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Özet 
 
Kendiliğinden Yerleşen Beton kendi ağırlığı ile döküldüğü kalıba yerleşen ve vibratör 
kullanılmasına gerek duyulmaksızın en sık donatılı bölgelerde ve en dar kesitlerde bile 
hava boşluğunu dışarı atarak ve sıkışarak seviyelenen, oldukça akıcı kıvamlı bir 
betondur. Kendi kendine sıkışma yeteneği sayesinde vibrasyon gerektirmez ve işçilikten 
ve zamandan tasarruf sağlar. Ayrıca gürültü probleminin ortadan kalkması, şehir 
merkezlerinde ve özellikle gece beton dökümlerinde üstünlük sağlar. Bu çalışmada, 
kendiliğinden yerleşen betonun deney yöntemleri ve kalite bakımından kabul kriterleri 
incelenmiş olup, ülkemizden ve dünyadan bazı uygulama örnekleri sunulmaktadır. 
 
 

Abstract 
 
Self Compacting Concrete (SCC) is a highly flowable concrete that consolidates with its 
own weight, has the capability to be placed and leveled without the need of vibration 
and fills into structural members of highly congested reinforcement. Owing to its self-
consolidating ability, no vibration is required which saves time and labor. In addition, 
since no vibration is required, noise pollution is mostly eliminated at construction sites, 
thus SCC has an advantage especially when concreting at night in residential areas. In 
this work, test methods and quality criteria of SCC were investigated and some 
applications from Turkey and from the world are presented.  
 
   

1. GİRİŞ 
 

Geleneksel beton dökümünde vibrasyon, yani yerleştirme ve sıkıştırma işlemi, betonun 
içindeki hava boşluklarını dışarı atmak, böylece dayanımı ve dayanıklılığı daha yüksek 



ve aynı zamanda daha düzgün yüzeyli bir beton elde etmek için zorunludur. Vibrasyon 
uygulanmamış betonların basınç dayanımında, vibrasyon uygulanmış olanlara göre % 
30’lara varan düşüşler görülmektedir. Ayrıca sağlıklı vibrasyon yapılmamış beton 
elemanlarda yüzey bozuklukları görülebilir. Özellikle binaların depreme karşı 
güçlendirilmesi için yapılan güçlendirme projelerinde tüm bu etkenlere dar beton 
kesitleri ve sık donatı eklenince, vibrasyon uygulaması daha da zahmetli, bazen de 
olanaksız hale gelir. Oysa kendiliğinden yerleşen beton (KYB),  kendi kendine sıkışma 
yeteneği sayesinde vibrasyon gerektirmez ve tüm olumsuz etkenleri elimine ederek, 
işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar. Ayrıca gürültü probleminin ortadan kalkması, 
şehir merkezlerinde ve özellikle gece beton dökümlerinde üstünlük sağlar. KYB’ların 
diğer kullanım alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
 
 Güçlendirme projelerinde, 
 Sık donatılı elemanlarda, 
 Estetik kalıp tasarımlarında, 
 Zor ve ulaşılmaz kalıplarda, 
 Vibratör kullanımının imkansız olduğu yerlerde. 

 
 

2. KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN 
ÖZELLİKLERİ 

 
2.1. Tarihsel Gelişim 
 
KYB’lar ilk kez 1988 yılında Japonya’da kalıcı betonarme yapılar yapmak amacıyla 
geliştirildi. KYB üzerine yazılan ilk bildiri 1989’da Ozawa tarafından Doğu Asya ve 
Pasifik Yapı Mühendisliği Konferansında sunulmuştur. Aynı bildirinin 1992’de 
İstanbul’daki CANMET & ACI Uluslararası Konferansında sunulması KYB 
kavramının dünyaya yayılmasını hızlandırmıştır. 1994’de Bangkok’daki ACI 
çalıştayından sonra KYB, dünyadaki araştırmacıların ve mühendislerin ilgi odağı haline 
gelmiştir. 1996’da New Orleans’da ACI Sonbahar Kongresinde KYB, Amerika ve 
Kanada’da da iyice yaygın hale geldi; sonuç olarak KYB üzerine dünya ölçeğinde 
araştırmalar başlamış oldu [1]. 
 
