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Özet 
 
Bu çalışmada ; Kendiliğinden Yerleşen Beton’un ilk kullanım gereksiniminden bugüne 
kadar geçen süre içinde, betonun daha kolay test edilebilmesi için geliştirilen test 
yöntemleri incelenmiş ve hazırlanan betonların bu yöntemlere göre test edilmesi 
sonuçlarında alınan deneysel veriler, K4 kıvamlı geleneksel C35, C40 betonlarından 
alınan verilerle karsılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca endüstriyel 
uygulamalardan örnekler verilerek KYB’un üreticiye, mühendislere ve iş sahiplerine 
sağlayacağı avantajlar üzerinde durulmuştur. 
 
 

Abstract 
 
In this paper, quality control method of  Self Compacting Concrete (SCC) according to 
the methods which have been improved to ease the testing of concrete untill today are 
tested. SCC’s with their high workability and traditional C35, C40 with identical 
workability concretes’ perfomances were compared and evaluated. Furthermore, some 
samples of industrial application results are given and the advantages of SCC to the 
producers, engineers, and contructors are underlined. 
 
 

1. GİRİŞ 
 
Kendiliğinden Yerleşen Beton; kendi ağırlığı altında istenen yere yayılabilen,iç ve dış 
vibrasyon gerektirmeksizin ayrışma ve terlemeye bağlı kusurlar göstermeksizin,iyi 
sıkışma elde edilebilen ,çok akıcı kıvamlı betondur. 
 



Kendiliğinden Yerleşen Beton kullanımı 1980 yılı sonlarına doğru Japonya’da 
sıkıştırmanın pratik olmadığı,kısıtlanmış yerlerde betonun yerleştirilmesi ve sık donatılı 
elemanların dökümü için kabul görmüştür. Japonya’da 1983 yılından itibaren usta 
işçilerin sayısındaki azalma ile beton yapıların dayanıklılığı problemi büyük bir ilgi 
odağı haline gelmiş ve bu konuda çözüme yönelik araştırmaların başlamasına neden 
olmuştur.Gelecekte dayanıklı yapılar garanti etmek için Kendiliğinden Yerleşen 
Beton’un geliştirilmesi şart olmuş ve farklı inşaat alanlarında kullanmanın yararlarını ve 
avantajlarını görmek için dünyada değişik araştırmalar yapılmıştır.Kendiliğinden 
Yerleşen Beton’un avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir.[1] 
 
• İnşaatta daha hızlı üretim 
• Şantiyede işçilikte azalma 
• Daha iyi yüzey bitişi 
• Kolay yerleştirme 
• Dayanıklılıkta artış 
• Tasarımda özgürlük 
• Daha dar kesitlerle çalışma imkanı 
• Gürültü seviyesinde (vibrasyonda) azalma 
• Daha iyi çalışma ortamı 
 
Karışım tasarımı yöntemleri ve kendiliğinden yerleşebilirlik deney yöntemleri 
araştırmaları,Kendiliğinden Yerleşen Beton’u standart beton haline getirmiştir. Bu 
araştırmaların sonucunda Kendiliğinden Yerleşen Beton’nun test edilebilmesi için bazı 
deneysel metodlar ve tasarım yöntemi ortaya çıkmıştır. EFNARC* 2002 yılında 
Kendiliğinden Yerleşen Beton ile ilgili gerekli tüm bilgileri içeren “Specification and 
Guidelines for SCC”[9] isimli dökümanı yayınlamıştır. Bu çalışmamızda da 
EFNARC’ın bu yayını referans alınmıştır. 
 
