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Özet 
 

İstanbul’un Anadolu yakasında kireçtaşı ve kum-çakıl ocaklarında üretilen agregalar 

beton üretiminde yaygınca kullanılmaktadır. Bu ocakların şehir merkezine yakın 

olmaları nedeniyle kapatılma risklerinin yanı sıra, önümüzdeki onbeş-yirmi yıl içinde 

kullanılabilir rezervlerinin tükeneceği göz önüne alındığında, günümüze kadar 

değerlendirilmemiş diğer kayaç türlerinin kullanılabilirliklerinin araştırılması önemlidir. 

Bu araştırmada; İstanbul’un Anadolu yakasında yüzeylenen Ordovisiyen yaşlı 

kumtaşlarının alternatif beton agregası olarak kullanılabilirlikleri değerlendirilmiştir. 

Elde edilen veriler referans deney numunesiyle karşılaştırıldığında; incelenen 

kumtaşlarının agrega ihtiyacının artacağı dönemlerde, yüksek dayanımlı betonlar 

haricinde, olağan betonların üretimlerinde iri agrega olarak kullanılabilecekleri 

saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: İstanbul, Anadolu yakası, kumtaşı, agrega, beton 

 

 

Abstract 
 

Aggregates that produced in limestone, gravel and sand quarries in the Anatolian side of 

İstanbul have been widely using in concrete production. Due to most of the quarries are 

close to the city and also decreasing in aggregate resources, rock types that not used 

before should be investigated as new aggregate resources. In this study; Ordovician 

sandstones in Anatolian side of İstanbul were studied as alternative aggregate resource. 

According to the results obtained; in spite of using sandstones as aggregate in concrete 

is not economic today, in the future, when the requirements of aggregates increases, the 

sandstones can be used as coarse aggregate in low strength concrete.  

Key words: İstanbul, Anatolian side, sandstone, aggregate, concrete  
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1. GĠRĠġ 
 

Sürdürülebilir kalkınma süresince, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı oldukça 

önemlidir. Bu bağlamda, İstanbul ve dolayı için agrega kaynaklarının tükeneceği göz 

önüne alındığında kaliteli agregaların mümkün olduğunca yüksek dayanımlı betonlarda 

diğer agregaların ise daha düşük dayanımlı betonlarda kullanılması yerinde olacaktır. 

Bu nedenle, bu araştırma kapsamında İstanbul ve dolayı için alternatif agrega 

kaynaklarından biri olan ve agrega olarak kullanım açısından yeterli yayılıma sahip ola n 

Ordovisiyen yaşlı kumtaşları ile silttaşlarının beton agregası olarak kullanılabilirlikleri 

araştırılmıştır (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. İnceleme alanının yer bulduru haritası 

 

Araştırmalarda öncelikle; bölgedeki kumtaşlarındaki renk ve doku değişimleri dikkate 

alınarak farklı lokasyonlardan numuneler alınmıştır. Ön petrografik araştırmalar ile 

kumtaşlarının başlıca üç farklı fasiyesi üzerinde detaylı araştırmalar yapılmıştır. 

Kumtaşlarının petrografik, mineralojik özellikleri ile kimyasal bileşimleri; hazırlanan 

ince kesitler üzerinde polarizan mikroskobu ile yapılan incelemeler, X ışınları analizleri 

ve kimyasal analizler ile belirlenmiştir. Örnekler üzerinde standart agrega deneylerinin 

yapılabilmesi için, blok örneklerinden laboratuvarda çeneli kırıcı ile farklı boyutlarda 

agregalar üretilmiştir.  Fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenen agregalar, 

hızlandırılmış harç çubuğu deneyleri ile alkali-silis reaksiyonu yönünden de 

araştırılmıştır. İncelenen kumtaşlarının beton özelliklerine etkilerinin araştırılması 

amacıyla, üretilen agregalar ile bölgede üretilen doğal kumlar ile kireçtaşları 

kullanılarak deneme betonları yapılmış ve bunların dayanım ve durabilite özellikleri 

araştırılmıştır. 