Bugün KYB kullanılarak elde edilen üstünlüklerin ötesinde, bu kullanımı gelenkesel 
hale getirerek genele yayma fikri ulaşılmak istenen bir hedef olarak görünmektedir. 
KYB ile ilgili dünyada yapılmış araştırmalar KYB’un tüm sertleşmiş ve taze haldeki 
özelliklerini incelemek  amacıyla yapılmıştır. Pratikteki sorunları görmek için pilot 
uygulama projeleri geliştirilmiştir. Günümüz itibariyle önemli deneyimler elde edilmiş 
ve büyük gelişme kaydedilmiştir, ancak bazı noktalarda halen yanıtlanması gereken 
sorular bulunmaktadır [2]. 
 
2.2. Taze Beton Özellikleri - İşlenebilme 
 
KYB’ların performansları ile taze beton özellikleri arasında önemli bir ilişki vardır. 
Reoloji ve işlenebilirlik parametreleri KYB’un pratikteki kullanım performansını 
etkilemektedir. Kendiliğinden yerleşme yeteneği üç parametre ile karakterize edilebilir: 
doldurma yeteneği, ayrışmaya karşı direnç ve geçiş yeteneği [3]. 
 
 



2.2.1. Doldurma yeteneği 
 
KYB kendi ağırlığı ile şeklini değiştirme ve deforme olma özelliğine sahip olmalıdır. 
Doldurma yeteneği, betonun boşaltma noktasından ne kadar uzaklığa akabildiği ve bu 
akışın hızı (deformasyon hızı) kavramlarını içermektedir. Yayılma deneyi ile ölçülen 
betonun yayılma çapı ve bu çapa ulaşılması için geçen süre ile sözkonusu özellik 
değerlendirilebilir. İyi bir doldurma yeteneği için, deformasyon kapasitesi ile 
deformasyon hızı arasında bir denge olmalıdır.  
 
Betonun iyi deforme olabilmesi için, iri agrega, ince agrega ve her türlü bağlayıcı dahil 
katı tanecikler arasındaki sürtünmenin azaltılması faydalıdır. Ancak bu yeterli değildir; 
çimento hamuru fazı da iyi deforme olabilmelidir. Yüksek akışkanlıkla birlikte 
ayrışmaya karşı yüksek direncin sağlanması, KYB’un engellerin arasından geçerek 
doldurma kapasitesinin arttırılması açısından önemlidir.  
 
Uygun doldurma yeteneği için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 
 
Çimento hamuru fazının deformasyon yeteneğinin arttırılması: 
 Süperakışkanlaştırıcı katkı kullanımı 
 Dengelenmiş su/bağlayıcı oranı 

 
Tanecikler arası sürtünmenin azaltılması: 
 Düşük kaba agrega hacmi (yüksek çimento hamuru fazı içeriği) 
 Kullanılan agrega ve çimentoya göre optimum gradasyon  

 
2.2.2. Ayrışmaya karşı direnç 
 
Taze betonda ayrışma (segregasyon), bileşen malzemelerin homojen olmaksızın 
dağılarak yapıdaki özellikleri de dağılıma uğratması olayıdır. Normal akışta ayrışma 
göstermeyen taze beton, örneğin sık donatıların bulunması durumunda ayrışmaya 
uğrayabilir.  
 
KYB gerek durağan, gerekse akış halinde aşağıdaki tip ayrışmaları göstermemelidir: 
 
 Terleme,  
 Çimento hamuru fazı ve agrega ayrışması, 
 Blokaja (kilitlenme) neden olan kaba agrega ayrışması, 
 Hava boşluğu dağılımında düzensizlik. 

