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Özet 
 

Marmara depremlerinin tetiklediği bilinçlenme sürecinde Yapı Denetim Yasası çıkmış, 
pilot illerde beton kalitesinin denetimi yapı denetim laboratuarlarına geçmiştir. Hazır 
beton üreticisi ile yapı denetim laboratuarlarının beton dayanımları arasında bazen 
10MPa’yı aşan dayanım farklılıkları yaşanmakta, şantiye aksamakta, zaman ve para 
kaybedilmektedir.  
Çalışmada örnek olarak on şantiyede yaşanan uyuşmazlıklar tanıtılacak, konuyla ilgili 
standartlara değinilecek, dayanımın gerçeğinden düşük ölçülmesine neden olan unsurlar 
irdelenecek, durumun iyileşmesi için öneriler getirilecektir. Basınç dayanımının, betonu 
temsil edecek biçimde belirlenebilmesi için, ilgili tüm standartlara harfiyen uyulması 
zorunlu görünmektedir.  
Ayrıca, bunlara tam uyulsa bile, elde edilecek nihai dayanım değerinde deneysel ve 
istatistik bir belirsizlik, yanılma payı bulunacağının, bu payın birkaç kgf/cm2 değil, 
birkaç MPa düzeyine ulaşabileceğinin bilincinde olmak gerekmektedir. 
 
 

Abstract 
 

In the progressive conscioussness period passed after Marmara Earthquakes, an audit 
law for structures has been made and inspection of concrete quality has been undertaken 
by audit laboratories in several pilot cities, It was observed that the differences in 
compressive strength test results obtained in both ready mixed concrete producer’s 
laboratory and audit laboratory can exceed 10 MPa. This disrupts construction activities 
on site and causes lost time and money. 
 
In this study, inconsistent cases experienced at 10 construction sites are presented: 
related standards are cosidered, the factors causing compressive strength results lower 



than real values are discussed and improving countermeasures are recommended. In 
order to determine compressive strength representing real concrete quality, it is 
necessary to apply all obligations of the related standards 
 
Furthermore, it should be kept in mind that there will be a margin of error in terms of 
experimental and statistical indefiniteness or deviations in compressive strength test 
results. This margin may not be limited to a few kgf/cm2. It may reach a few MPa 
strength level. 
 
 

1. GİRİŞ 
 
Marmara depremlerinin tetiklediği bilinçlenme sürecinde Yapı Denetim Yasası çıkmış, 
Yapı Denetim şirketleri kurulmuş, Yapı Denetim Laboratuarları devreye girmiştir. Pilot 
illerde şantiyeye teslim edilen betonun kalitesini denetleme görevi yapı denetim 
laboratuarlarına geçmiştir. Beton dökümü sırasında laboratuarın elemanları numune 
almakta, laboratuara taşımakta, kürünü yapmakta, 28 gün sonunda basınç dayanımını 
ölçmektedir. Beton kalitesinin projesine uygunluğu bu sonuçla değerlendirilmektedir. 
  
Şantiyede kullanılan beton genelde hazır beton olmakta, otokontrol amacı ile üretici de, 
santralda, kendi laboratuarlarında numune almakta, kürünü yapmakta ve basınç 
dayanımını ölçmektedir. Zaman zaman, bazen sıkça, iki tarafın elde ettiği dayanımlar 
arasında kayda değer farklar gözlenmekte, yapı denetim laboratuarlarının dayanımını 
düşük bulduğu beton için, üretici, standardı rahatlıkla sağladığı iddiasını ileri 
sürmektedir. 
 
Uyuşmazlığın çözümü için yapı denetim laboratuarları tarafından alınan karotlar 
üzerinde de düşük dayanımlar ölçülürse, üretici de karot aldırma yoluna gitmekte, küp 
veya silindir numune düzeyinde yaşanan uyumsuzluk, bu kez karot düzeyine taşınmış 
olmakta, sorun çözümsüz kalmaktadır. 
 
Sorunu karot aşamasına taşımamak amacıyla bazı şantiyelerde ( tümüne 
yetişemeyecekleri için tercihen en sorunlu olanlarda ) üretici de kendi laborantı eliyle, 
yapı denetim laboratuarının aldığı numunelere paralel olarak, aynı betondan numune 
almakta, kendi laboratuarına taşımakta ve deneye tabi tutmaktadır. Kimi zaman 
dayanım değerleri benzer çıkmakta, uyuşmazlık yaşanmamakta, kimi zaman ise yapı 
denetim laboratuarının ölçtüğü dayanım daha düşük çıkmakta, sınıf dayanımını 
sağlamamış olmakta, uyuşmazlık devam etmektedir. 
 
Hakem, bilirkişi olarak başvurulmak istenen bazı üniversite laboratuarlarına 
“Bayındırlık Bakanlığından Yeterlik Belgeli Olmadıkları “ gerekçesiyle “ mevzuat “ 
karşı çıkabildiği gibi, “ tarafsız “ davranmadıkları ve yanlı rapor ürettikleri savıyla bazı 
yapı denetim mühendisleri de karşı çıkmaktadır. 
 
Numune-karşı numune, karot-karşı karot, A laboratuarı–B laboratuarı–Üniversite 
laboratuarı – TSE laboratuarı, ........ yoluyla denetimde yaşanan sağlıksız tırmanma, hem 
zaman ve para kaybına neden olmakta, hem de yapım sürecinin zorunlu aktörleri 
arasındaki ilişkileri gererek, karşılıklı güvene ve işbirliğine zarar verebilmektedir. 
 



Halbuki iş, bütünüyle teknik, kuralları ilgili standartlar tarafından açıkça belirlenmiş, 
basit bir iştir: betonun basınç dayanımını doğru ölçmekten ibarettir. 
 
Çalışmada, beton dayanımı açısından yapı denetim laboratuarları ile hazır beton 
üreticileri arasında uyuşmazlık yaşanmış bazı şantiyelerde yapılan incelemelerin 
sonuçları örnek olay olarak tanıtılacak, ölçülen dayanımlar arasındaki farklılığın 
nedenleri tartışılacak ve düzeltici öneriler sunulacaktır. 
 
  

2. ÖRNEK OLAYLAR 
 
2.1. Olay 1 : Kooperatif Villaları 

 
İstanbul yakınlarında tripleks villalar inşa eden bir konut yapı kooperatifi şantiyesine 
teslim edilen hazır betonun dayanım sınıfı C25’tir. 54 döküm gerçekleşmiş, her 
dökümde yapı denetim laboratuarı tarafından 28 günde kırılmak üzere 3 adet 15cm’lik 
küp numune alınmıştır. Üç numunenin ortalaması alınarak her döküm için betonun 
basınç dayanımı hesaplandığında minimum değer 19.1 , maksimum değer 34.2 , 
ortalama değer 27.4, standart sapma 3.5 Mpa bulunmaktadır. TS EN 206-1 [1] uyarınca, 
%95 güvenlik derecesine göre, karakteristik dayanım, 
 

                   fck = fcm-1.48 x SS = 27.4 – 1.48 x 3.5 = 22.2 Mpa 
 
hesaplanmakta, C25 sınıfı için 30.0 Mpa olması gereken sınırın çok altında kalınmakta, 
C18 sınıfı ancak tutulmaktadır. Projede malzeme emniyet katsayısı 1.5 alındıysa fiili 
değeri 18/(25:1.5) ~ 1.1 düzeyinde kalmakta, %10’luk emniyet payının, yerleştirme-
sıkıştırma ve kür kusurlarından kaynaklanabilecek olası düşüklüğü karşılayacağı 
hususunda kuşku yaratmaktadır. 30 Mpa sınırına eşit veya daha yüksek dayanıma sahip 
döküm sayısı 54’te yanlızca 13, yani %24’dür. 
 