 

 

2. ĠNCELEME ALANININ JEOLOJĠSĠ  
 

İnceleme alanındaki en yaşlı birimler Paleozoyik yaşlıdır. Bunları Tersiyer ve 

Kuvaterner yaşlı birimler örtmektedir (Şekil 2). İncelenen kumtaşı ve silttaşları, İstanbul 

Anadolu yakasında geniş alanlarda yayılım gösteren Kurtköy Formasyonuna aittir. 

Genel olarak, kumtaşı, şeyl ve çakıltaşı ardalanmasından oluşan Kurtköy formasyonu 

açık mor, grimsi mor, kırmızı ve nadiren yeşilimsi gri renklidir. Birim altındaki 

Bakacak formasyonu ile üstündeki Aydos formasyonu ile uyumludur [1, 2]. Yüzeydeki 



   

 132 

kayaların çoğunda az-orta derecede yüzeysel ayrışma gözlenmiştir. Kayaç özelliklerinin 

tabaka boyutunda değişiklik sunması ve bunun yanısıra, bölgedeki tektonizmanın 

etkisiyle kayaçların yer yer kıvrımlı ve yoğun kırıklı olması ayrışma etkilerini 

arttırmıştır.  

 

 
Şekil 2. Ömerli bölgesinin jeoloji haritası ([2]’den sadeleştirilerek hazırlanmıştır) ve 

KM1, KM4 ve KM5 örneklerinin alındığı yerler. 

 

Ön araştırma çalışmalarında, kumtaşlarının bulunduğu farklı lokasyonlardan 

örneklemeler yapılmıştır. Petrografik incelemelerden sonra formasyonu genel anlamda 

karakterize eden üç farklı noktadan örnekleme yapılmış ve bu örnekler üzerinde detay 

araştırmalar yürütülmüştür (Şekil 2, 3A ve 3B).  

 

 
Şekil 3. A) Paşaköy’ün güneyinde KM4 kodlu örneklerin alındığı yer B) Paşaköy’ün 

güneyinde KM5 kodlu örneklerin alındığı yer. 

 

 

3. KUMTAġLARININ PETROGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ  
 

Kurtköy formasyonuna ait kumtaşı ve silttaşlarından el örneklerinden hazırlanan ince 

kesitler üzerinde polarizan mikroskobu ile incelemeler yapılmış ve elde edilen veriler 

Çizelge 1 ve 2’de sunulmuştur. 
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Çizelge 1. Kurtköy formasyonuna ait kumtaşı ve silttaşlarının genel özellikleri 

Örnek 

Kodu 

Alındığı Yer Renk Tane Boyu Boylanma Yuvarlaklık 

 

KM1 
Ömerli’nin 

güneybatısı 

Alacalı açık 

mor  
İnce-orta İyi-çok iyi Yuvarlak-az köşeli 

KM4 
Paşaköy’ün 

güneyi 

Morumsu-

koyu pembe  

İri taneli  

(3-8 mm) 

Orta 

 

Genellikle 

yuvarlak-

elipsoyidal- az 

köşeli 

KM5 
Paşaköy’ün 

güneydoğusu 

Pembemsi 

mor  

Çok ince-ince-

orta  (0.5-6 mm) 
İyi-orta 

Yuvarlak- az 

köşeli 

 

Çizelge 2. Kurtköy formasyonuna ait kumtaşı ve silttaşlarının petrografik özellikleri 

Örnek 

Kodu 

Bileşim Çimento/ 

Matriks 

Genel 

özellikler 

Sınıflama 

KM1 

Kuvars, feldspat, serizit, muskovit, 

kayaç parçaları (şist, kuvarsit, silisli 

sedimenter kayaç parçaları) 

Çok az kil Çok hafif 

yönlü doku 

*Subarkoz/arkoz 

KM4 

Kuvars, feldispat,  kayaç parçaları 

(kuvarsit, şist, fillit), serizit, 

muskovit, opak min.  

Kil Yönlü doku, 

yer yer 

serisitleşme 

*Sublitarenit-

litarenit/ 

metakumtaşı 

KM5 

Kuvars,  feldispat, kil, muskovit, 

kayaç parçaları (kuvarsit?) 

Kil Yönlü doku, 

yer yer 

serisitleşme 

*Arkoz/ 

metakumtaşı-

metasilttaşı 

* [3]’e göre 

 

Kumtaşları üzerinde yapılan XRD (X ışınları) analizleri ile içerdikleri minerallerin 

bolluk sırasına göre; kuvars, mika (serizit), plajiyoklaz ve klorit olduğu saptanmıştır.  

