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Özet 
 

TS500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, TS 11222 Hazır Beton ve        
TS EN 206-1 Beton standartlarında, yapılarda kullanılacak betonlar, karakteristik basınç 
dayanımlarına göre sınıflandırılmıştır. Bu standartlarda betonun nitelik denetimi için 
alınan numunelerin basınç dayanımı sonuçları belirli koşullar içinde, öngörülen 
kriterlerle değerlendirilmektedir. Ancak, TS EN 206-1, TS 500 ve TS 11222 
Standartları aynı malzemeler ile aynı koşullar altında üretilmiş betonların kalite 
kontrolleri için farklı uygunluk kriterleri vermektedir.  
 
2004 yılı Mart ayından itibaren TS EN 206-1 standardı Avrupa ülkeleri ile uyum 
sağlama bakımından mecburi standart olarak ülkemizde yürürlüğe girecektir. Bu 
standardın yürürlüğe girmesiyle birlikte, TS 11222 "Beton - Hazır Beton" Standardı 
yürürlükten kalkacaktır. TS EN 206-1 standardının yürürlüğe girmesi ile karşılaşılacak 
sorunlardan birinin betonda uygunluk koşulları ve uygunluk kriterleri konusunda 
yaşanılacağı düşünülmektedir.  
 
Bu çalışmada yukarıda adı geçen beton standartlarında bulunan beton özellikleri ve 
nitelik denetimi – kabul koşulları karşılaştırmalı olarak örnekler verilerek sunulmuştur. 
Standartlardaki yeniliklerin olumlu ve olumsuz özellikleri değerlendirilmiştir. 

 
 

Abstract 
 

Concretes for structural purposes are classified according to their characteristic 
compressive strengths in TS 500 (Requirements for design and construction of 
reinforced concrete structures), TS 11222 (Ready - Mixed Concrete) and TS EN 206-1 
(Concrete, Ready - Mixed Concrete). In these standards, the compressive strength 
results of specimens at specified condition were evaluated with foresighted rules. 



However, TS EN 206-1, TS 500 and TS 11222 standards may give different conformity 
rules for the quality control of concrete specimens produced from the same materials at 
the same conditions.  
 
The TS EN 206-1 standard will became an obligatory standard and will be used from 
the beginning of March 2004 in order to make accord with European countries. By the 
validity of this standard, TS 11222 will be abrogated. By the use of TS EN 206-1 
standard one of the problems that will be faced on is to be lived at the topics of the 
conformity conditions and rules.  
 
In this study the concrete properties and quality control- acceptance conditions were 
compared with the sample data by using the above mentioned concrete standards. The 
positive and negative sides of modifications of standards were evaluated.  

 
 

1. GİRİŞ 
 

Standartlar bir malzemenin üretim ve uygulama koşullarının çağdaş, sağlıklı, ekonomik 
olabilmesi ve kalite kontrollerinin yapılabilmesi için geliştirilmiş bazı kural ve 
yöntemlerin bir bütünüdür. Birçok ülkede sağlam, güvenilir, sağlıklı, güzel, 
fonksiyonel, bol ve ucuz malzemeler üretebilmek amacıyla çeşitli araştırmalar 
yapılmakta, standartlar ve yönetmelikler çıkarılmaktadır. Bu amaçla ilk düzenli 
standardizasyon çalışmaları 20. yüzyılda başlamış, 1930 yılındaki Zürih konferansından 
sonra bütün dünyada standartlaşmaya gidilmiştir. Türkiye’de de 1954 yılında kurulan 
Türk Standartları Enstitüsü yapı malzemeleriyle ilgili olarak birçok standart 
çıkartmıştır. Dünyada, Amerikan ASTM, Alman DIN, İngiliz BS standartları gibi 
birçok ülke tarafından kabul gören standartların yanı sıra ACI (Amerikan Beton 
Enstitüsü) gibi belirli bir malzemeye yönelik olarak çalışan kuruluşların çıkardığı 
yayınlar ve standartlar da vardır [1].  
 
Avrupa Birliği ülkelerinin standartlarının birleştirilmesi amacıyla son yıllarda büyük 
çabalar harcanmakta olup ülkemizde de birçok Türk standardı bu amaçla 
değiştirilmektedir. Örneğin, CEN (Avrupa Beton Komitesi ) tarafından hazırlanan EN 
206-1 (2000) standardı esas alınarak, TSE Teknik Kurulu’nun 19 Nisan 2002 tarihli 
toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilen ve 8 Mart 2004’de yürürlüğe giren TS 
EN 206-1  (Beton-Bölüm1: Özellik, Performans, İmalat ve uygunluk) (Nisan 2002) 
Avrupa Birliği standardına uygundur. Burada karşımıza çıkan soru, standartların 
belirttiği kabul koşulları nedeniyle geçmişten günümüze kadar üretilen betonların yapı 
emniyeti ve güvenliği bakımından ne kadar sağlıklı olduğudur [2]. 
 