*EFNARC ;Uzman yapı kimyasalcılarına ve beton sistemlerine ithafen oluşturulmuş bir 
Avrupa fedarasyonudur.Avrupa’da birçok Avrupa’lı şirketin bu fedarasyona üyeliği 
bulunmaktadır. EFNARC’ın ana faaliyet alanları; CEN Teknik komitesinde  ve Avrupa 
sevyesinde, zemin kaplamaları ,beton koruma ve tamirleri ,yumuşak zemin 
tünelleri,püskürtme betonlar ve kendiliğinden yerleşen betonlardır 
 

 
2. KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON İÇİN TASARIM 

YÖNTEMİ VE DENEYSEL METODLAR 
 
2.1.Tasarım Yöntemi (Tavsiye Edilen)  
 
65-80 cm yayılabilme özelliğini sağlayabilmek ve işlenebilirliğini min.1 saat 
koruyabilmek ve bunları yaparkende betonun ayrışmasını ve terlemesini engellemek 
tasarımın en önemli hedefleridir. Beton yüksek oranda kullanılan geleneksel süper 
akışkanlaştırıcılarla yüksek akışkanlık özelliğine sahip olsada ,ayrışmasını engellemek 
ve uzun çalışma süresine sahip olabilmesi ancak iyi bir karışım dizaynı ve doğru 
kimyasal katkılarla mümkün olabilir. 
 



• Hacimsel olarak; betonun %50’si harç ve %50’si kaba agregadan oluşmalıdır. 
%50’lik harç kısmınında %30’u çimento, %30’u su ve %40’ı ince agregadan 
oluşmalıdır. 

• Düşük W/C orani elde edebilmek ve uzun süreli işlenebilirlik için Polikarboksilik 
eter esasli Hiper akışkanlastırıcı katkılar kullanılabilir. 

 
Bu tasarım yöntemine göre tavsiye edilen tipik karışım için tavsiye edilen malzeme 
miktarları aşağıdaki gibidir. 
 
Tablo1: KYB’un tasarım yöntemine göre tavsiye edilen malzeme miktarları 
 

İnce Malzeme Miktarı 
(<0,125 mm) 

400-600 kg/m³ 

Kum Miktarı 
(0,125 mm-4 mm) 

Yaklaşık olarak harç hacminin %40’ı 

Kaba Agrege Miktarı 
Dmax= 15 cm 

Yaklaşık olarak gerçek birim ağırlığının 
%50’si 

Uçucu Kül Miktarı Yaklaşık olarak çimento + uçucu kül 
hacminin %40’ı 

Su/Toz 0,9-1,0 
(Hacimsel olarak) 

 
Kendiliğinden Yerleşen Beton ‘da kullanılacak malzemelerin özellikleri ,genel olarak 
TS EN 206-1 standardında belirtilen standartlara uygun olmalıdır.[10] 
 
2.1.1.Çimento :TS EN 197-1’e uygun olmalıdır.[2] Al2O3 miktarı %10’nun üzerinde 
olan çimentolar çalışma süresinin kısalmasına neden olur. 
 
2.1.2.Agrega : TS EN 12620’ye uygun olmalıdır.[3] Partikül boyutları uygulama 
yapılacak yere göre değişmekle birlikte, Dmax için genellikle üst limit değer 20 mm’dir. 
Agreganın içindeki ; partikül boyutu 0,125 mm’nin altında olan malzemeler tasarımda 
ince malzeme miktarına dahil edilmelidir. 
 
2.1.3.Karışım Suyu : TS EN 1008’e uygun olmalıdır. [4] 
 
2.1.4.Kimyasal Katkı: 
 
2.1.4.1.Süper Akışkanlaştırıcı :TS EN 934-2’ye uygun olmalıdır.[5] Süper 
akışkanlaştırıcı, Kendiliğinden Yerleşen Beton’nun çalışma süresinin ayarlanmasındaki 
asıl bileşendir.Bu nedenle kimyasal katkı seçiminde, erken dayanım kaybı 
yaşattırmayacak (geciktirici özellikli olmayan) ve aynı zamanda betona min.1saat 
çalışma süresi özelliği katabilecek özellikte bir katkı olmalıdır.Bu özellikte ancak 
polikarboksilik eter esaslı özel polimerlerle sağlanabilir. 
 