 

 

4. KUMTAġLARININ KĠMYASAL ÖZELLĠKLERĠ 
 

Yarı kantitatif element analizi ile kumtaşlarının içerdiği ana element oksit yüzdeleri 

saptanmıştır. Bu analizler sırasında dalga boyu dağılımlı X-Işını Floresan Spektrometre 

cihazı kullanılmıştır. Elde edilen veriler Çizelge 3’de sunulmuştur. Bu çizelgede 

görüldüğü gibi; kumtaşlarında SiO2  %57.48-59.92, Al2O3 %17.23-18.20, Fe2O3 

%10.74-12.21, K2O  %2.69-3.18, Na2O %2.98-3.11 arasında değişmektedir. CaO 

içerikleri % 0.44’ün altında, MgO içerikleri ise %2.04’ün altındadır. Örneklerin 

yüzeyden veya yüzeye yakın kesimlerden alınmaları ve dolayısıyla ayrışmış olmaları 

nedeniyle Al2O3 ve Fe2O3 yüzdeleri yüksektir. Al2O3 feldspat, muskovit ve kil 

minerallerinden, Fe2O3 kil mineralleri ile kayaç parçalarındaki demirli minerallerden, 

CaO ve K2O ise feldspatlardan kaynaklanmaktadır. 

 

Çizelge 3. Kumtaşlarının kimyasal bileşimleri  

Örnek 

Kodu 

Ana element oksitleri (%) 

Kızdırma 

kaybı 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

KM1 3.68 59.92 17.23 10.74 0.29 1.4 3.18 2.98 

KM4 5.12 57.48 17.54 11.58 0.44 1.87 2.69 3.11 

KM5 4.77 57.68 18.20 12.21 0 2.04 2.81 2.95 
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Kumtaşı agregalarının içerdiği, betonun katılaşmasına veya sertleşmesine zarar veren, 

betonun dayanıklılığını azaltan ve donatının korozyona karşı korunmasını tehlikeye 

düşüren sülfat, kükürt, klorür içerikleri ile humus muhtevası TS EN 1744-1 (2000)’e 

uygun olarak yapılan kimyasal analizler ile belirlenmiştir. Elde edilen veriler Çizelge 

4’te sunulmuştur. 

 

Çizelge 4. Kumtaşlarının içerdiği zararlı kimyasal bileşenler 

Örnek Kodu KM1 KM4 KM5 

Klorür oranı (Cl-) (%) 0,028 0,028 0,046 

Asitte çözünen sülfat (SO4
-2) (kütlece %) 0.02 0.04 0.1 

Suda çözünen sülfat (SO4
-2) (kütlece %) 0.05 0.04 0.1 

Toplam kükürt (kütlece %) 0.16 0.32 0.4 

Humus Muhtevası Yok Yok Yok 

 

 

5. DENEYSEL ÇALIġMALAR  
 

5.1. KumtaĢı Agregalarına Ait Özellikler 

 

İnceleme alanında Ordovisiyen yaşlı Kurtköy formasyonuna ait kumtaşlarını temsil 

eden üç farklı lokasyondan alınan blok örnekleri laboratuvar tipi çeneli kırıcıda agrega 

boyutuna getirilmiştir. Kumtaşlarından üretilen agregalar üzerinde yapılan tane boyu 

dağılımı, çok ince malzeme muhtevası, metilen mavisi, kum eşdeğeri, tane yoğunluğu, 

su emme, gevşek birim ağırlık, yassılık endeksi ve Los Angeles deneyleri ile 

hızlandırılmış harç çubuğu deneyleri yapılmıştır. 

 

Kumtaşından elde edilen agregaların tane büyüklüğü dağılımları ile çok ince malzeme 

içerikleri TS EN 933-1 (1999)’e göre belirlenmiştir. Çok ince madde içeriği en düşük 

KM4’de, en yüksek KM5 örneğindedir (Çizelge 6). 