Bu çalışmada, 2000 yılı Şubat ayında revize edilen TS500 “Betonarme Yapıların 
Tasarım ve Yapım Kuralları” isimli standart, 2001 yılı Şubat ayında revize edilen TS 
11222 “Beton, Hazır Beton – Sınıflandırma, Özellikler, Performans, Üretim ve 
Uygunluk Kriterleri” isimli standart ve 2004 yılı Mart ayında yürürlüğe giren TS EN 
206-1 “Beton-Bölüm1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk” isimli yeni standart, 
betonun dayanıklılık özellikleri açısından incelenmiştir [3, 4]. Beton kalitesi yönünden, 
yapı güvenliğinin sağlanması için betonda nitelik denetimi ve kabul koşulları 
(Uygunluk kontrolü ve uygunluk kriterleri) üç ayrı standarda göre kıyaslanarak 
değerlendirilmiştir.  

 



2. TÜRKİYE’DE BETON STANDARTLARI 
 

2.1. TS 500 “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları” 
 

Şubat 2000’de revizyondan geçirilerek yeni halini alan TS 500 betonarme yapıların 
tasarlanması ve yapımı ile ilgili kuralları kapsamakta olup, ABD’de ACI 318, 
İngiltere’de BS 8110 ve Avrupa standartlarında Eurocode 2 ya da EN 1992’ye karşılık 
gelmektedir. TS 500 (2000) standardının “malzeme” ile ilgili 3. bölümünün bazı 
maddeleri 19 Nisan 2002 tarihli Teknik Kurul toplantısında tadil edilmiştir. Bu tadilat 
“kimyasal katkı maddeleri”, “beton”, “beton sınıfları ve betonun basınç dayanımı” ve 
“betonda nitelik denetimi ve kabul koşulları” maddelerinde yapılmıştır. Beton ile ilgili 
düzeltme “tasarımcı tarafından verilmiş özelliklere göre üretilen veya TS11222’ye 
uygun hazır beton kullanılmalıdır” yerine “TS EN 206-1’e uygun hazır beton 
kullanılması” şeklindedir. Ayrıca betonda nitelik denetimi ve kabul koşullarının TS EN 
206-1 Madde 8’e uygun olması gerektiği belirtilmiştir.  
 
TS 500’de beton sınıfları, betonların karakteristik basınç dayanımlarına (fck) göre 
belirtilmekte ve C harfi ile simgelenmektedir. 28 günlük karakteristik basınç 
dayanımları 16 MPa (C16) ile 50 MPa (C50) arasında yer alan 9 beton sınıfı için 15 cm 
çaplı, 30 cm yükseklikli standart silindir örneklerin dayanımlarını belirtmektedir. Ayrıca 
beton silindir örneklerinin karakteristik basınç dayanımlarına eşdeğer olan 15 cm ayrıtlı 
küp örneklerinin fck karakteristik basınç dayanımları da standartta yer almaktadır.  
 
Betonun karakteristik basınç dayanımı hesaplanırken %10 risk temel alınmıştır. Yani 
test edilen silindir veya küp örneklerden elde edilecek basınç dayanımlarının, belli bir 
değerden düşük olma olasılığı %10 kabul edilmiştir. Revize edilen TS 500 standardının, 
1984 yılı baskısında beton karışım hesaplarında temel alınan amaç dayanımının 
belirlenmesine ilişkin bölüm bulunurken TS 500 (2000)’de bu bölüm yoktur. TS 500’ün 
1984 baskısında, üretilen betonlarla ilgili bir standart sapma (σ) varsa veya biliniyorsa;  
 

fcm = fck + 1.28 σ        (1) 
 
bağıntısı ile fcm ortalama dayanımı hesaplanmaktaydı. Eğer standart sapma bilinmiyor 
veya kestirilemiyorsa, karakteristik dayanım ∆f kadar belli bir tolerans ölçüsünde 
arttırılarak ortalama dayanım belirlenmekteydi: 
 

fcm = fck + ∆f         (2) 
 
∆f’in değeri TS 500 (1984) ve ACI 318’de değişik beton sınıfları için verilmiştir. Bu 
yaklaşımlar ile saha, şantiye ya da döküm yerinde üretim, ortam ve bakım koşullarından 
kaynaklanan bir takım olumsuzluklar nedeniyle betonun dayanım kaybına uğraması 
durumunda, en az karakteristik basınç dayanımına eşit bir dayanım elde edilmekteydi. 
Dolayısıyla, bu bölüm sonuçların istatistiksel değerlendirilmesini kapsadığından ve 
standart sapma ile birlikte karakteristik dayanım kavramını vurguladığından önemlidir. 
 