2.1.4.2.Viskozite Ayarlayıcı : Segregasyonu yok etmek için katılabilir.Fakat iyi bir 
tasarımla viskozite ayarlayıcıya ihtiyaç duyulmadan da Kendiliğinden Yerleşen Beton 
üretilebilir.Bu katkının herhangibir EN Standardı yoktur. Fakat, eğer kullanılacaksa TS 
EN 934-2’in Tablo1 bölümündeki genel özellikler mutlaka sağlanmalıdır.[5] 
 



2.1.4.3 Hava Sürükleyici:Betonu donma-çözünmelere karşı daha dirençli hale getirmek 
için kullanılabilir.Eğer kullanılacaksa TS EN 934-2 standardına uygun bir hava 
sürükleyici katkı kullanılmalıdır.[5] 
 
2.1.5.Mineral Katkı 
Tasarıma bağlı olarak aşağıdaki mineral katkılardan biri veya bir kaçı Kendiliğinden 
Yerleşen Beton içinde kullanılabilir. 
 
2.1.5.1.Filler Tozu: TS EN 12620’ye uygun olmalıdır.[3]İnce kırma taş,dolamit veya 
granit tozu, tasarımda ihtiyaç duyulan 0,125 mm’den küçük ince malzeme miktarını 
sağlamak için kullanılabilir. Dolomit alkali karbonat reaksiyonuna sebep olacağı için  
risklidir. Eğer kullanılacaksa tasarımda miktarı çok iyi ayarlanmalıdır. 
 
2.1.5.2.Uçucu Kül: TS EN 450’ye uygun olmalıdır.[6]Puzzolonik özellikli ince 
inorganik bir malzemedir.KendiliğindenYerleşen Beton özelliklerini geliştirmek için 
kullanılabilir.Kullanımından önce mutlaka standarda uygunluğu kontrol edilmelidir. 
 
2.1.5.3.Silis Dumanı : prEN 13263 standardına uygun olmalıdır.[7]Betonun mekanik 
özelliklerini artıracağı gibi, kimyasallarada dirençli hale getirerek beton durabilitesine 
olumlu yönde etki eder. 
 
2.1.5.4.Yüksek Fırın Curufu : BS 6699 ‘a uygun olmalıdır.[11]Betonun reolojik 
özelliklerini geliştirmek için kullanılabilir. 
 
2.1.5.5.Pigment: EN 12878 standardına uygun olmalıdır.[8]Renkli beton istenildiği 
durumlarda kullanılabilir. 
 
2.1.5.6.Lif :EN Standardı hazırlık aşamasındadır.Çelik veya polimer lif olabilir. Normal 
betonda olduğu gibi Kendiliğinden Yerleşen Beton’nun özelliklerini artırmak için 
kullanılabilir.Çelik lif  mekanik direnci ve eğilme dayanımını artırmak için, polimer lif 
ise segregasyonu ve plastik rötreyi azaltmak veya yanma direncini artırmak için 
kullanılabilir. 
 
2.2.Deneysel Metodlar 
 
KYB, TS EN 206-1’deki en yüksek kıvam değerinden daha yüksek kıvama sahiptir.[10] 
Bu nedenle de, bu standartta tarif edilmemiş bazı özelliklere sahip olmalıdır. Bir betona 
“Kendiliğinden Yerleşen Beton” denilebilmesi için aşağıdaki özelliklerin ölçülmesi ve 
ölçüm sonuçlarının da verilen sınır değerlerin içinde kalması gerekir.Bu özellikler; 
 
• Doldurma Kabiliyeti “Filling Ability” 
• Geçme Kabiliyeti “Passing Ability” 
• Ayrışmaya Karşı Direnç “Segregation Resistance” 
 
Bu  parametrelerin ölçülmesi için bazı deney metodları geliştirilmiştir.Bu yöntemler ve 
kabuledilebilir limit değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir.(Tablo 2) 
 
 
 
 