 

Çizelge 5. Deneysel çalışmalarda kullanılan KM1, KM4 ve KM5 agregaların tane boyu 

dağılımı  

Elek 

aralığı 

(mm) 

Kırma taş Kumu 

(0-4mm) 

Kırma taş 

(4-11.2mm) 

Kırma taş 

(11.2-22.4mm) 

% Geçen 

KM1 KM4 KM5 KM1 KM4 KM5 KM1 KM4 KM5 

22.4 100 100 100 100 100 100 100 100  100  

16.0 100 100 100 100 100  100 51 27  42 

11.2 100 100 100 100 100 100 4 1  4 

8 100 100 100  46 60  69  - - - 

4  100 100 100  2 4  2  - - - 

2 63 55 75  - 1  -  - - - 

1 41 31 53  - - - - - - 

0.5 33 22  43 - - - - - - 

0.25  23 12  29 - - - - - - 

0.125  17 8  20 - - - - - - 

 

Kumtaşı ince agregaları üzerinde TS EN 933-9 (2001)’ya uygun olarak yapılan metilen 

mavisi deney sonuçları Çizelge 6’de verilmiştir. Bu çizelgede görüldüğü gibi; metilen 

mavisi absorpsiyonu en fazla KM5’de, en az ise KM1’dedir. TS EN 933-8 (2001)’e 
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göre yapılan kum eşdeğeri deney sonuçlarına göre askıda kalan zararlı malzeme miktarı 

en çok KM1’ de bulunmaktadır (Çizelge 6). Tane yoğunluğu ve su emme deneyleri TS 

EN 1097-6 (2002) esas alınarak yapılmıştır. En yüksek tane yoğunluğu KM1’e aittir. Su 

emme değerlerinden en yükseği KM5 örneğine aittir (Çizelge 6). Kumtaşlarından elde 

edilen ince agregaların gevşek birim ağırlık değerleri ise TS EN 1097-3 (1999)’a göre 

belirlenmiştir. Bu değerlere göre; en yüksek gevşek birim ağırlık KM1’e, en düşük ise 

KM5’e aittir (Çizelge 6). 

 

Çizelge 6. Kumtaşı agregalarına ait özellikler 

 

Kumtaşı agregaları üzerinde TS EN 1097-2 (2000)’e uygun olarak yapılan Los Angeles 

Deneyi sonucu Çizelge 6’da belirtilmiştir. Bu çizelgeye göre en yüksek Los Angeles 

parçalanma katsayısı %34,16 ile KM4’e, en düşük ise KM1’e aittir. Yassılık endeksi 

deneyi TS 9582 EN 933-3 (1999) esas alınarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

en yüksek yassılık endeksi değeri KM5’tir. En düşük yassılık endeksi değeri 4-11.2 mm 

aralığında agregalarda KM4’e, 11.2-22.4mm aralığındaki agregalarda ise KM1’e aittir. 

 

5.2. Alkali-Silis Reaksiyonu 

 

Petrografik araştırmalardan elde edilen verilere göre, örneklerin bir kısmı alkali -silis ve 

alkali-silikat reaksiyonuna neden olabilecek mineraller içermektedir. Bu nedenle,  

kumtaşı numuneleri ile ASTM C 1260 (1994)’e uygun olarak hızlandırılmış harç 

çubuğu deneyleri yapılmıştır. Deneyler ile, kumtaşı agregalarının çimento hamuruyla 

oluşturabileceği reaksiyon sonucu, genleşmelerine bağlı olarak boy uzamaları 

belirlenmiştir. Deneylerde kullanılan çimentonun (CEM II/A-M 42.5 R) özellikleri TS 

EN 197-1 (2002) ve TS EN 196-2 (2002)’ye göre belirlenmiş ve sonuçlar Çizelge 7’de 

sunulmuştur.  

 

Deneyler üç numune üzerinde tekrarlanmış olup, elde edilen 7, 16, 21 ve 28 günlük 

genleşme oranlarının ortalama değerleri Şekil 4’de sunulmuştur. Bu şekilde görüldüğü 

gibi en yüksek genleşme KM4 örneğinde, en düşüğü ise KM5 örneğindedir. 