TS 500 nitelik denetimi için dökülen her 100 m3 betondan üretim birimi bir deneylik 
örnek (3 örnek) alınacağını belirtmiştir. Ayrıca her üretim gününde ve her  450 m2’lik 
alandan örnek alınması koşulları vardır. Her işten en az 9 örnek alınması da 
öngörülmüştür. Üretim birimi, aynı hesap dayanımı istenen ve aynı gereçler aynı oranda 
kullanılan betondan oluşur. Yani su veya kimyasal katkı miktarları, agrega 



granülometrisi veya maksimum agrega tane boyutu farklı iki C20 betonu iki ayrı parti 
kabul edilmekte ve ayrı ayrı denetime tabi tutulmaktadır. 
 
TS 500’de deney örnekleri 3’er adet silindir ya da küpten oluşan gruplara ayrılmakta ve 
her grubun ortalama basınç dayanımı belirlenmektedir. Birbirini izleyen 3’er grupluk 
partilerin her birinin P1 (G1, G2, G3), P2 (G2, G3, G4), P3 (G3, G4, G5), ..... Pn-1 aşağıdaki 
iki koşulu birden sağlaması istenmektedir: 
 
 Her parti ortalaması için   : fcm   ≥ fck + 1.0 MPa   (3) 
 Her partide en küçük grup ortalaması için : fcmin ≥ fck -  3.0 MPa  (4) 
 
Buna göre belli bir miktar betondan alınan 3 adet örnek bir grup oluşturduğundan (4) 
bağıntısı gereğince ortalama dayanımlarının (fck - 3.0) MPa olması kabul şartını 
sağlaması gerekir. Ancak bu grubun da yer aldığı parti ortalaması (3) bağıntısını 
sağlamalıdır.  
 
Bir grubu oluşturan örneklerin basınç dayanımlarında ± 3 MPa’lık bir dağılım olduğu 
varsayılırsa bir gruptaki örneklerin dayanımları şu şekilde olabilir; (Gi-3), (Gi), (Gi+3). 
(Gi) grubun ortalama dayanımını göstermekte olup, bu durumda en küçük örnek 
dayanımı, en küçük tek değer (fck – 6) MPa değerine kadar inecektir. Örneğin, C20 
sınıfında üretilmesi istenen betondan alınan bir örneğin dayanımı 14 MPa’a, yani 
taşıyıcı olmayan ve TS 500 standardında da bulunmayan beton sınıfı düzeyine 
düşecektir. Ancak betonlar örnek bazında değil de 3’er örneklik gruplar bazında 
değerlendirildiğinden (3) bağıntısındaki kriteri sağlıyorsa uygun kabul edilebilmektedir. 
Aynı şekilde, dökülen 100 m3 betondan alınan 3 örneklik grup ortalamasının (4) 
bağıntısı gereğince 17 MPa’a düşmesine izin verilmekte ve bu durum iki alt beton sınıfı 
düzeyine düşme anlamına gelmektedir [5]. 
 
Günümüzde betonun çok değişik amaçlar için farklı alanlarda kullanılması, betonda 
dayanım kadar dayanıklılık (durabilite) özelliklerinin de aranmasını gerektirmektedir. 
ACI 318 ve EN 1992 gibi yabancı ülke standartlarında, yapıların kullanım ömürleri 
boyunca doğrudan ve dolaylı olarak karşılaşabilecekleri çevresel dış etkiler yapı 
tasarımında dikkate alınmaktadır. Dayanıklılık özellikleri bakımından TS 500’de, beton 
bileşenlerinden çimentonun, “yapının ve yapı çevresindeki durumun gereği olan 
koşullarda gerekli dayanımı sağlayan, betonun dayanıklılık ve dayanım kazanma 
özelliklerinin yeterli olduğu deneylerle kanıtlanmış” ve tasarımcının belirttiği tipte bir 
çimento olması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca betonda kullanılacak agreganın da TS 
706’ya uygun olacak şekilde, yapının kullanılma şekli ve yapı çevresindeki durumda 
dikkate alınarak seçilmesi gerektiği belirtilmiştir.  
 