Tablo2: KYB’nu test metodları ve kabuledilebilir limit değerler 
 

LİMİT DEĞER DENEY METODU ÖLÇÜLECEK BİRİM min max 

Yayılma Tablasında Yayılma Doldurma Kabiliyeti mm 650 800 

Yayılma Tablasında 
İlk 50cm yayılma için geçen 

süre 

 
Doldurma Kabiliyeti sn 2 5 

V-Funnel 
Doldurma Kabiliyeti 

Ayrışmaya Karşı 
Direnç 

sn 6 12 

U-Box 
Yükselme Miktarı Ölçümü (H) Geçme Kabiliyeti mm 30 - 

Fill Box Geçme Kabiliyeti % 90 100 

ÖZELLİK 

 
 
2.2.1.Yayılma Tablası Metodu 
Betonun kendiliğinden yayılma özelliğini yani “doldurma kabiliyetini” ölçmek için 
kullanılan en yaygın yöntemdir.Yayılma tablası üzerine konulan slump hunisi içerisine, 
şişleme yapılmadan beton doldurulduktan sonra, slump hunisi yukarıya çekilerek 
herhangi bir sarsma yapmadan, betonun kendi ağırlığı ile yayılması beklenir. İki farklı 
noktalardan yayılma çapları ölçülerek kaydedilir (D1, D2).  
 
2.2.2. V-Funnel Metodu 
Betonun doldurma kabiliyetini ve ayrışm

 

aya direncini ölçmek için bir yöntemdir. 
Şekilde görülen deney aletinin içi en üst seviyeye kadar doldurulduktan sonra alttaki 
kapak açılmak suretiyle, betonun akma süresi ölçülür. 

    
Akma Süresi = T sn   
 

Şekil 1: V funnel aleti Şekil 2: V funnel aletinin ebatları. 

 
2.2.3. U-Box Metodu 
Betonun kendi ağırlığı altında donatı çubuğundan geçebilme kabiliyetini ölçebilmek 
için kullanılan bir deney metodudur.Bu deney, betonun paralel çubuklardan geçtikten 
sonraki yüksekliği cinsinden kendiliğinden yerleşebilirliğini ölçer. 
 



Şekilde görülen deney aletinin bir gözüne beton doldurulduktan sonra aradaki bölüm 
açılarak, betonun kendiliğinden diğer bölüm içinde yükselme miktarı ölçülür. 
 

     
 
 

Şekil6: U box aleti Şekil7: U box deneyinin uygulama şekli 

Yükselme Miktarı =H  cm 
 
2.2.4. Fill-Box Metodu 
Betonun ağırlığı altında sıkı donatı çubukları arasından akarak , doldurma kabiliyetini  
ölçmek için kullanılan bir deneydir. Betonun ayrışma ve terleme yapmadan sıkı donatı 
çubukları arasından akışını gözlemleyerek ölçülür. 
 

 
 Şekil9: Fill box aleti detayı Şekil8: Fill box aleti  
 

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 

3.1. Deney Ortamı  
 
20±2°C ve %50±5 relatif rutubetli Laboratuvar ortamı 
 
3.2. Kür Koşulları 
 
20±2°C ve %100 relatif rutubetli su havuzu 
3.3. Deneylerde Kullanılan Girdilerin Özellikleri 
 

 Çimento  
(Tip I) 

Kül  Kırma 
Kum  

Doğal Kaba 
Agrega  

=12cm 

Kaba 
Agrega  

=22cm 

Kimyasal 
Katki  
KYB* 

Kimyasal 
Katkı  
Geleneksel 

Kum  
Dmax Dmax

Beton* 



Özgül Yüzey 
Alanı (cm³/g) 3250 --- --- --- --- --- --- --- 
Özgül Ağırlık 3,05 1,9 2,645 2,600 2,694 2,700 --- --- 
Su Emme % --- --- 1,6 1,2 0,8 0,6 --- --- 
Partikul 

mm) --- --- 0-5 0-5 5-12 10-22 --- --- 
Ph  --- --- --- --- --- --- 6,05 6,5 
Yoğunluk --- --- --- --- --- --- 1,09 1,2 
% Katı Madde --- --- --- --- --- --- 21 39 

(g/cm³) 

Boyutu (

(g/cm³) 

 
*Kendiliğinden Yerleşen Betonda Polikarboksilik eter esaslı hiper akışkanlaştırıcı 
kullanılmıştır. 
*Geleneksel Betonda Naftalin Sülfonat esaslı Süperakışkanlaştırıcı kullanılmıştır. 
 