Şantiyede elde edilen dayanımlar TS500[2] uyarınca değerlendirildiğinde, dökümlerin 
23’ü (%43)   fck -3 = 30 – 3 = 27 Mpa sınırının altında kalarak reddedilmeyi 
gerektirmekte, ardışık üç dökümün ortalamasının  fck +1 = 30 + 1 = 31 Mpa sınırını 
aşması koşulu dikkate alındığında, dökümlerin 51’i (%94) sınıfta kalmaktadır! 
 
Yapı denetim laboratuarı verilerine göre çok vahim görünen yukarıdaki tablo, üreticinin 
laboratuar verilerine göre hiç de öyle değildir. Söz konusu dönemde tesisin bu şantiyeye 
gönderdiği C25 betonlarından 45 takım küp numune alınmış, minimum dayanım 31.8, 
maksimum dayanım 39.8, ortalama dayanım 33.5, standart sapma 2.1 Mpa 
bulunmuştur. Karakteristik dayanım,  
 
                              fck = fcm-1.48 x SS = 33.5 – 1.48 x 2.1 = 30.4 Mpa 
 
değeriyle C25 sınıfını sağlamaktadır. Hiçbir sorun görülmemektedir. 
 
Durumu açıklığa kavuşturmak için en düşük dayanıma sahip dökümlerin ikisinden 
santiyenin yapı denetim laboratuarı, aynı ikisi ve ilave bir dökümden olmak üzere, 
üçünden de hazır betoncunun önerip şantiyenin onayladığı bir başka yapı denetim 
laboratuarı üçer adet karot almıştır. Sonuçlar izleyen çizelgede özetlenmiştir. 
 



 
Karot Eşdeğer Küp Dayanımı (MPa)* 

Döküm Küp Numune 
Dayanımı (MPa) Şant.Yapı 

Den.Lab. 
Diğer Yapı 
Den.Lab. 

A 19,1 27,2 31,4 

B 21,2 - 33,4 

C 20,2 30,9 30,2 
                   

* 0,85’e bölünerek potansiyel dayanıma dönüştürülmüş değerler 
 
Çizelgeden, yapıdaki betondan alınan karotlar üzerinde ölçülen basınç dayanımının küp 
numune üzerinde ölçülen basınç dayanımından çok daha yüksek olduğu, farkın 12 
Mpa’ya kadar çıkabildiği, dolayısıyle teslim edilen hazır beton kalitesinde sorun 
bulunmadığı, sorunun şantiyede alınan küp numunelerin hazırlanmasında, 
saklanmasında, taşınmasında, denenmesinde,....... yaşandığı anlaşılmaktadır. Hazır 
beton üreticisi firma laboratuarının verileri gerçek durumu yansıtmakta, yapı denetim 
laboratuarının verileri gerçeğin çok altında kalmaktadır. Beton haksız yere 
cezalandırılmakta, zaman ve para kaybedilmektedir. Bu arada iki denetim laboratuarı 
tarafından alınan karotların dayanımları arasında C dökümü için anlamlı bir fark 
görülmezken, A dökümü için 4.2 Mpa (%13) gibi kayda değer bir fark gözlendiği not 
edilmelidir. 
 
2.2. Olay 2 : Temel Betonu 
 
Şantiyeye teslim edilen C25 betonundan yapı denetim laboratuarı tarafından alınan 
15cm’lik küp numuneler üzerinde ölçülen dayanım 18.8 MPa, hazır beton tesisinde elde 
edilen dayanım 32.6 MPa, 10cm’lik karot üzerinde ölçülen eşdeğer küp dayanımı 25.9 
MPa, eşdeğer potansiyel dayanım 25.9/0.85 = 30.5 MPa’dır. Şantiyede yapı denetim 
laboratuarı tarafından belirlenen dayanım gerçeğinden ~ 12 MPa daha düşüktür. 
 
2.3. Olay 3 : Kazık Betonu 
 
Bir şantiyeye teslim edilen C25 kazık betonundan 3 ayrı dökümde alınan 15 cm’lik küp 
numuneler üzerinde ölçülen ortalama dayanımlar, hazır beton laboratuarında elde edilen 
ortalama dayanımlar ve uyuşmazlık üzerine karot üzerinde ölçülen dayanımlar 
aşağıdaki çizelegede özetlenmiştir. 
 

Döküm 
Şantiye Küp 

Numune Dayanımı 
(MPa) 

Hazır Beton Tesisi 
Küp Dayanımı 

(MPa) 

Karot Eşdeğer Küp 
Dayanımı (MPa) 

1 26,6 33,3 30,3 

2 20,1 31,5 30,4 

3 25,0 33,7 32,4 

 



Şantiyede elde edilen dayanımlarla tesiste elde edilen dayanımlar arasında 7 ila 11 MPa 
fark görülmekte, şantiye numunelerine göre C16-C20 düzeyinde görünen betonların, 
karot sonuçlarına göre C25 sınıfını fazlasıyla sağladığı anlaşılmaktadır. Beton 
kalitesinde sorun yoktur. 
 
2.4. Olay 4 : İş Merkezi Betonu 
 
Bir iş merkezi şantiyesine teslim edilen C 30 betonundan şantiyede yapı denetim 
laboratuarı tarafından alınan 15 cm’lik küp numuneler üzerinde ölçülen basınç dayanımı 
7 günde 22.8, 23.0, ve 24.8 MPa ( ortalama 23.5 MPa ), 28 günde 28.0, 29.5 ve 29.6 
MPa ( ortalama 29.0 MPa ) çıkarak 37 MPa sınırının çok altında kalmıştır. Bunun 
üzerine yapı daenetim laboratuarı yapıdan 9,3 cm çapında 9 adet karot almış, eşdeğer 
küp basınç dayanımı 18.9 ila 30.5 MPa arasında değişmiş ortalama 22.4 MPa olmuştur. 
TS 10465’in 0.85 katsayısı devreye sokulduğunda bile dayanım 22.4/0.85 = 26.4 Mpa 
düzeyinde görünmekte, C20 sınıfını ancak sağlamaktadır. 
 
Hazır beton üreticisinin kendi laboratuarında elde ettiği dayanımlar 7 günde 32.1, 28 
günde 40.2 MPa’dır, C30 sınıfını karşılamaktadır, beton kalitesinde düşüklük 
görünmemektedir. 
 