 

 

Agrega Deneyleri KM1 KM4 KM5 

Çok İnce Malzeme Muhtevası (%)  11.7 5.3 12 

Metilen Mavisi Absorbsiyonu (g/Kg) 2.25 2.5 4 

Kum Eşdeğeri ( % ) 30 53 35 

D.Y. K. Tane Yoğunluğu (gr/cm3) 

0-4 mm 2.75 2.70 2.77 

4-11.2 mm 2.70 2.65 2.64 

11.2-22.4 mm 2.69 2.62 2.66 

Su Emme Değeri ( % ) 

0-4 mm 2.63 2.21 3.75 

4-11.2 mm 2.19 2.17 3.65 

11.2-22.4 mm 2.03 2.19 3.62 

Gevşek Birim Ağırlık (Mg/m3) 

0-4 mm 1,59 1,46 1,43 

4-11.2 mm 1,31 1,30 1,26 

11.2-22.4 mm 1,37 1,35 1,33 

Los Angeles Katsayısı (500 devir) (%)  26.17 34.16 29.03 

Yassılık Endeksi (%) 
4-11.2 mm 46.34 48.34 63.46 

11.2-22.4 mm 30.54 26.03 34.86 
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Çizelge 7. Hızlandırılmış harç çubuğu deneyleri ile deneme betonlarında kullanılan 

çimentonun özellikleri 

Özellikler CEM II /A-M 

42.5 R 

 

CEM II /A-M 

42.5 R 

Alt limit 

CEM II/A-M  

42.5 R 

Üst limit 

Kimyasal Öz.    

Çözünmeyen kal. (%) 0.87 - - 

SiO2 (%) 21.94 - - 

Al2O3 (%) 5.51 - - 

Fe2O3 (%) 2.67 - - 

CaO (%) 62.26 - - 

MgO (%) 2.07 - - 

Na2O (%) 0.23 - - 

K2O (%) 0.63 - - 

SO3 (%) 2.13 - < 4.0 

Kızd. kaybı (%) 3.03 - - 

Cl (%) 0.0145 - <0.10 

Serbest CaO (%) 0.70 - - 

Fiziksel Öz.    

Özgül Ağırlık 3.11 - - 

Özgül yüzey (cm2/gr) 4130 - - 

Su/çimento oranı (%) 28 - - 

Priz Başlangıcı (dak.) 150 >60 - 

Priz Sonu (dak.) 180 - - 

Hacim Gen. (mm) 0.5 - <10 

Basınç Dayanımı    

2 Günlük (MPa) 28.4 >20.0 - 

7 Günlük (MPa) 48.2 - - 

28 Günlük (MPa) 60.6 >42.5 <62.5 

 

 
 

Şekil 4. Kumtaşı örneklerinin genleşmeye bağlı boy uzamalarının karşılaştırılması  

 

5.3. KumtaĢı Agregaları ile Üretilen Deneme Betonları ve Özellikleri 

 

Kumtaşlarından elde edilen ince ve kaba agregaların beton özelliklerine etkilerini 

araştırmak amacıyla laboratuvarda deneme betonları üretilmiştir. Bu betonlar toplam 7 

seri olarak üretilmiştir. Taze betonda yapılan deneyler; kıvam tayini, yoğunluk deneyi, 

hava içeriği tayini, sertleşmiş betonda yapılan deneyler ise; basınç, yarmada çekme ve 
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eğilme dayanımı tayinidir. Ayrıca, beton örneklerinin ultrasonik dalga hızları da 

belirlenmiştir. Üretilen deneme betonlerının dayanıklılık özelliklerini belirlemek için ise 

basınçlı su geçirimliliği, kılcal su emme ve hızlı klor geçirgenliği deneyleri yapılmıştır.  

 

5.4. Beton KarıĢımında Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri 

 

Deneysel çalışmalarda kullanılan kumtaşı agregalarına ait veriler Çizelge 6’da 

görülmektedir. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla üretilen referans örneklerinde 

kullanılan agregalara ait özellikler de Çizelge 8 ve Çizelge 9’da verilmiştir. Bu 

agregalar, Ömerli bölgesinde üretilen rekristalize kireçtaşları ile Karadeniz kıyısında 

üretilen kumlardır. 