Durabiliteye ilişkin bir sınırlandırma da donatıların korozyonuna neden olabilecek 
çatlak genişlik değerlerindedir. “Yapı içi nemli ve yapı dışı normal” ortam koşulları için 
en fazla çatlak genişliğinin 0.3 mm olabileceği yeni bir sınırlandırma görülmektedir.  
TS 500’de betonun dayanıklılığı bakımından yukarıda belirtilen durumlar için 
yetinildiği ancak, donma-çözülme, buz çözücü tuzların etkisi, sülfat etkisi, asit etkisi ve 
alkali-agrega reaksiyonu gibi durumlarda ise doğrudan bir koşul belirtilmediği 
görülmektedir. Bu nedenle, TS 500’ün ileride karşılaşılabilecek dayanıklılık sorunları 
için yeterli olmadığı söylenebilir. 

 



2.2. TS 11222 Beton-Hazır Beton ( Sınıflandırma, Özellikler, Performans, Üretim  
ve Uygunluk Kriterleri ) 
 
TS 11222/Şubat 2001 baskısı TSE Teknik Kurulunun 6 Şubat 2001 tarihli toplantısında 
kabul edilerek yayınına karar verilmiştir. 8 Mart 2004 tarihinde TS EN 206-1 / Nisan 
2002 standardının yürürlüğe girmesi ile TS 11222 standardı uygulamadan kalkmıştır. 
TS 11222 uygulama alanı olarak yerinde yapım betonarme veya prefabrik binalarda 
veya diğer yapılarda kullanılacak şantiyede veya fabrikada üretilen betonları 
kapsamaktadır. TS 11222’de imalatçı ile ilgili hazır betonun özellikleri, performansı ve 
kriterleri üzerinde durulmuş, imalatçı dışında kalan diğer taraflar ve üzerlerine düşen 
görevler net olarak tarif edilmemiştir 
 
Bu standartta betonlar, kıvamlarına göre 5, en büyük agrega tane boyutuna göre 4, 
basınç dayanımlarına göre 16 ve birim hacim kütlesine göre 3 sınıfa ayrılmıştır. En 
küçük beton basınç dayanım sınıfı C14, en yüksek olanı ise C100 olup 15 cm çaplı, 30 
cm yükseklikli standart silindir örneklerin dayanımlarını belirtmektedir. Ayrıca TS 
500’de olduğu gibi beton silindir örneklerinin karakteristik basınç dayanımına eşdeğer 
olan 15 cm ayrıtlı küp örneklerinin karakteristik basınç dayanımları da verilmiştir. 
Karakteristik dayanım kavramındaki, kendisinden daha düşük değerler elde etme 
olasılığı TS 500’deki gibi %10’dur. Bunun karşılığında, istatistiksel kalite kontrol 
uygulamalarında standart sapma ile çarpılan katsayı ise 1.28’dir. 
 
TS 11222’de örnek alma ve deney planı ise şöyledir: Aynı gün üretilen ve muayeneye 
sunulan aynı dayanım sınıfındaki beton bir ‘parti’ sayılır. C35 ve daha düşük sınıf 
betonlarda günlük üretimin 300 m3’ü, C40 ve daha yüksek sınıf betonlarda günlük 
üretimin her 150 m3’ü bir parti olarak dikkate alınıp örnek takımı oluşturulur. Her 
partiden her deney yaşı için en az 2 adet silindir veya küpten oluşan bir örnek takımı 
alınır. Partideki beton miktarı yeterli ise her deney örneği ayrı harmandan veya 
transmikserden alınmalıdır. Örnek alma işlemi, yaş karışımlı betonlarda üretim tesisinde 
veya teslim yerinde, kuru karışımlı betonlarda ise teslim yerinde yapılmalıdır.  
 
Yukarıdaki açıklamalara göre, örneğin C25 sınıfı bir betondan miktarı 3 m3 bile olsa, 
her üretim günü en az 1 örnek takımı, üretim miktarı 300 m3’ü aşarsa daha çok sayıda 
örnek alınmaktadır. Yani her gün üretilen beton denetlenerek basınç dayanımları 
ölçülmektedir. Basınç dayanımı deney sonuçlarının değerlendirilmesinde, betonun 
uygun kabul edilebilmesi için aşağıdaki iki koşulun birlikte sağlanması gereklidir: 
 
 fcm   ≥ fck + 1.28 σ  (MPa)        (5) 
 fcmin ≥ fck – 4   (MPa)        (6) 
 
Burada;  
fck   : %90 güvenlik olasılığına göre karakteristik basınç dayanımını, 
fcm  : ardışık en az 15 örnek takımının basınç dayanımlarının aritmetik ortalamasını, 
σ  : son 3 ayı aşkın süre içinde elde edilmiş en az 35 adet birbirini takip eden deney 
sonucu üzerinden hesaplanmış, uygunluk kontrolünde kullanılan standart sapmadır. 
 
