32 2.75 8.6 Mükemmel 

2011 6 C30/37 35 35 36 0.55 1.5 Mükemmel 

2012 28 C20/25 25 25 31 4.37 14.0 Orta 

2012 21 C25/30 27 30 35 3.72 10.7 Mükemmel 

2012 11 C30/37 31 30 34 2.66 7.7 Mükemmel 
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4. BULGULAR 
 

TS EN 206-1’e göre %95 güven aralığında hesaplanan değerler incelendiğinde; dağ 

malzemesi ile üretilen betonların 2011 yılında C20, C25 ve C30 beton sınıfını 

üretemedikleri, 2012 yılında ise C20 ve C25 üretilebilmesine karşın C30 beton sınıfını 

sağlayamadıkları görülmüştür. Dere malzemesi ile üretim incelendiğinde ise 2011 yılında 

problem görülmemekler birlikte, 2012 yılında C25 beton sınıfında istenilen hedef 

dayanımın tutturulamadığı ortaya çıkmıştır.  

 

Beton sınıfı arttıkça dağ malzemeli betonlarda kalite kontrol derecesi artmıştır. Dere 

malzemeli betonlarda ise 2011 yılında beton sınıfı arttıkça kalite kontrol derecesi 

iyileşirken, 2012 yılında tersi bir durum gerçekleşmiştir.  

 

Dere malzemesi ile üretilen betonların standart sapmaları, dağ malzemesi ile üretilenlere 

göre daha yüksek olmasına rağmen ortalama dayanımlarının yüksek olması, karakteristik 

dayanımları tutturmalarını sağlamıştır. Ortalama dayanımların yüksekliği, dere agregası 

ile üretim yapan tesis aşırı güvenli tarafta kalmaya çalıştığını göstermiştir. Bununla 

birlikte standart sapmaların yüksekliği karışım dizaynında ya da üretim bandında 

problemlerin olduğunun göstergesidir.  

 

 

5. SONUÇLAR 
 

İlde üretilen hazır betonların basınç dayanım sonuçlarına göre; aynı sınıfa ait betonlardan 

dere kırma agregası ile üretilen betonlar ile dağdan elde edilen kırma kireçtaşı malzemesi 

ile üretilen betonlar arasında dayanım açısından farklılıkların ve sapmaların olduğu 

görülmüştür. Tunceli ilinde üretilen betonlarda genel olarak C20/25 betonunun üretiminde 

ve kalite kontrolünde özellikle 2012 yılı için problem görülmemektedir. Fakat daha 

yüksek dayanımlarda ön laboratuar çalışmaları ile desteklendikten sonra üretime 

geçilmesinde fayda olacağı özellikle bu çalışma ile vurgulanmaktadır. Dere agregası ile 

üretim yapan tesis aşırı güvenli tarafta kalmaya çalışmaktadır. Bu durum dereden elde 

edilen malzemenin su muhtevasındaki değişkenlik ve buna paralel olarak beton 

dizaynında su miktarının ayarlanamadığının göstergesidir.  
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