 

Çizelge 8. Deneysel çalışmalarda kullanılan diğer agregaların tane boyu dağılımları 

Elek aralığı 
Doğal Kum 

Referans Kireçtaşı 

K.taş kumu K.taş 1 No K.taş 2 No 

% Geçen 

31,5 mm 100 100 100 99 

16,0 mm 100 100 100 52 

8 mm 100 100 55 3 

4 mm 97 100 3 - 

2 mm 92 79 2 - 

1 mm 81 50 - - 

0.5 mm 63 34 - - 

0.25 mm 13 24 - - 

 

Çizelge 9. Deneysel çalışmalarda kullanılan diğer agregalara ait özellikler 

Agrega Deneyleri Doğal 

Kum 

(0-4mm) 

Referans Kireçtaşı 

(0-4mm) (4-11.2mm) (11.2-22.4mm) 

D.Y. K. Tane Yoğunluğu (gr/cm3) 2.55 2.69 2.70 2.70 

Su Emme (%) 0.90 2.03 0.65 0.35 

Yassılık İndeksi (%) - - 33 12 

Metilen Mavisi Absorbsiyonu (gr/Kg) 0.98 0.66 - - 

Kum Eşdeğeri (%) 75 50 - - 

 

Üretilen deneme betonlarında CEM II /A-M 42,5 R tipi çimento kullanılmıştır. Bu 

çimentonun kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri Çizelge 7’de sunulmuştur. Bu 

çizelgede görüldüğü gibi; kullanılan çimentonun özellikleri TS EN 197-1 (2002)’de 

verilen kriterlere uygundur. Üretilen betonlarda rafine linyosülfonat esaslı orta 

akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır.  

 

5.5. Beton KarıĢımları ve Üretimleri 

 

Beton karışım hesaplarında TS 802 (1985)’de önerilen yöntem esas alınmıştır. Referans 

beton haricinde tüm deneme karışımlarında kaba agrega olarak incelenen kumtaşları 

kullanılmıştır. İnce agreganın %73-74’ü kumtaşı ve kireçtaşı kullanılarak iki grup beton 

üretilerek karşılatırılmaları hedeflenmiştir. Ayrıca daha iyi bir karşılaştırma yapabilmek 

için ince ve kaba agrega olarak kireçtaşından oluşan referans beton da üretilmiştir. 

Betonlarda çimento miktarı 300 kg/m3’te sabit tutmak hedeflenmiştir. Üretilen tüm 

betonlarda  % 44-46 arası ince agrega, % 27,5-30 kırmataş I No (4-11.2mm) ve % 27,5-

30 Kırmataş II No (11.2-22.4mm) agregalar granülmetri eğrilerine göre kullanılmıştır. 
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Karşılaştırmayı en iyi şekilde yapabilmek için çökme değerleri 145-150mm de sabit 

tutulmuştur. Çimento dozajının % 0,8’i kadar katkı maddesi kullanılmıştır. Üretilen 

betonların kodları ve gerçek bileşim miktarları Çizelge 10’daki gibidir. 

 

Taze beton kıvamının (veya işlenebilirliğinin) ölçülebilmesi için TS EN 12350-2 

(2002)’ de önerilen çökme yöntemi kullanılmıştır. İşlenebilme özelliğinin sertleşmiş 

betonun dayanım ve dayanıklılığına önemli derecede etki etmesi nedeniyle, üretilen tüm 

betonları en iyi şekilde karşılaştırmak için çökme değeri sabit tutulmuştur. Karışımların 

hepsinde çökme değerinin 145–150 mm olması sağlanarak 60 Dakikalık kıvam 

kayıplarına bakılmıştır.  KM5 agregasının su emme yüzdesinin yüksek olması 

nedeniyle, bu agrega ile üretilen KMB5 kodlu betonun döküm anında 150mm olan 

çökme değerinin 60 dakika sonra 0’a düştüğü görülmüştür. Üretilen betonların 

yoğunlukları ise TS EN 12350-6 (2002)’ye göre belirlenmiştir (Çizelge 10).  