Son 15 deney sonucu üzerinden hesaplanan standart sapma (s1),  “ 0.63 σ ≤ s1 ≤ 1.37 σ ”  
değerleri arasında kaldığı sürece uygunluk kontrolünde σ kullanılmaya devam edilir. Bu 
sınırların dışına çıkıldığında mevcut son 35 deney sonucu üzerinden yeni bir standart 
sapma hesaplanır. Yeni standart sapma değeri ile yapılan uygunluk kontrolü son 15 adet 



deneyden daha fazla sonuç üzerinde yapılmalıdır. Üretimin başlarında, standart 
sapmanın hesabı için yeterli veri toplanıncaya kadar geçecek sürede, fcm  ardışık 3 örnek 
takımının ortalaması olmak üzere aşağıdaki iki koşul sağlanmalıdır:  
 
  fcm   > fck + 4  (MPa)       (7) 
 fcmin  > fck - 4  (MPa)       (8) 
 
TS 500 standardının uygunluk (kabul) kriterleri bakımından TS 11222 ile 
kıyaslandığında daha emniyetli tarafta kaldığı görülmektedir. Şöyle ki, TS 500 
standardında örneğin C20 betonu için minimum değerin fck – 3 yani 17 MPa olmasına 
izin verilirken, TS 11222’de fck – 4’e inmesine yani 16 MPa olmasına izin 
verilmektedir. Öte yandan, hem TS 500 hem de TS 11222 standardında parti bazında 
üretimin kalite kontrolü yapılmaktadır. Ancak, TS 500 standardında kullanılan girişimli 
örnekleme yöntemi, üretim kalitesini daha iyi yansıtacağından tercih edilmelidir.   
 
Betonun dayanıklılığına ilişkin olarak TS 11222’de, çimentonun ve agregaların 
seçiminde betonun maruz kalacağı çevre şartlarının göz önünde bulundurulması 
gerektiği belirtilmiştir. TS EN 206-1’den yararlanılmak sureti ile “çevresel etkiler 
bakımından çevresel etki sınıfları” bir çizelge halinde sunulmuştur. Ancak standart bu 
hali ile betonun dayanıklılığını kontrol açısından yeterli değildir.  

 
2.3. TS EN 206-1 Beton- Bölüm 1 : Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk 
 
TS EN 206-1 standardı, TSE Teknik Kurulunun 19 Nisan 2002 tarihli toplantısında 
kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. 8 Mart 2004 tarihinden itibaren zorunlu 
olarak uygulamaya giren bu standart, Avrupa’nın farklı iklim ve coğrafik şartlara sahip 
bölgelerinde, farklı koruma seviyelerinde ve farklı yerel tecrübe ve alışkanlıklar 
etkisinde uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Standart yerinde döküm ve önyapımlı 
(prefabrik) yapılar ile binaların ve inşaat mühendisliği alanına giren yapıların önyapımlı 
yapısal elemanlarında kullanılan betonları kapsar.  
 
TS EN 206-1’de; şartname hazırlayıcı, imalatçı ve kullanıcı taraflar net olarak 
tanımlanmış ve üzerlerine düşen görevler tarif edilmiştir. Örneğin, şartname hazırlayıcı 
beton özelliklerinden (Madde 6), imalatçı uygunluk ve imalat kontrolünden (Madde 8 
ve 9), kullanıcı ise betonun yapıya yerleştirilmesinden sorumludur. Uygulamada 
üretimin farklı aşamalarındaki koşulları kullanıcı, tasarımcı, yüklenici, beton taşeronu 
gibi farklı taraflarca da belirlenebilir. Bu taraflardan her biri, kendi sorumluluk 
alanlarındaki işleri bir sonraki tarafa aktararak zincirin imalatçıya kadar uzanmasını 
sağlamalıdır. Bu standart farklı taraflar arasında gerekli bilgi iletişimini kapsadığından 
bir yapıda kullanılacak betonun üretimi kolektif bir çalışmanın sonucunda oluşacaktır. 
 
TS EN 206-1 betonu, betonun maruz kalacağı çevresel etki sınıfları, çökme (slump) 
dışındaki diğer kıvam sınıfları, hafif beton sınıfları, klor içeriği sınıfları, dayanım 
gelişmesi özellikleri gibi daha geniş özellikler ile tanımlamaktadır. Standartta  beton 
performansı açısından en olumlu gelişme, çevresel etki sınıfları, klor içeriği sınıfları ile 
betonda dayanıklılık faktörü ve derecelerinin standart hükmü olarak yer almasıdır. 
Dolayısıyla yapıya en uygun betonun seçimi durabilite özelliklerini de ön plana 
çıkararak daha net ve sistematik olmaktadır.  
 