3.4. Karışım Oranları ve Deney Sonuçları 
 
 KYB 

DIZAYNI 
GELENEKSEL BETON 

ÇiMENTO 350 375 400 
UÇUCU KÜL 150 - - 
SU 180 181 175 
DOĞAL KUM 360 444 437 
KIRMA KUM 420 416 418 
KABA AGREGA   Dmax 15 840 460 457 
KABA AGREGA   Dmax 20 - 499 494 
KİMYASAL KATKI 
 

%1,2 %1,2 %1,2 

W/C 0,45 0,48 0,44 
BİRİM AĞIRLIK (kg/m³) 2310 2373 2380 
% HAVA MİKTARI 1,7 1,7 1,9 
SLUMP / YAYILMA (cm) 
5' 
60' 
90' 

 
70 
69 
69 

 
20 
18 
12 

 
20 
15 
10 

V-FUNNEL (sn) 12 Akmadı Akmadı 
U-BOX (H cm) 32 3 2 
L-BOX Bosluksuz 

doldurdu. 

 

Dolduramadı. 
 

 
BASINÇ DAYANIMI 

1gun 
3gün 
7gun 
28gun 

195 
378 
424 
605 

150 
240 
360 
480 

160 
386 
475 
580 

(kg/m³) 
(kg/m³) 

(kg/cm²) 



ELDE EDİLEN BETON 
SINIFI 

C45 C35 C40 

 
 
3.5. DENEY SONUÇLARININ YORUMLANMASI 
 
Yukarıdaki deney sonuçlarına göre, KYB ile  geleneksel betonu karşılaştırdığımızda; 
 
• KYB 90. dakikada hala ilk karışım kıvamını korurken geleneksel beton 1 saatte 

işlenebilme özelliğini kaybetmiştir.  
KYB uzun işlenebilme süresi ile daha avantajlıdır. Üreticiye, betonu kıvam 
kaybetmeden daha uzun mesafelere taşıma olanağı sağlayacaktır 

• KYB karışımında 350 kg çimento + 150 kg kül karışımı ile C45 beton sınıfı elde 
edilirken, geleneksel beton karışımında 375 kg çimento ile C35 400 kg çimento ile 
iyi bir C40 betonu elde edilmiştir. 
Daha düşük çimento miktarları ile, yüksek sınıflı betonlar elde etmeye imkan 
verecektir ve betonun m3 maliyeti de geleneksel betonlar ile karşılaştırılabilir 
seviyelere gelecektir. 

• Yüksek akışkanlık özeliğinden dolayı, yerleştirme kolaylığı nedeniyle, daha 
avantajlıdır.  Düşük vibrasyon bundan dolayı da uygulayacağı daha az gürültülü 
daha iyi bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Vibrasyonun azalması daha az işçi ile 
daha fazla üretim imkanı sağlayacağı için maliyetlerin düşmesi sağlanacaktır. 

• Akışkanlığı sayesinde,  düzgün yüzeyli, yüksek  dayanıklılık da beton üretimine 
olanak verecektir. 

 
 
 

4. ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR 
 

Aşağıda KYB ile yapılmış iki tane güçlendirme uygulamasının karışım oranları, taze ve 
sertleşmiş beton özelliklerinden örnekler vardır. Ayrıca uygulanan yerlerden farklı 
zamanlarda alınmış fotoğraflar eklenmiştir. 
 
4.1. Umur Kağıtçılık (Dudullu): 
 
Bu güçlendirme uygulamasında, Büyük açıklıklı ve yüksek bir endüstriyel tesisin kolon 
ve kiriş güçlendirmeleri KYB ile dökülmüştür. Uygulanan beton TBS (Taşıma Beton 
Sanayi) tarafından karşılanmıştır. 
 