Uyuşmazlık üzerine İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemeleri Laboratuarı 6 adet karot 
almış, eşdeğer küp dayanımı ortalama 33.9 MPa bulunmuştur. Bu değer yapı denetim 
laboratuarının ölçtüğü 22.4 MPa değerinden 11.5 Mpa (%51) daha yüksektir! Basınç 
dayanımının C30 düzeyinde olduğu, beton kalitesinde ciddi sorun bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 
 
2.5. Olay 5 : Lojman İnşaatı 
 
Şantiyeye teslim edilen betonun kalitesine ilişkin duyulan endişelerin ışığında hem 
belediyenin laboratuarı, hemde İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemeleri Laboratuarı, her 
kattan üçer adet olmak üzere onikişer karot almıştır.Eşdeğer küp basınç dayanımı olarak 
ölçülen ortalama basınç dayanımları (MPa) aşağıdaki gibidir: 
 

Kat Zemin 1 2 3 Ort 

Belediye 22,1 20,6 15,9 17,3 19,0 

İTÜ 36,8 35,4 33,1 29,3 33,7 

Fark 14,7 14,8 17,2 12,0 14,7 

 
İki laboratuarda elde edilen dayanımlar arasında 17 MPa’a ulaşan (bire iki) farklar 
bulunmaktadır! C25 sınıfını rahatlıkla sağlayan beton C16 sınıfını bile tutmamakla 
suçlanabilmektedir! 
 
2.6. Olay 6 : Spor Kompleksi Temel Betonu 
 
İzmit’te bir spor kompleksi şantiyesine teslim edilen C20 betonundan alınan numuneler 
üzerinde 7 günlük basınç dayanımı düşük ölçülmüş, kontrol amacıyla mal sahibi 



tarafından yapı denetim laboratuarına aldırılan karotlar üzerinde de 14.0 MPa eşdeğer 
küp basınç dayanımı elde edilmiştir. C20 düzeyi tutmayacak görünmektedir. 
 
Aynı betondan hazır beton tesisinde alınan numunelerin 9 günlük basınç dayanım 
tesisin laboratuarında 22.9 MPa, yapı denetim laboratuarında 19 MPa ölçülmüştür. İki 
laboratuar arasında 3.9 MPa (%17) fark olmasına rağmen her iki veriye göre 28 günde 
C20 düzeyi yakalanacak gibi gözükmektedir. Ancak karot dayanımının 14.0 MPa’da 
kalması nedeniyle mal sahibi tatmin olmamış, narinlik oranı 2 olmak,dolayısıyle silindir 
eşdeğeri dayanım vermek üzere 8 adet ilave karot alınmış, dördü TSE Çayırova 
Kampüsünde, dördü de Kocaeli Üniversitesinde deneye tabi tutulmuştur. 22 günlük 
olmalarına rağmen Kocaeli Üniversitesi laboratuarında 20.7 MPa, TSE laboratuarında 
19.7 MPa ölçülmüş, C20 sınıfının rahatlıkla sağlandığı anlaşılmıştır. Yapı denetim 
laboratuarında 14Mpa ölçülen yerinde küp dayanımı, TSE ve Kocaeli Üniversitesi 
laboratuarlarında ~ 25MPa ( 20 MPa silindir dayanımının küp karşılığı) bulunmuştur, 
fark 11 MPa gibi kabul edilemeyecek ve açıklanamayacak mertebededir. 
 
2.7. Olay 7 : İşyeri Binası Betonu 
 
Söz konusu şantiyenin 3.katına teslim edilen C30 betonundan alınan 3 adet 15 cm’lik 
küp numune üzerinde 28 gün sonunda yapı denetim laboratuarında ölçülen basınç 
dayanımı değerleri 37.48, 36.74 ve 36.18 MPa ortalaması 36.80 MPa olarak rapor 
edilmiştir. Yapı Denetim şirketi de hazır beton üreticisine yazı göndererek “laboratuar 
sonuçlarına göre beton kalitesinde problem olduğunu,TS 500 koşullarının 
sağlanmadığını” bildirmiştir. 
 
Hazır beton üreticisi, TS 500 uyarınca 36.8 ≥ fck-3 = 34 MPa koşulunun sağlandığı, 
dolayısı ile sorun bulunmadığı cevabını verince, yapı denetim şirketi, laboratuar denetçi 
mühendisinin yorumuyla, (fck-3) sınırının, her numunenin tekil değeri için geçerli 
olduğunu, bu koşulun üç numune tarafından da sağlandığını, ancak üç numune 
ortalamasının ≥ (fck+1) olması gerektiğini ve36.8 < 37+1 = 38 olduğu için bu koşulun 
sağlanmadığını, dolayısı ile betonun kalitesiz olduğunu ileri sürmüştür. Yapı Denetim 
şirketine, TS 500’deki (fck-3) sınırının, tekil numune değeri için değil, o dökümü temsil 
eden en az 3 numunenin ortalama değeri için geçerli olduğu, (fck+1) sınırının ise ardışık 
3 dökümden alınan en az 9 numunenin ortalama değeri için aranması gerektiği, TS 
500’ün böyle anlaşılmasının doğru olacağı açıklanmıştır. Görüşmeler, tartışmalar 
sürerken şantiyede 4.kat betonu dökülmüş, alınan numunelerin tekil dayanımları 46.24, 
41.15 ve 30.72 MPa, ortalaması 39.37 olarak rapor edilmiş, bu kez 30.72 MPa’lık 
değerin (fck-3) sınırını sağlaması gerekip gerekmediği tartışması yeniden başlamıştır. 
 
Yapı Denetim şirketi 3.kat betonu için”ne yapalım bari 36.8 değerini yuvarlatıp 37.0 
kabul edelim de betonu reddetmeyelim, siz de kurtulun” diye “alicenap(!)” bir tavır 
sergileyince üretici, başka bir yapı denetim firmasına her iki kattan karot aldırmış, karot 
eşdeğer küp dayanımı (MPa) olarak aşağıdaki değerler bulunmuştur. 
 
 

Karot No 1 2 3 4 Ort 

3.Kat 47,9 43,3 38,2 41,3 42,7 

4.Kat 44,5 37,5 37,5   39,8 

 
 
 
 
 



Görüldüğü gibi, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde, sınırdan veya yuvarlatarak 
değil, doğrudan C30 sınıfı fazlasıyla sağlanmaktadır. 
 
2.8. Olay 8 : Konut Yapısı 
 
Söz konusu şantiyede C20 sınıfı betonu kullanılmaktadır ve 38 günlük dönem içinde, 
dört katlı binanın beton dökümü tamamlanmıştır. Yapı denetim laboratuarının aldığı 
numuneler üzerinde ölçülen dayanımlar yetersiz çıkınca her kattan 3 ila 4 karot 
alınmıştır. 15 cm’lik küp numune dayanımları ile karot üzerinde ölçülen eşdeğer küp 
dayanımları aşağıda verilmiştir (MPa) : 
 

Kat Zemin 1.Kat 2.Kat 3.Kat 

Numune  21,1 22,5 21,2 21,3 

Karot 27,4 24,4 24,3 23,0 
 
Görüldüğü gibi karot dayanımları numune üzerinde ölçülen dayanımlardan ortalama 3.3 
MPa daha yüksektir. Karot çapı 9.3 cm, karot ortalama boyu 10.3 cm olduğu için 
narinlik oranı 1 yerine 1.11 olmakta, karot eşdeğer küp dayanımları yaklaşık %4 
cezalandırılmaktadır. Buna rağmen 0.85 katsayısı dikkate alındığında her kat için beton 
kalitesi C20 sınıfı düzeyindedir. 
 