Standartta normal ve ağır betonlar için C8 dayanım sınıfından başlayarak, C100’e kadar 
16 basınç dayanım sınıfı bulunmaktadır. Basınç dayanımları ilk rakam 15/30 cm silindir 
dayanımını, ikinci rakam 15 cm ayrıtlı küp dayanımını göstermek üzere örneğin C20/25 
şeklinde sembolize edilmiştir. TS 11222’de yer alan C14 ve C18 beton sınıfları bu 
standartta bulunmamaktadır. Hafif betonlar ise LC harfleri ile simgelenerek LC 8/9’dan 
LC 80/88’e kadar 14 basınç dayanımı sınıfına ayrılmıştır. 
 
TS EN 206-1’de taze beton 4 ayrı kıvam sınıfına göre sınıflandırılmıştır. Bunlar; 
çökme, Vebe, sıkıştırılma ve yayılma sınıfları olarak adlandırılmıştır. Betonda 
kullanılacak agreganın en büyük tane boyutuna göre sınıflandırmada kullanılan en 
büyük agrega tane sınıfının üst anma büyüklüğü (Den çok) esas alınır. Kullanıcı, şartname 
hazırlayıcı yapı elemanının en küçük boyutunu, pas payı değerini ve en sık bölgedeki 
donatı aralığını dikkate alarak betondaki    Den çok değerini mutlaka belirlemeli ve uygun 
olan betonu talep etmelidir.  
 
TS EN 206-1’in diğer standartlardan farklı bir özelliği bazı yeni tariflere sahip 
olmasıdır. Bu farklılıklardan ikisi “tasarlanmış beton “ ve “tarif edilmiş beton” 
kavramlarıdır. Tasarlanmış beton, gerekli özellikler ve ilave karakteristiklerin 
imalatçıya tarif edildiği ve imalatçının bu özelliklere ilave karakteristiklere uygun 
olarak temin etmede sorumlu olduğu betondur. Tarif edilmiş beton ise, kullanılacak 
malzeme bileşenleri ve karışım oranlarının imalatçıya tarif edildiği ve imalatçının bu 
karışım oranlarına sahip olarak temin etmede sorumlu olduğu betondur.  
 
Uygunluk değerlendirmesinde en az numune alma sıklığı, 35 deney sonucu elde 
edilinceye kadar olan başlangıç imalatı için imalatın ilk 50 m3’ünde 3 örnek olarak 
belirtilmiştir. İlk 50 m3’den sonraki imalat için ise imalat kontrol belgesi olan 
betonlarda 200 m3’de bir veya bir haftalık imalattan iki örnek şeklindedir. 35 adet deney 
sonucu elde edildikten sonraki imalat “sürekli imalat olarak adlandırılır ve ilk 50 
m3’den sonraki imalatta imalat kontrol belgesi olan betonlar için 400 m3’de bir veya bir 
haftalık imalattan bir örnek alınır. 
 
Çizelge 1’de sürekli imalat için verilen 1. kriterdeki 1.48 katsayısı karakteristik dayanım 
kavramındaki kendisinden daha düşük değerler elde edilmesi olasılığı %5 olan değeri 
ifade etmektedir. Bu katsayının TS 500 ve TS 11222’deki 1.28 değerinden daha büyük 
olması, hedeflenen beton dayanımlarının daha emniyetli tarafta kalması amacına 
yönelik olup, beton performansını olumlu yönde etkileyecektir.   
 
Çizelge 1. Basınç dayanımı için uygunluk kriterleri 
 

1.kriter 2. kriter  
İmalat 

Grupta elde edilen 
basınç dayanımı deney 

sonucu adedi “n” 
“n” adet deney sonucunun 

ortalaması (fcm) 
Herhangi tek deney 

sonucu (fci) 
Başlangıç 3 ≥ fck + 4 ≥ fck – 4 

Sürekli 15 ≥ fck + 1.48σ ≥ fck – 4 
 
Başlangıçta, uygunluğu kontrol edilecek imalat süresinin hemen öncesinde, en az 3 
aylık sürede elde edilen en az 35 deney sonucundan standart sapma hesaplanmalıdır. Bu 
değer tüm imalat için tahmini standart sapma (σ) olarak alınır. Başlangıçta belirlenen 
standart sapma, uygunluk kontrolü yapılacak daha sonraki imalat süresince de, bu 
sürede elde edilen son 15 sonuç arasında tespit edilen standart sapmanın (s15) 



başlangıçtaki standart sapma (σ)’dan “0.63 σ ≤ s15 ≤ 1.37 σ” şartının sağlanması halinde 
geçerli kabul edilir. s15’in bu sınır değerler dışında olması durumunda sürekli imalattan 
en son elde edilen 35 deney sonucu kullanılarak yeni σ değeri hesaplanır.  
 