 
Uygun ayrışma direnci için aşağıdakiler dikkate alınmalıdır: 
 
Katı maddelerin ayrılmasını azaltmak, 
 Sınırlı agrega içeriği 
 Azaltılmış en büyük agrega tane çapı 
 Düşük su/bağlayıcı oranı 
 Viskozite arttırıcı 

 
Serbest terlemenin minimize edilmesi, 
 Düşük su içeriği 
 Düşük su/bağlayıcı oranı 



 Yüksek yüzey alana sahip bağlayıcılar 
 Viskozite arttırıcı 

 
2.2.3. Geçiş yeteneği 
 
KYB yeterli akıcılığa ve aynı zamanda ayrışmaya karşı dirence sahip olduğunda etkili 
bir işlev görür. Ancak dar geçişler ve çok sık donatı söz konusu olduğunda, ekstra bir 
ihtiyaç daha doğmaktadır ki, bu da kaba agregaların blokajlanmamasıdır.  
 
Mükemmel doldurma yeteneğine ve ayrışma direncine sahip olan bir KYB’da bile 
aşağıdaki durumlarda blokaj riski söz konusudur: 
 
 Agrega en büyük dane çapı çok büyükse 
 İri agregaların içeriği çok yüksekse 

 
 
Uygun geçiş yeteneği için aşağıdakiler dikkate alınmalıdır: 
 
Agrega ayrışmasını azaltmak için kohezyonu arttırmak 
 Düşük su/bağlayıcı oranı 
 Viskozite arttırıcı 

 
Uygun iri agrega kullanımı 
 Düşük kaba agrega hacmi 
 Düşük en büyük dane çaplı agrega 

 
2.3. Deney Yöntemleri 
 
2.3.1. Yayılma deneyi 
Bu deney taze KYB’un deformasyon hızının gözlenmesini ve numunenin kendi ağırlığı 
ile yayılarak oluşturacağı çapın ölçülmesini kapsar. Deney aparatı olarak çökme (slump) 
hunisi ve 80 cm x 80 cm boyutlarında bir tabla kullanılır. Çökme hunisi KYB ile 
doldurularak kendi ağırlığı ile seviyelenmesi beklenir. Slump hunisi çekildiğinde 
dairesel olarak yayılan KYB’nun ortalama çapı ölçülür. Ayrıca bir kronometre ile 50 cm 
yayılma değeri için geçen zaman tutulur.  
 
2.3.2. V-Hunisi deneyi 
Bu deney, taze KYB’un kendi ağırlığı ile özel tasarlanmış bir huninin dar olan ağzından 
boşalma süresinin ölçülmesini içerir. Deney, KYB’un viskozitesi ve geçiş yeteneği 
hakkında fikir vermektedir. Aparat olarak özel bir huni kullanılır (Şekil 1). Huniye 
KYB doldurulduktan sonra en altta bulunan sürgülü kapak açılır ve huni içindeki tüm 
betonun boşalma süresi tutulur 



  

  
Şekil 1. V-Hunisi deney aparatı [3] 
 
 
2.3.3. U kutusu deneyi 
Bu deney taze KYB’un kendiliğinden yerleşme yeteneğinin ve numunenin özel bir kutu 
içerisinde kendi ağırlığı ile yükselmesinin gözlenmesini kapsar. Aparat olarak Şekil 
2’deki U şeklinde, alt ortasında sürgülü bir kapak olan ve aynı zamanda engel teşkil 
edecek demir çubuklar bulunan bir kutu kullanılır. KYB doldurulduktan sonra sürgülü 
kapak çekilerek betonun diğer kısma doğru dolarak yükselmesinin hızı ölçülür. 
  
 

Şekil 2. U-Kutusu deney aparatı [3] 
 
 



2.3.4. L kutusu deneyi 
 
Bu deney, taze KYB’un kendiliğinden yerleşme yeteneğinin, doldurma yeteneğinin, 
geçiş yeteneğinin ve ayrışmaya karşı direncinin L şeklindeki bir kutu içerisinde 
gözlenmesini kapsar. L kutusu Şekil 3’de görülmektedir. Kutunun alt ortasında sürgülü 
bir kapak ve aynı zamanda engel teşkil edecek demir çubuklar bulunmaktadır. Sürgülü 
kapak çekilerek betonun diğer bölüme 20 cm ve 40 cm ilerlemesinin süreleri ölçülür. 
Aynı zamanda kutunun her iki tarafındaki seviye farkı tespit edilir. 
      