2.9. Olay 9 : Kültür Yapısı 
 
Büyük bir kültür merkezi şantiyesinde kullanılan beton sınıfı C25’dir. Yapı denetim 
laboratuarı tarafından alınan numuneler üzerinde ölçülen basınç dayanımı C18 
seviyesine kadar düşünce mal sahibi kapsamlı bir araştırma yaptırmıştır. Çalışma 
kapsamında yaklaşık bir aylık sürede dökülen 15 ayrı parti beton incelenmiştir. Önce 
hangi elemanların hangi tarihlerde döküldüğü belirlenmiş, her transmikser betonu temsil 
edecek biçimde ve sayıda kolon, perde, kiriş-döşeme elemanı seçilmiştir. Seçilen 60 
eleman üzerinde 26-45 gün yaşları arasında Schmidt çekici taraması yapılmış, ayrıca 16 
adet karot alınmıştır. Çekiç okumaları ile karot dayanımları arasında ilişki kurularak 60 
elemanda basınç dayanımları hesaplanmıştır. Bu ilişki kurulurken emniyet tarafında 
kalmak amacıyla çekiç okumasına karşılık gelen basınç dayanımı, regresyon 
doğrusundan değil, %80 güven aralığının alt sınırına karşı gelen doğrudan 
hesaplanmıştır. Böylece Schmidt çekici gibi dolaylı bir yöntem kullanmaktan 
kaynaklanan ek belirsizlik dikkate alınmış olmaktadır. 60 eleman üzerinde bulunan 
yerinde silindir basınç dayanımlarının ortalaması 26.9 MPa, standart sapması 2.8 MPa, 
TS EN 206-1 çerçevesinde % 95 güvenlik derecesine göre karakteristik dayanım: 
 

fck = fcm-1.48 x SS = 26.9  – 1.48 x 2.8 = 22.8Mpa 
 
dır. C25 için gerekli 0.85 x 25 = 21.3 MPa sınırı aşılmaktadır.  
 
Karotların ortalama dayanımı 27.9 MPa ile daha yüksektir. Karotların dördü en düşük 
dayanıma sahip yerlerden özel olarak seçilmiştir. Bunlardan ikisi yapı denetim 
laboratuarının C18 düzeyinde dayanım bildirdiği elemanlardan alınmıştır, ikisi de çekiç 
okumalarının en düşük olduğu elemanlardan. Bunlar üzerinde elde edilen en düşük 



karot eşdeğer silindir dayanımı 25.3 MPa ile C25 sınıfını rahatlıkla karşılamaktadır. 
Özetle beton kalitesinde hiçbir  sorun yoktur. 
 
2.10. Olay 10 : Üretim ve Yönetim Yapısı 
 
İstanbul-Yenibosna’daki şantiyede C35 hazır beton kullanılmaktadır. İkinci ve birinci 
bodrum katlarda dökülen betonlar için üreticinin bildirdiği dayanım değerlerinde sorun 
görünmemiş, ancak yapı denetim laboratuarının bildirdiği dayanımlar ya sınırda ya 
altında kalmıştır. Malsahibinin daveti üzerine hem yapı denetim laboratuarı hem de 
hazır beton üreticisi Schmidt çekici taraması yapmıştır. Yapı denetim laboratuarının 
çekiç okumaları 37 – 42 aralığında değişmiş, karşı gelen dayanımlar 36 – 45 MPa 
olarak bildirilmiştir. Fiili beton dayanımı silindir eşdeğeri olarak 29 – 35 MPa 
aralığında kalmakta, C30 sınıfını belki tutabilir görünmektedir. Hazır beton üreticisi 
tarafından yapılan Schmidt taramasında okumalar 40 – 45 aralığında değişmiş, karşı 
gelen küp basınç dayanımları 32- 40 MPa arasında kalmakta, bir bölümü 35 MPa 
sınırının altına düşmektedir. 
 
Yapı denetim laboratuarı 17 adet 5 cm çapında karot almış, eşdeğer küp dayanımı 
olarak 15.3 – 40.8 MPa arasında değişen değerler elde edilmiştir. Kendi yaptığı Schmidt 
çekici taraması ile de çelişkili olan bu tablo hem değişken, hem de çok düşük 
dayanımlara işaret etmektedir! Üretici firma İTÜ’ye 6 adet 9.35 cm çapında karot 
aldırmış, eşdeğer küp basınç dayanımı minimum 36.1, ortalama 38.4 MPa bulunmuştur. 
0.85 katsayısı ile değerlendirildiğinde karakteristik dayanım 33.3 MPa olmakta beton 
sınıfı C33 gibi gerçekleşmektedir. 
 
Bu çelişkili ve riskli veriler karşısında mal sahibi ayrı, bağımsız bir araştırma istemiştir. 
Yapılan çalışmada iki katta coğrafi olarak dağıtılmış 39 kolon veya perdede Schmidt 
çekici taraması yapılmış, çekiç okuması farklı 13 elemandan 9.8 cm çapında karot 
almıştır. Karot verilerine göre 1.bodrum katta ortalama eşdeğer küp dayanımı 43.3, 
minimum değer 38.5 MPa’dır, beton sınıfı C35’i tutmaktadır. 2. bodrum katta karot 
eşdeğer küp dayanımı mininmum 37.4, ortalama 42.4 MPa’dır, beton sınıf dayanımı 
C34 seviyesinde kalmaktadır. 
 
Karot dayanımları sayesinde oluşturulan ilişkiden itibaren, çekiç okumalarından 
hesaplanan küp basınç dayanımları 1. bodrum katta 45.5 – 50.5 MPa, 2.bodrum katta 
44.5 – 54.5 MPa aralığındadır, karot sonuçları ile uyumludur. 
 
Alınan karotlardan iki tanesi İTÜ’nün önceki çalışmasında karot aldığı yerlerden 
alınmıştır, dayanımları uyumludur. Buna karşılık yapı denetim laboratuarının karot 
aldığı elemanlardan 3 tanesinden alınan karotların dayanımları hiç uyumlu çıkmamıştır; 
5 cm çaplı karotla güvenilir veri derlemek zor görünmektedir. 
 
Karşılaştırmalı karot dayanımları (MPa) 
 

Karot No 1 2 3 Ort 

Yapı Denetim, 5cm karot 35,6 18,3 32,8 28,9 

Bu çalışma, 9,8cm karot 40,6 46,7 49,8 45,7 

 



Özetle yapıda,denetim laboratuarının derlediği bulguların aksine, beton kalitesinde 
kayda değer bir sorun bulunmamaktadır. 
 
2.11. Toplu Değerlendirme 
 
Yukarıda verilen örneklerin sayısını çok arttırmak mümkündür.ancak konuyu tartışmaya 
ve değerlendirmeye açmak için ilave örneğe gerek duyulmamaktadır. Yazarların savı 
yapı denetim laboratuarlarının raporladıkları tüm basınç dayanımı değerlerinin 
gerçeğinden düşük, betonu temsil etmekten uzak değerler olduğu değildir. Ancak 
yukarıda verilen örneklerden anlaşıldığı gibi çok da seyrek sayılmayacak düzeyde, 
hatalı, betonu haksız yere cezalandırıcı sonuçlara rastlanmaktadır. Dayanım farkı öyle 
boyutlara ulaşabilmektedir ki C30 betonu C20 düzeyinde , C25 betonu C16 düzeyinde 
değerlendirilebilmekte, yaklaşık 1.5 olan malzeme emniyet katsayısının sağladığı 
emniyet payının tamamı yok olabilmektedir. Böyle bir betonu kırıp yeniden dökmekten 
veya, mümkünse, ciddi maliyetlere katlanarak yapıyı takviye etmekten başka çare 
kalmamaktadır. 
 