Betonun şartnameye uygunluğunu kontrol etmek için TS EN 206-1 standardı basınç 
dayanımı uygunluk kriterlerinden başka yarmada çekme dayanımı, kıvam ve 
dayanımdan başka özellikler için de uygunluk kriterleri belirlemiştir.  
 
2.4. Sayısal Örnek 
 
Örnek sayıları ve örnek alma sıklığı standartlarda farklı şekilde ifade edilebilmektedir. 
Ancak, denetim mühendisi alınacak örnek sayısını bilgi ve tecrübesini göz önüne alarak 
belirlemelidir. Güvenilir bir denetim için her beton biriminden en az 9 örnek alınması 
tercih edilmelidir. Bu örneklerin üçü 7, üçü 28 günde kırılabilir. Diğer üçü ise olumsuz 
sonuçların kontrolü veya daha ilerideki yaşlarda denetim için kullanılabilir. Bu 
çalışmada, örnek olarak arka arkaya 6 farklı üretimden alınan 18 adet 15 cm ayrıtlı küp 
numune laboratuvarda kırılarak sonuçlar TS500, TS11222 ve TS EN 206-1 
standartlarında yer alan kriterler kullanılarak değerlendirilmiş ve sonuçlar aşağıdaki 
çizelgelerde sunulmuştur. Projede beton sınıfının C20 olması öngörülmüştür [6]. 
 
Çizelge 2. Sayısal örnek TS 500 (2000) 
 

PARTİ KÜP DAYANIMI 
28. gün (kgf/cm2) 

GRUP 
ORT. 

DEĞERLENDİRME: 
fcm≥fck + 1.0 

fcmin≥fck – 3.0 
Sonuç 

1    G1 
      G2 
      G3 

28.8; 27.0; 29.2 
28.6; 27.8; 28.2 
24.8; 25.6; 26.8 

28.3 
28.2 
25.7 

fcm=27.4 > 25.0 + 1= 26.0 
fcmin=25.7 > 25.0 – 3= 22.0 

Kabul 

2    G2 
      G3 
      G4 

28.6; 27.8; 28.2 
24.8; 25.6; 26.8 
29.0; 28.7; 27.8 

28.2 
25.7 
28.5 

fcm=27.4 > 25.0 + 1 = 26.0 
fcmin=25.7 > 25.0 – 3 = 22.0 

Kabul 

3    G3 
      G4 
      G5 

24.8; 25.6; 26.8 
29.0; 28.7; 27.8 
26.5, 28.5; 27.2 

25.7 
28.5 
27.4 

fcm=27.2 > 25.0 + 1 = 26.0 
fcmin=25.7 > 25.0 – 3 = 22.0 

Kabul  

4    G4 
      G5 
      G6 

29.0; 28.7; 27.8 
26.5, 28.5; 27.2 
26.6; 28.0; 27.5 

28.5 
27.4 
27.3 

fcm=27.7 > 25.0 + 1 = 26.0 
fcmin=27.3 > 25.0 – 3 = 22.0 

Kabul  

 
TS 500’e uygun olarak, verilerin girişimli kullanılmasıyla,  örneğin 18 numuneden 
oluşan 6 grubun değerlendirilmesi elimizde 36 örnek (dokuzar örnekli 4 parti) 
varmışçasına yapılmaktadır. Bu durum, aynı yapıya ait beton birimleri  arasında 
bağlantı kurarak üretim kalitesinin sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. 
 
TS 500’de olduğu gibi, TS 11222’de de fcm değeri partiyi oluşturan üç grubun 
ortalamasını, fcmin ise partiyi oluşturan üç grubun içinde ortalama dayanımı en düşük 
olan grubu göstermektedir. Ancak deney verilerinin girişimli kullanımı söz konusu 
olmamaktadır.  
 
 
 



Çizelge 3. Sayısal örnek TS 11222 
 

PARTİ KÜP DAYANIMI 
28. gün (kgf/cm2) 

GRUP 
ORT. 

DEĞERLENDİRME: 
fcm≥fck + 4.0 

fcmin≥fck – 4.0 
 

Sonuç 

1     G1 
       G2 
       G3 

28.8; 27.0; 29.2 
28.6; 27.8; 28.2 
24.8; 25.6; 26.8 

28.3 
28.2 
25.7 

fcm=27.4 < 25.0 + 4.0= 29.0 
fcmin=25.7 > 25.0 – 4.0= 21.0 

Red 

2     G4 
       G5 
       G6 

29.0; 28.7; 27.8 
26.5, 28.5; 27.2 
26.6; 28.0; 27.5 

28.5 
27.4 
27.3 

fcm=27.7 < 25.0 + 4.0 = 29.0 
fcmin=27.3 > 25.0 – 4.0= 21.0 

Red 

Tüm 
Üretim 

fcm= 27.6 
σ= 1.2 

fcm ≥ fck + 1.28σ   ? 
27.6 ≥ 25 + 1.28*1.2 = 26.5 

KABUL 

 
Çizelge 4. Sayısal örnek TS EN 206-1 
 

GRUP KÜP DAYANIMI 
28. gün (N/mm2) 