Aşağıdaki tabloda karışım oranları ve basınç mukavemeti değerleri verilmiştir. 
 
Tablo3: Karışım dizaynı 
 
Beton 
sınıfı 

Çimento+ 
kül (kg) 

Su 
(lt) 

Su/ 
Çimento 

Doğal 
kum 
(kg) 

Kırma 
kum 
(kg) 

1 nolu 
Agrega 
(kg) 

Kimyasal
Katkı % 
 

Birim 
ağırlık 
(kg/m3) 

C25 270+230 170 0,47 485 400 735 1,15 2290 
 
Tablo4: BasınçDayanımları değerleri 



 
 

 

3 GÜN 7 GÜN 28 GÜN
18.07.2003 27,42 34,22 41,22
13.09.2003 27,77 37,83 45,70
13.10.2003 29,15 36,75 51,48
04.11.2003 36,37 44,25 56,47

BASINÇ DAYANIMLARI (N/mm2)TARİH

   
 
 
 
 

Şekil11: Şantiyede yayılma testi Şekil10: KYB’un kalıba dökümü 

   
 Şekil13: KYB’un kalıptan 

çıkarıldıktan sonra görünümü.  
 
 

Şekil12: KYB’un kolona dökümü 

4.2. Izomas Şantiyesi, Ortaköy 
 



Bu güçlendirme uygulamasında, perde betonlarının güçlendirilmesi  KYB ile 
dökülmüştür. Uygulanan beton (C30) BetonSa tarafından karşılanmıştır. 
 
KYB’u yapımında kimyasal katkı olarak Yeni nesil Polikarboksilik eter bazlı süper 
akışkanlaştırıcı kullanılmıştır. 
 
Tablo5: Basınç mukavemeti ve yayılma değerleri 
 

BASINÇ DAYANIMLARI (N/mm2) YAYILMA (cm) 
TARİH 7 GÜN 28 GÜN ÜRETİMDE 1 SAAT 

SONRA 
29/01/2004 31,63 44,10 72 70 

 
 

   
 

Şekil15: KYB’un şantiyede yayılma 
görünümü. 

 
 
 
 

Şekil14: KYB’un üretimde yayılma 
görünümü 
 

 
5. SONUÇ 

 
KYB’un avantajları net olarak görülebilmesi için, doğru tasarım, doğru malzemeler, 
doğru kimyasal katkı, uygun beton kalıpları KYB dökümünde eğitimli işçiler 
gerekmektedir. Aksi takdirde, endüstriyel uygulamalarda beklenen sonuçlara 
varılamayabilir. Bu nedenle, KYB karışımlarında kullanılacak malzemeler yukarıda 
belirtilen standartlara uygun olmalı, uygulama yapılacak işçiler eğitilmelidir. 
Endüstriyel uyulama örneklerinde görüldüğü gibi doğru tasarım ve malzemelerle 
KYB’un avantajları net olarak gözlemlenebilmektedir. Sağladığı avantajlar sayesinde 
KYB son yıllarda dünyada büyük oranda kullanılmaya başlamış, bir çok uygulama 
alanında da geleneksel betonun yerini almıştır. Hazır beton uygulamaları ile beraber 
precast beton dökümlerinde de KYB tercih edilir olmuştur. Ülkemizde ise, karmaşık 
biçimli kalıplarda, kalıpların zor ulaşılabilir bölgelerinde, sık donatılı bölgelerde, hasar 
görmüş kolon kirişlerin onarılmasında tercih edilmeye başlamıştır. Ülkemizdeki hızlı 
teknolojik gelişmelere bağlı olarak, KYB üretimi ve uygulamalarının önümüzdeki 
yıllarda büyük oranda artması beklenmektedir. Bu nedenle de kalite kontrol 
yöntemlerinin ve tasarım parametrelerinin bilinmesi ve kullanımının yaygınlaşması 
büyük önem taşımaktadır. 
 



Not: Bu çalışmanın endüstriyel uygulamalar bölümündeki desteklerinden dolayı TBS  ve 
Betonsa’ya teşekkür ederiz. 
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