Yanlış ölçme, hatalı değerlendirme sonucu betonları düşük dayanımlı belirlenen ve 
bildirilen üreticiler boş yere imaj, prestij ve muhtemelen müşteri kaybına uğramakta, 
ticari anlamda da zarar görmektedir. 
 
Uyuşmazlık sorunlarını asgari seviyeye indirmek isteyen üreticilerin başvurduğu 
yöntemlerden bazılarını şöyle sıralamak mümkündür: 
 
a. Şantiyeye teslim edilen betondan yapı denetim laborantı ile birlikte, aynı harmandan 

paralel numune almak, etiketini imzalatmak ve gerekirse şahit numune olarak 
tarafsız bir laboratuarda deneye tabi tutturmak ( Bu yaklaşımın uzun vadede 
sakıncası yapı denetim laborantını ihmale “ ben yetişemiyorum, benim için de üç 
numune alıverin” yaklaşımına sürüklemek, denetim sağlığını riske sokmak olarak 
değerlendirilmektedir, örnekleri de görülmeye başlamıştır.) 

b. Beton bileşimlerinde çimento dozajını 10-20 kg/m3 arttırarak dayanımları 
yükseltmek, yapı denetim laboratuarlarında birkaç MPa düşükde ölçülse, sınıf 
dayanımını sağlayacak ek marjı kazandırmak. Bu yola bazı zengin hazır beton 
kuruluşları başvurabilmektedir. Bu pahalı yaklaşım onlara piyasada “yüksek 
dayanımlı firma” imajı getirebildiği için çok da akılsız bir tercih olarak nitelenemez. 

c. Özellikle yapı denetimli şantiyelere, projede öngörülen sınıftan bir yüksek 
dayanımda beton vermek, C20 yerine C25, C25 yerine C30,..... göndermek. Bu 
çözüm sorun yaşamak istemeyen yapı denetim şirketleri tarafından da 
benimsenebilen, mal sahibine önerilen ve kabul ettirilen bir yaklaşım gibi 
görünmektedir. 
Takdir edilir ki bu yaklaşımlar rasyonel, mühendislik mantığı le uyumlu, akılcı 
yaklaşımlar değildir. Kolayına kaçmak, sorunların etrafından dolaşarak kaynak 
israfına yol açmak, akılcı ve akıllı çözümlerin kalıcı biçimde hayata geçmesini 
geciktirmektir. 
Betonun basınç dayanımının çok önemli bir özelliği , objektif koşullarda, 
olduğundan yüksek ölçme olasılığının bulunmamasıdır. Bir beton numunesinin, 
gerçeğinden yüksek dayanım verebilmesi için mutlaka art(kötü) niyetli girişimlere 
ihtiyaç vardır. 



d. Numunenin, betonun genelini yansıtmayacak biçimde, özel olarak kıvamı düşük 
tutulmuş bir transmikserden alınması, ki bu durumda bile numune, alındığı 
transmikserin beton kalitesini doğru temsil eder. 

e. Numunenin transmikserden alınmasından sonra betona su katılması, ki bu durumda 
bile numune, alındığı betonu doğru temsil eder. 

f. Deney presinin kalibrasyonunun kayması (arıza veya benzeri durum) veya 
kaydırılması! 

 
Buna karşılık betonun basınç dayanımının gerçeğinden düşük ölçülmesine yol 
açabilecek sayısız küçük ihmal, kusur ve benzeri etken sayılabilir. Bunlar, izleyen 
bölümlerde ele alınıp özetlenmektedir. 
 
 

3. İLGİLİ STANDARTLAR 
 
Yazının başında belirtildiği gibi iş, aslında basit bir iştir, tüm evreleri standartlar 
tarafından açık seçik kurallara bağlanmış, neyin, nasıl yapılacağı tarif edilmiştir. 
 
Hazır Beton TS 11222’de[3], hangi betondan, ne sıklıkta, kaç takım numune alınacağı, 
sonuçlarına göre nasıl kabul veya red edileceği TS 500’de, taze beton numunesinin nasıl 
alınacağı TS EN 12350-1’de[4], numune kalıplarının boyut, biçim ve diğer özellikleri 
TS EN 12390-1’de[5], deney numunelerinin yapımı ve kürü TS EN 12390-2’de[6], 
basınç deneyinin nasıl yapılacağı TS EN 12390-3’de[7], deney presinin özellikleri TS 
EN 12390-4’de[8] açıklanmıştır. Doğru sonuç alınması için bunlara uyulması, işin 
özenle, savsaklamadan, gerekli zaman ve emek harcanarak yapılması yeterlidir. 
 
 

4. İHMALLER, NOKSANLAR, KUSURLAR 
 
4.1. Numunelerin Betonu Temsil Sorunu: 
        
Numuneler, betondan rastgele seçilerek ve bütün imalata yayılarak alınmalıdır.  
 
Numuneler, üreticinin sorumluluğunda betona su veya kimyasal katkı ilave 
edilmesinden sonra alınmalıdır. 
 
Numunelerin her biri ayrı betonyer dökümünden veya transmikserden alınmalıdır. 
 
Numune takımı alınacak üretim birimi, aynı gün dökülen 100 m3 betonu veya 450 m2 
alanı aşamaz. 

 
Kaç şantiyede yapı denetim laboratuarı elemanı betonun başından sonuna kadar 
kalmaktadır? Kaçında betonun başlamasından önce hazır bulunabilmekte, “15 
transmikser gelecek, 3 takım numune alınacak, çekilen kura sonucu numuneler 2.,5 ve 
11. transmikserlerden alınacaktır” diye planlama yapılabilmekte ve 
uygulanabilmektedir? Bir çok kez yapı denetim laboratuarına “beton bitmek üzere, son 
iki transmikser dökülüyor, gelin numunelerinizi alın” tarzında son dakika telefonu 
gelmemekte midir? Bazen şantiyeye giden laboratuar elemanı, son transmikserin de 
gittiğini, numune almak için kendisine biraz beton ayrıldığını (el arabasında, saç 
üstünde,yerde,....) yaşamamakta mıdır? Veya laboratuardan şantiyeye “ yetişemiyoruz, 



bize beton ayırın, numuneleri siz alıverin, hazır betoncunun elemanı bizim numuneleri 
de alıversin,..” türü telefon hiç edilmemekte midir? Bu da sağlanamadıysa hazır beton 
üreticisinden numune istenilmemekte midir? O da olmazsa yapıdan karot alınıp, hiç 
ilgisi olmadığı halde, yerleştirme ve kür kusurlarından da beton üreticisi sorumlu 
tutulmuş olmamakta mıdır? Yapıda kolon-perde grubu ile kiriş-döşeme grubu ayrı 
dökülüyorsa, beton miktarı fazla olduğu için tabliye beton dökümünden numune alınıp, 
kolon-perde dökümünden numune alınmadan katın geneli için rapor verilmemekte 
midir? 
 