Değerlendirme: 
fcm≥fck + 4.0 

fcmin≥fck – 4.0 

Sonuç 

1 28.8; 27.0; 29.2 fcm=28.3 < 25.0 + 4= 29.0 
fcmin=27.0 > 25.0 - 4= 21.0 

Red 

2 28.6; 27.8; 28.2 fcm=28.2 < 25.0 + 4= 29.0 
fcmin=27.8 > 25.0 - 4= 21.0 

Red 

3 24.8; 25.6; 26.8 fcm=25.7 < 25.0 + 4= 29.0 
fcmin=24.8 > 25.0 - 4= 21.0 

Red 

4 29.0; 28.7; 27.8 fcm=28.5 < 25.0 + 4= 29.0 
fcmin=27.8 > 25.0 - 4= 21.0 

Red 

5 26.5, 28.5; 27.2 fcm=27.4 < 25.0 + 4= 29.0 
fcmin=26.5 > 25.0 - 4= 21.0 

Red 

6 26.6; 28.0; 27.5 fcm=27.3 < 25.0 + 4= 29.0 
fcmin=26.6 > 25.0 – 4= 21.0 

Red 

Tüm 
üretim 

fcm= 27.6 
σ= 1.2 

fcm ≥ fck + 1.48σ   ? 
27.6 ≥ 25 + 1.48*1.2 = 26.8 

KABUL 

 
Tüm üretimin kabul veya reddi için, tüm yapı elemanları veya beton birimleri için 
ortalama basınç dayanımının (fcm) standartta istenen şartı sağlaması gerekmektedir. 
Örneklerden görüldüğü gibi parti bazında değerlendirme sonucu reddedilen beton, tüm 
üretim için koşulları sağlayabilmektedir. Örneklerin parti bazında denetiminin yapılması 
üretimin kalitesinin sürekli olarak kontrolü açısından oldukça önemlidir.  
 
 
 
 
 
 
 



3. SONUÇLAR 
 
1. Standartlarda bir dağınıklık, bir tutarsızlık söz konusudur. Bunun en önemli sebebi, 
standartların hazırlanmasında yapı mühendisi ve malzeme mühendisi işbirliğinin yeteri 
kadar sağlanamamasıdır. TS 500 tasarım, TS 11222 malzeme ağırlıklı kadrolarca 
hazırlandığından elde edilen sonuçlar birbiri ile çelişebilmektedir. TS EN 206’ya geçiş 
bir bütünlük sağlaması açısından olumlu bir gelişmedir. Bu standardın yürürlüğe girişi 
çok yeni olduğundan uygulamada karşılaşılacak sorunlar zamanla ortaya çıkacaktır.  
 
2. TS EN 206’nın en önemli dezavantajı örneklemede meydana gelen azalmadır. 
Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilen ve uygulanan bu standartta, sıkı kalite kontrolü 
yapıldığı için örnek sayısı az tutulmuştur. Avrupa’da betonarme yapılarda kullanılan 
beton sınıfları genellikle C30 ve üzerinde olduğundan ve örneklerin basınç dayanımı 
değişkenliği çok düşük olduğundan sık örneklemeye ihtiyaç duyulmamaktadır. 
Ülkemizde örnek almada bu derece azaltmaya gitmek sıkıntılara yol açabilir.  
 
3. Standartlar kanun değildir. Her zaman revizyona uğramalı ve günün değişen 
koşullarına ayak uydurabilmeli, üretici ve tüketici sorunlarına çözüm getirebilmelidir. 
Bu açıdan, TS EN 206’da uygulamada yaşanacak sorunlara göre revizyon yapılmalıdır.  
 
4. Beton statik hesaplarda homojen ve izotrop olarak kabul edilmesine rağmen aslında 
heterojen bir malzemedir. Örnekler arasında değişkenlik mutlaka olacaktır, bu nedenle 
standartların geliştirilmesinde istatistiksel yaklaşım ön planda tutulmalıdır. 
 
5. Standartların güncellenmesi doğal bir süreçtir. Fakat bu güncellemelerin 
üniversiteler, odalar ve ilgili kuruluşlarca sürekli takibi şarttır. Standartların 
uygulayıcılar tarafından kullanılması için söz konusu kuruluşların eğitimci ve teşvik 
edici olarak görevler üstlenmesi gerekir.  
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