 

  
Şekil 3. L-Kutusu deney aparatı [3] 
 
2.3.5. Doldurma kutusu deneyi 
 
Bu deney, KYB’un akış hareketinin ve özel şeffaf bir kutu içerisinde yükselme 
yeteneğinin gözlenmesini kapsar. Bu deneyde Şekil 4’de kullanılan şeffaf ve içinde 
engeller bulunan bir kutuya KYB boşaltılarak kutunun iki ucundaki seviye farkı ölçülür. 
 
    



  

   
Şekil 4. Doldurma kutusu deney aparatı [3] 
 
 
2.4. Tasarım Kriterleri 
 
KYB’un iyi bir performans sağlaması için gereken nitelikler Şekil 5’de 
gösterilmektedir. Sınırlı iri agrega içeriği hacmi agrega tanelerinin çarpışmasını 
azaltmakta ve geçiş yeteneği sağlamakta ve geri kalan  çimento hamuru fazı hacmini 
arttırmakta; düşük su/bağlayıcı oranı ve süper akışkanlaştırıcı katkı ise akıcılığı ve 
ayrışma direncini sağlamaktadır.  
 
 

    
Şekil 5. KYB elde edilmesi için genel yaklaşım [3] 
 
 
 



Ülkeler bazında, değişik uygulama alanlarına yönelik çok farklı tasarım yaklaşımları 
bulunmaktadır. Deneyimler başarılı KYB üretmek için bir takım limitler oluşmasına 
imkan vermiştir. Aşağıdaki tüm terimler hacimseldir. 
 

 Beton hacminin % 30-34’ü iri agrega hacmi. Bu değerler, normal işlenebilir bir 
beton için geçerli olan değerlerden daha azdır.  

 Su/bağlayıcı oranı olarak 0.8-1.2. Bu sınırı zorladıkça genellikle bir viskozite 
arttırıcı kullanılmaktadır. 

 Viskozite arttırıcı kullanılmadığında 155-175 lt/m3 su idealdir. Veya viskozite 
arttırıcı ile 200 lt/m3’lere kadar çıkılabilir.  

 Beton hacminin % 34-40’ı kadar bir çimento hamuru fazı hacmi. 
 Harç fazı hacminin % 40-50’si kadar ince agrega hacmi. 

 
Tüm bu sınır değerler ışığında, ağırlıkça aşağıdaki miktarlar kabaca önerilebilir: 
 
 İri agrega  : 750-920 kg/m3 
 İnce agrega  : 710-900 kg/m3 
 Bağlayıcı  : 450-600 kg/m3 
 Su   : 150-200 kg/m3 
  
 

3. ÖRNEK UYGULAMALAR 
 

ülke Almanya [4] 
uygulama Prekast duvar elemanları 
miktar 90 m3 
İşin tanımı Bir idari binanın prekast cephe 

duvar elemanlarında KYB 
kullanımı 

faydalar Mükemmel yüzey kalitesi. 
engeller Standart olmamasından dolayı 

yerel makamlardan özel izin 
gerekli oldu. Yüksek ortam 
sıcaklığı işlenebilme süresini 
etkiledi 

bileşim CEM II/A-LL 42.5R : 420 kg/m3 
Uçucu kül                  : 110 kg/m3 
Su/bağlayıcı              :  0,55 

Çakıl 2/4                    : %33 
Çakıl 8/16                  : %26 
Poliakrilat katkı         : %0,8-1,3 

taze beton Yayılma  : 700 mm 
T500              : 1,0 sn. 
Hava        : % 0,8 

sertleşmiş 
beton 

1 gün     : 18 Mpa 
2 gün     : 24 Mpa 
28 gün   : 44 MPa 

 

Kum 0/2                    :  %41 



ülke Almanya [4] 
uygulama Sel koruma duvarı 
miktar 450 m3 
İşin tanumı Nehrin kenarındaki anıtsal 

binaların su taşkınından korunması 
için koruma duvarları yapılması 

faydalar Karmaşık kesitlerden dolayı 
vibrasyonun mümkün olmaması 

engeller Uzun taşıma süresinen dolayı 
şantiyede katkı yeniden dozajlandı 

bileşim CEM I 32.5R             : 350 kg/m3 
Uçucu kül                  : 220 kg/m3 
Su/bağlayıcı               : 175 lt/m3 
Agrega                       : 1626 kg/m3 
Poliakrilat katkı         : % 2 

taze beton Yayılma  10 dak : 750 mm 
Yayılma  45 dak : 720 mm 
Yayılma  60 dak : 640 mm 

sertleşmiş 
beton 

56 gün     : 69 Mpa 
 

 