Standarttan ne kadar uzaklaşılırsa, numunelerin betonun genelini temsil düzeyi o kadar 
azalmakta, düşük dayanım ölçerek betonu haksız yere cezalandırma riski o kadar 
artmaktadır. 
 
4.2 .Uygunluk  Kriterleri: 
 
TS 500’ün “3.4- Betonda Nitelik Denetimi ve Kabul Koşulları” maddesi, her üretim 
biriminden bir grup (3 silindir veya küp) numune alınmasını öngörmektedir. Alınan 3 
numunenin ortalama dayanımı o grubu, o üretim birimini temsil etmektedir. Standart, 
grup ortalama dayanımının (fck-3.0)MPa sınırının altına düşmesine izin vermemektedir. 
  
Ardışık üç üretim biriminden oluşan bir parti için, alınan üç grup numune takımının (9 
silindir veya küp) ortalamasının (fck+1.0) Mpa sınırını altına inmesine izin 
verilmemektedir. Her grup ve her parti için yukarıdaki iki koşulun birlikte sağlanması 
öngörülmekte, aksi taktirde o grup veya parti beton kabul edilmemekte, söz konusu yapı 
elemanlarının taşıma gücünün ölçülen düşük beton dayanımına göre yeniden 
değerlendirilmesi ve önemli dayanım azalması belirlenirse, önlem alınması kayda 
geçirilmektedir. 
  
Bazı yapı denetim mühendisleri, TS 500’ün söz konusu maddesini farklı yorumlamakta, 
(fck+1.0) MPa sınırını her grup ortalamasında, (fck-3.0) MPa sınırını ise grup içindeki 
tekil dayanım değerlerinde aramaktadır. Standart çok açıktır ve yorum doğru değildir. 
Bu nedenle gereksiz tartışmalar yaşanmakta, şantiyeler zaman kaybetmektedir. 
 
TSE, 19 Nisan 2002 tarihinde TS 500’ün 3.4 maddesini değiştirerek tek cümleyle 
“Betonda nitelik denetimi ve kabul koşulları TS EN 206-1 Madde 8’e uygun olmalıdır.” 
hükmünü getirmiştir. Bu değişiklik 21.07.2002 tarihli resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş, ancak Bakanlığın başka bir tebliğiyle yüyürlüğe giriş tarihi 
8.03.2004’e ertelenmiştir. Bir yoruma göre, 08.03.2004’ten itibaren yürürlüktedir, bir 
başka yoruma göre de TS EN 206-1’le birlikte 8.06.2004’te yürürlüğe girecektir. Her 
şıkta en geç 08.06.2004 tarihinden itibaren TS EN 206-1’in 8.maddesi hükümleri 
geçerli olacaktır. Bu hükümler gerek numune alma ve deney planı, gerekse uygunluk 
kriterleri açısından TS 500’ün halen uygulanan hükümlerinden oldukça farklı unsurlar 
içermektedir. 
 
4.3. Taze Betondan Numune Alma 
 
TS EN 12350-1, “karma” ve “spot” olmak üzere iki tür numune tanımlamakta, 
öngörülen kullanımına bağlı olarak, alınacak numunenin hangisi olacağına karar 
verilmesini öngörmektedir. 
 



Spot numune, betonun bir bölümünden alınmış, bir veya daha fazla sayıda numune 
bölümünün, karma numune ise betonun her tarafından alınmış çok sayıda numune 
bölümünün, birleştirilip karıştırılmasıyla oluşturulan taze beton miktarıdır. Deneyler 
için gerekenin en az 1.5 katı miktarda numune alınır. 
 
Kullanımdan önce, bütün aletler temizlenmelidir. Transmikserden boşaltılan betonun ilk 
veya en son boşaltılan kısımlarından numune bölümü alınmamalıdır. Akış halindeki 
betondan alınacak numune bölümleri, akan taze beton kütlesinin tüm genişlik ve 
kalınlığını temsil edecek şekilde alınmalıdır. 
 
İşlemler sırasında taze beton, kirlenme, bünyesine su girme veya su kaybetme ve 
sıcaklık değişimlerine karşı korunmalıdır. 
 
Kaç şantiyede yukarıdaki kurallara harfiyen uyulmaktadır? Kaçında karma-spot numune 
tercihi tartışılarak, irdelenerek yapılmaktadır? Kaçında transmikserin oluğundan akan 
betonun tüm kesitini kavrayacak büyüklükte bir kapla numune alınmaktadır? Oluktan 
akan betona kürek uzatıp, kalıbın doğrudan doldurulduğu görülmemekte midir? 
 
Kurallardan ne kadar uzaklaşılırsa, numunenin betonu temsil düzeyi o kadar azalacaktır. 
 
4.4. Numune Kalıpları: 

 
Yapı denetim laboratuarları ağırlıklı olarak 15 cm’lik küp numune almakta, bu amaçla 
çelik veya plastik kalıp kullanmaktadır. Plastik kalıplarda, üretim aşamasında, koniklik 
ve yan yüzeylerde çukurluk gibi kusurlar bulunabilmekte [9,10] veya yanlış kullanım 
sonucu zamanla başka kusurlar oluşabilmektedir. Eskime, yıpranma, söz konusu 
kusurları zaman içinde artırabilmektedir . 

 
Çelik kalıplarda üretilen numunelerde de temizlik ve kurma kusurları sonucu açılar 
sapabilmekte, numune tam küp olmaktan uzaklaşabilmektedir. 

 

Halbuki TS EN 12390-1 basınç deneyi sırasında yük uygulanacak yüzeylerin düzlükten 
sapma toleransını ± 0.0006 d (d=150 mm için ± 0.09 mm), küp yan yüzlerinin döküm 
esnasındaki tabana göre diklikten sapma toleransını ise ±0,5mm ile sınırlamıştır. 
Gözlemler, bu sınırların birkaç kat aşılabildiğini, bir çok kalıbın ve bunlarla hazırlanan 
numunelerin standarda uymadığını, sonucunda ölçülen dayanımın gerçeğinden düşük 
çıktığını, dayanım farkının çok ciddi boyutlara ulaşabildiğini ortaya koymaktadır. [9,10] 

 
Yapı denetim laboratuarları, kullandıkları kalıpları standarda uygunluk açısından 
gözden geçirmeli, uygun olmayanları  kullanım dışı bırakmalı, yeni alacakları kalıplarda 
da standarda uygunluk şartını aramalı ve her kalıbı bu açıdan kontrol etmelidir. 
 
4.5. Numunelerin Hazırlanması ve Kürü 

 
TS EN 12390-2 standardının bazı kuralları hatırlanırsa: 

 
a. Beton numune ,kalıba doldurulmadan önce, tekrar karıştırma kabı içerisinde kare 

ağızlı kürek kullanılarak  karıştırılmalıdır. 



b. Deney numuneleri,her tabaka 100 mm’den daha kalın olmamak üzere ,en az iki 
tabaka halinde sıkıştırılmalıdır. 

c. Her tabakanın sıkıştırılmasından sonra ,beton yüzeyine büyük hava kabarcıkları 
çıkışı duruncaya ve sıkıştırma çubuğu darbelerinden geri kalan boşlukların dolması 
sağlanıncaya kadar,kalıbın dış kenarlarına tokmak ile hafifçe vurulmalıdır. 

d. Deney numuneleri ,kalıp içerisinde, 16 saatten az, 3 günden daha fazla olmamak 
üzere, yeterli sertliğe ulaşıncaya kadar, şoktan,titreşimden ve kurumadan 
korunarak,(20±2)°Ċ (veya sıcak iklimlerde (25±2)°Ċ) sıcaklıktaki ortamda 
tutulmalıdır. 

 
Kaç şantiyede bunlara harfiyen uyulduğu iddia edilebilir? Birçok yapı denetim 
laboratuarı (b) ve (c) şıklarını iyi-kötü uyguladığını ileri sürebilse bile, kaçı(a) ve 
özelikle de (d) kurallarını uyguladığını savunabilir? Betonun dayanım gelişimi ve nihai 
dayanımı üzerinde, ilk saatler ve günlerde maruz kaldığı rutubet ve sıcaklık koşullarının  
çok etkili olduğu yadsınabilir mi? Kaç şantiyede laborantın betonu usulünce tekrar 
karıştırdığı gözlenmiştir.? Karda, rüzgarda, güneşte, sıcakta,.....kalıpları içindeki 
numunelerin şantiyenin bir kösesinde, iki gün, bazen üç gün beklediği görülmemiş 
midir.?...... 
  
Standardın kurallarından ne denli taviz verilirse numune üzerinde ölçülen dayanım o 
denli düşük çıkabilecektir.   
 
4.6. Numunelerde Basınç Dayanımının Tayini 
 
TS EN 12390-3,basınç deneyi işleminde 
                         
a. Deney numunesinin şekil veya boyutlarının  TS EN 12390-1 ‘de verilenlere, 

toleransları aşması nedeniyle uygun olmaması halinde, bu numuneler reddedilmeli, 
boyutları ayarlanmalı, deney numunesinin yük uygulanacak yüzeyleri, aşındırma 
veya başlıklama yoluyla hazırlanmalıdır. 

b. Deney makinası yükleme başlıklarının yüzeyleri silinerek temizlenir ve numunenin 
başlıklarla temas edecek yüzeylerinde bulunan herhangi gevşek çıkıntı veya tane 
alınır. 

c. Küp numune, makinanın alt yükleme başlığı üzerine ±%1 yaklaşımla (±1,5 mm) 
merkezlenerek yerleştirilmelidir. 

d. Yükleme hızı 0.2-1.0 Mpa /sn. arasında sabit seçilmeli ve deney sonuna kadar 
seçilen hız ± %10  toleransla sabit tutulmalıdır. 

e. Kırılma tipi belirlenmeli, tatmin edici olmaması halinde şekillerde verilenlerden 
hangisine en fazla benziyorsa o tipe atıfta bulunarak kaydedilmelidir. Tatmin edici 
bulunmayan kırılma şekli, numunenin yükleme başlığına merkezi şekilde 
yerleştirilmemesinden, presin kusurlu olmasından, numune betonundan önce 
başlıkta meydana gelen çatlama veya kırılmadan kaynaklanabilir. 

f. Basınç dayanımı, en yakın 0,5 Mpa’ya yuvarlatılarak gösterilmelidir.  
 
hususlarının dikkate alınmasını öngörmektedir. Kaç laboratuar deneye tabi tutacağı küp 
numunenin şekil ve boyut toleranslarının TS EN 12390-1‘e uygunluğunu denetlemekte, 
uygun olmayanı reddetmekte, veya yüzeyini düzlemleştirmek amacıyla başlık yaptıktan 
sonra deneye tabi tutmaktadır? Kaç laborant, her kırım esnasında hem presin başlıklarını 
hem de numunenin yüzlerini temizlemektedir? Kaç laborant, her kırımda, küp numuneyi 
1,5 mm toleransla merkezlediğini ileri sürebilir? Elle kontrol edilen preslerde, kaç 



laborant deney sonuna kadar yükleme hızını ±%10 toleransla sabit tuttuğunu  iddia 
edebilir? Kaç laborant standardda örnekleri verilen, uygun ve uygun olmayan kırılma 
şekillerini bilmekte, her kırım sonunda numunenin kırılma şeklini bunlarla 
karşılaştırarak  kayda geçmektedir.? Kaç laboratuar, deney sonucunu en yakın 0,5 
Mpa’ya yuvarlatarak vermektedir.? 
  
Standart kurallarından uzaklaşıldıkça düşük dayanım ölçme riski artmaktadır. 
 
4.7. Pres Faktörü 
  
Hazır beton tesislerinin ve yapı denetim laboratuarlarının preslerinin kalibrasyonu yılda 
bir kez T.S.E veya benzeri yetkili bir  kuruluş tarafından kontrol edilmektedir. Ancak 
yine de aynı harmandan hazırlanmış numuneler üzerinde presler arası karşılaştırmalı 
kırımlar yapıldığında referans presle (T.S.E. Çayırova) diğer presler arasında %13 ‘e 
kadar ulaşan farklara, aynı pres üzerinde ölçülen dayanımların yıl içinde -% 6 ;  + % 5 
aralığında değişebildiğine tanık olunabilmektedir.[10] 
 
Presin digital göstergesinin 23.68 gibi bol rakamlı bir değer göstermesi , dayanımın aynı 
hassasiyetle ölçüldüğü anlamına gelmemekte, bu nedenle  de standart zaten en yakın 0,5 
MPa’ya yuvarlatılmasını öngörmektedir. 
  
TS EN 12390-3, ‘’9-Kesinlik’’ bölümünde, 15 cm ‘lik küp numune  üzerinde ölçülen 
dayanım değerlerinin tekrarlanabilirlik ve uyarlık şartlarına ilişkin sayısal bilgi 
vermektedir. İki küp numune dayanım ortalamasının yüzdeleri olarak: 
 
*Aynı teknisyen tarafından , aynı preste,aynı numunede, uygun en kısa aralıklarla 
yapılan iki deney sonucu arasındaki fark, %5 olasılıkla %9 ‘u 
*İki ayrı teknisyen tarafından,kendi preslerinde,aynı numunede, uygun en kısa 
aralıklarla yapılan iki deney sonucu arasındaki fark, %5 olasılıkla, %13,2’yi 
geçebilmektedir.  
 
Görüldüğü gibi olası fark binde birler, yüzde birler mertebesinde, yani birkaç kgf/cm² 
düzeyinde kalmamakta, %5 olasılıkla (ortalama 20 deneyde bir) %10’lara,yani birkaç 
Mpa (C16/20’de  2, C25/30’da  3, C35/45 ‘de 4.5) mertebesine kadar çıkabilmekte ve 
geçebilmektedir. Bu mertebeye kadar farkları bir ölçüde makul karşılamak, olayın 
doğasında kabul etmek mühendislik gereğidir. Basınç dayanımı ölçümü safi matematik 
bir işlem değildir, dayanım rakamları gökten zembille inmemektedir! Bu nedenle de 
zaten aynı harmandan alınmış iki numune arasında fark %15’e kadarsa sonuçlar kabul 
edilmekte, fark %15’i aştığı takdirde nedeni araştırlmakta, biri için makul bir neden 
bulunmazsa, o numune takımı sonucu tümden değerlendirme dışı bırakılmaktadır. 
 