 
ülke Çek Cumhuriyeti [4] 
uygulama Üniversite idari binası 
miktar 200 m3 
İşin tanımı Brüt beton yüzeyli ve karmaşık 

kalıp sistemli bina inşaatı 
faydalar Vibrasyon olmaksızın mükemmel 

yüzey kalitesi 
engeller - 
bileşim CEM I 42.5R             : 380 kg/m3 

Su                              : 180 lt/m3 
 

Kum 0/4                    :  763 kg/m3 
Çakıl 4/8                    : 306 kg/m3 
Çakıl 8/16                  : 495 kg/m3 

 
taze beton Yayılma  15 dak : 750 mm 

Yayılma  60 dak : 700 mm 
Hava içeriği        : % 1,5 

sertleşmiş 
beton 

7 gün     : 40 Mpa 
28 gün   : 50 MPa 

 

Uçucu kül                  : 200 kg/m3

Polikarboksilat katkı  : 3,42 kg/m3

 
ülke Türkiye 
uygulama Otel binası güçlendirmesi 
miktar 200 m3 
İşin tanımı Mevcut binadaki çerçeveleri 

perde teşkili ve kolon kesitlerini 
büyüterek güçlendirme işi 



faydalar Döşemeden açılan bir delikten 
dökülen KYB tüm perdeyi 
vibrasyon gerektirmeksizin 
doldurdu. 

engeller - 
bileşim CEM I 42.5R             : 350 kg/m3 

Uçucu kül                  : 200 kg/m

Kum 0/3                    :  486 
kg/m3 
Kırmakum 0/5           : 286 kg/m3 
Kırmataş 5/13            : 795 
kg/m3 
Polikarboksilat katkı  : % 1 

taze beton Yayılma  0 dak : 700 mm 
Yayılma  60 dak : 650 mm 

sertleşmiş 
beton 

1 gün     : 16 Mpa  
3 gün     : 31 Mpa 
7 gün     : 40 Mpa 
28 gün   : 54 MPa 

 
3 

Su/bağlayıcı               : 0,38 

 
ülke Türkiye 
uygulama Çimento silosu güçlendirmesi 
miktar 233 m3 
İşin tanımı Korozyona uğramış mevcut 

silonun mantolanması 
faydalar Kayar kalıp sisteminde vibratör 

kullanılmadı. Döküm hızı arttı. 
engeller - 
bileşim CEM I 42.5R             : 350 kg/m3 

Uçucu kül                  : 200 kg/m

Kum 0/3                    :  486 
kg/m3 
Kırmakum 0/5           : 286 kg/m3 
Kırmataş 5/13            : 795 
kg/m3 
Polikarboksilat katkı  : % 1,2 

taze beton Yayılma  0 dak : 680 mm 
Yayılma  60 dak : 650 mm 

sertleşmiş 
beton 

1 gün     : 21 Mpa  
3 gün     : 29 Mpa 
7 gün     : 42 Mpa 
28 gün   : 57 MPa 

 
3 

Su/bağlayıcı               : 0,37 

 
 
 
 
 
 



4. SONUÇ VE YORUMLAR 
 

 KYB üretimi, titizlik gerektirmekte ve çok sıkı denetleme işlemlerini zorunlu 
kılmaktadır.  

 
 KYB’un her türlü karmaşık kalıplarda, vibrasyonun mümkün olmadığı 

durumlarda, dar ve sık donatılı kesitlerde kullanımı inşaat teknolojisi açısından 
çok büyük bir kolaylıktır.  

 
 KYB’un geliştirilmesi ve hafif agregalı KYB, çelik tel donatılı KYB, 

polipropilen lif donatılı KYB üzerinde çalışmalar dünya çapında devam 
etmektedir. 
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