Bu çerçevede, bazı yapı denetim mühendislerinin veya belediye mühendislerinin 
36.8<37 diye C30’u, 29<30 diye C25’i reddetmeleri sorgulanması, araştırılması, 
yorumlanması gereken yaklaşımlar olarak belirmektedir. 
 
4.8. Personelin Kalifikasyon Düzeyi 
 
Yapı denetimli şantiye sayısının artması, yapı denetim laboratuarlarına, dolayısı ile 
laboratuar denetçi mühendislerine ve laborantlarına (teknisyenlerine) olan gereksinmeyi 
arttırmıştır. Yeteri kadar eğitimi, deneyimi olmayan kişiler de bu görevi 



üstlenebilmektedir. Halbuki iş, ayrıntıya dayalı, özen, titizlik, kurallara riayet 
gerektiren, hassas bir iştir. Yukarıdaki paragraflarda açıklandığı gibi kural dışı birçok 
davranış, uygulama, ihmal, değerlendirmeyle karşılaşılabilinmektedir. Deneyim, akıllı 
biçimde (ders alınarak, öğrenilerek, hatalarını tekrarlamayarak) geçirilecek zamanla 
kazanılacaktır, başka çaresi yoktur. Ancak bilgi ve eğitim çok daha hızlı biçimde 
çözülebilecek, örgütlenebilecek faaliyetlerdir. 
 
4.9. Mali Unsurlar 
 
Kalite merakımızın ve bilincimizin yetersizliği, denetimi yapım ve üretim sürecinin 
profesyonel, bağımsız, asal bir unsuru olarak değil de, herkesin zaten kendi kendine 
sağlaması gereken, dolayısı ile tali bir unsuru olarak algılamamız, rekabet,.... gibi 
nedenlerle denetim faaliyetlerine ayrılan bütçeler küçülmekte, bütçeye sığdırılmak 
istenen denetim hizmetleri de, paralelinde küçülmek (ya nicelik, ya nitelik olarak, ya da 
ikisi birden) zorunda kalmaktadır. Laborantın veya ekibin, masrafını çıkarabilmesi için 
günde 3-4 yerine 5-6 şantiyeyi dolaşması gerekebilmekte, bu da ancak yapılan işin 
zamanından, içeriğinden, kalitesinden ödün vererek mümkün olmaktadır. Her kırımdan 
önce presin tablalarının ve numunenin kırım yüzeylerinin tam temizlenmesi, iyimser 
tahminle 30 saniye sürse, 100 kırımda 50 dakika zaman alır. Kırılan numunenin kırılma 
şeklinin incelenmesi, karar verilmesi ve kayda geçirilmesi bundan da uzun süre 
gerektirir. 
 
Bireyler ve toplum olarak, kalitenin ve denetimin bedelini içimize sindiremezsek ne 
kapsamlı denetimi başarabilir, ne de sonucunda kaliteyi yakalayabiliriz. 
 

 
5. ÖNERİLER 

 
Standartları, yönetmelikleri, laboratuarın, şirketin bir dolabında bulundurulması zorunlu 
dökümanlar olarak görme alışkanlığımızı bırakmak, kurallarını her gün, her deneyde, 
her işlemde hayata geçirdiğimiz (geçirmemiz gereken demiyoruz), bunu doğal yaşam-iş 
yapma biçimimiz olarak gördüğümüz, iş kültürümüz olarak benimsediğimiz bir anlayışa 
yönelmek zorundayız. Tabiri caizse AB standartlarını türkçeleştirerek avrupalı taklidi 
yapılmamalı, özümseyerek, uygulayarak avrupalı olmalıyız. 
 
Yapı denetim laboratuarları, betonun kabul veya red edilmesine neden olan ölçmeleri 
yapan kuruluşlardır. Dolayısı ile uzman olmak zorundalardır. Hem kullandıklar araç 
gereçler, hem de mühendis, teknisyen, laborant,...... her düzeyde çalışanı kusursuz 
olmalı, kusursuz çalışmalıdır. Yapı denetim laboratuarları 20 milyon TL’lik numune 
kalıbı standarda aykırı ise, 40 milyon TL’lik standarda uygun numune kalıbı kullanmak 
zorundadır. Daha pahalı ama daha tekrarlanabilir sonuçlar üreten, daha güvenilir presi 
tercih etmelidir. 
 
Yapı denetim laboratuarlarının mühendisleri, teknisyenleri, laborantları için ilgili 
tarafların işbirliği ile meslekiçi uygulamalı eğitim programları düzenlenmeli, bunlarda 
katılım değil başarı koşulu aranmalı ve sertifikalandırılmalı, bir geçiş döneminden sonra 
sertifikasız eleman çalıştırılmamalıdır. 
 
Şantiyeden numune alma işlevi yapı denetim laboratuarlarından alınıp yapı denetim 
şirketlerinin sorumluluğuna verilmelidir.Zaten beton dökümünün başından sonuna 



kadar beton dökümünü denetleyen (denetlemesi gereken), yapının her aşamasında 
organize taraf olarak şantiyede bulunan, sorumluluğu üstlenen taraf odur. Böylece beton 
dökümü sahipsiz kalmayacak, numune alma işlevi tüm döküme yayılabilecektir. Bu 
amaçla yapı denetim laboratuarlarındaki bazı elemanların ve kalıpların yapı denetim 
şirketine geçmesi yeterli olacaktır. 
 
Yapı denetim laboratuarları, bir referans laboratuarla da işbirliği yaparak, laboratuarlar 
arası karşılaştırmalı deney programları uygulamalı, aynı numuneler üzerinde(beton küp, 
karot, çelik çubuk) elde ettikleri değerleri karşılaştırmalı olarak analiz etmeli, sapma 
derecelerini görmeli, kendilerini düzeltme imkanına kavuşmalı veya kavuşturulmalıdır. 
 
TS EN 206-1 standardına ve uygulamalarına ilişkin olarak ivedi, yoğun, tekrarlı eğitim 
programlarına ihtiyaç vardır. Yalnız kriterler değil, vizyon değişmekte, yeni kavramlar 
gelmektedir. TS EN 206-1’e paralel olarak TS 12504 serisi [11ve12] standartları, pr EN 
13791’in [13],..... de öğrenilmesi gerekmektedir. 
 
Henüz tamamlanmadıysa prEN 13791 de türk standartlarına kazandırılmalı, her 
standardla çelişir durumda olan TS 10465 [14] yürülükten kaldırılmalıdır. 
 

6. SONUÇ 
 
Yapı denetim laboratuarları kamu adına ölçme yapan, yetkili ve sorumlu , dolayısı ile 
bağımsız, tarafsız ve uzman olmak zorunda olan kuruluşlardır. Ölçtükleri dayanım 
olabildiğince doğru, temsili olması gereklidir. Bunun sağlanabilmesi için her işlem, her 
deney ilgili standartlara tam uyularak yapılmalı, standardlardan hiçbir taviz 
verilmemelidir. Yine de elde edilen sonuç basınç dayanım değeri, deneysel ve istatistik 
bir belirsizlik, yanılma payı içermektedir. Bu pay, kimilerinin sandığı gibi kgf/cm2 
mertebesinde değildir, birkaç MPa düzeyine ulaşabilmektedir. 
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