 

Çizelge 10. Deneme betonlarının bileşimleri ve taze beton özellikleri 

Beton Kodu 
KMB

1 

KMB

4 

KMB

5 

REF  KMK

B1 

KMKB

4 

KMKB

5 

Çimento (kg/m3) 300 300 300 300 300 300 300 

Su (kg/m3) 236 235 287 172 174 182 174 

Doğal Kum (kg/m3) 202 203 195 220 217 216 218 

Kırma Taş Kumu 

( 0/4 mm) (kg/m3) 

Kumtaşı 572 565 489 - - - - 

Kireçtaşı - - - 612 604 600 525 

Kırmataş 1 No (4/11,2 mm) (kg/m3) 491 485 499 538 530 516 552 

Kırmataş 2 No (11,2/22,4 mm) 

(kg/m3) 
489 480 502 536 528 511 556 

Kimyasal Katkı (kg/m3) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

Su / Çimento  0.84 0.83 1.05 0.57 0.57 0.60 0.58 

Çökme (mm) (İlk An) 150 145 150 145 145 150 150 

Çökme (mm) (60 dak. sonra)  100 75 0 110 105 110 110 

Hava içeriği (%) 1.7 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 

Taze beton yoğunluğu (kg/m3) 2274 2252 2247 2381 2359 2328 2328 

(KMB1: Kumtaşı, KMB4: Kumtaşı, KMB5: Kumtaşı,  REF: % 100 Kireçtaşı, KMKB1: Kumtaşı+K.Taş 

Kumu Kireçtaşı, KMKB4: Kumtaşı+K.Taş Kumu Kireçtaşı, KMKB5: Kumtaşı+K.Taş Kumu Kireçtaşı,  ) 

 
5.6. SertleĢmiĢ Beton Özellikleri 

 

Çizelge 10’da özellikleri verilen betonlarla 150 mm x 150 mm x 150 mm boyutunda 

küp numuneler üretilmiştir. Numuneler, üretimden 24 saat sonra kalıplarından 

çıkarılarak 20 2 ºC’de kirece doygun su ile dolu kür havuzunda bekletilmiştir. 

Sertleşmiş betonların dayanım özelliklerini belirlemek amacıyla, basınç, yarmada 

çekme ve eğilme dayanım deneyleri yapılmıştır. TS EN 12390-3 (2003)’e göre 7. ve 28. 

günde yapılan basınç deneylerinden elde edilen sonuçlar Çizelge 11’de sunulmuştur. 

Numune yaşının 28. gününde TS EN 12390-6 (2002)’ye göre yapılan yarmada çekme 

deneyi sonuçları Çizelge 11’de verilmiştir. Bu çizelgede görüldüğü gibi; kumtaşı 

agregaları ile üretilen betonların basınç ve çekme dayanımları, referans betonundan 

daha düşüktür. Bu durum ince agregasının bir bölümü ile iri agregasının tümü 

kumtaşlarından üretilmiş betonların su/çimento oranının yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. 
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Çizelge 11. Üretilen beton örneklerinin 7 ve 28 günlük basınç dayanımları ile 28 günlük 

yarmada çekme ve eğilme dayanımları 

 

Beton 

Kodu 

Basınç  

Dayanımı 

(MPa) 

Yarmada Çekme 

Dayanımı 

(MPa) 

Eğilme 

Dayanımı  

(N/mm2) 

7 Gün 28 Gün 28 Gün 28 Gün 

KMB1 15.2 20.4 1.4 5.2 

KMB4 17.8 21.9 2 5.4 

KMB5 9.1 12.1 1 3.0 

REF 40.9 48 4.2 7.3 

KMKB1 30.3 38.5 3.2 6.3 

KMKB4 31.2 38.6 3.4 6.7 

KMKB5 24.3 28.2 2.2 5.8 

 

Araştırmalar sırasında hazırlanmış prizmatik beton örneklerinin eğilme dayanımları, TS 

EN 12390-5 (2002)’de belirtilen esaslara uygun olarak yapılan eğilme deneyi ile 

belirlenmiştir. Bu deneyler 7x7x28 cm boyutlu numuneler üzerinde yapılmış olup 

mesnet mesafesi 26 cm’dir.  Bu deneylerden elde edilen veriler Çizelge 11’de 

sunulmuştur. 

 

Beton örnekleri üzerinde TS EN 12390-8 (2002) standardına uygun olarak basınç 

altında su işleme derinliği deneyi yapılmıştır. Bu standarda göre numuneler 72 saat süre 

ile 5 atmosferlik su basıncına maruz bırakılmıştır.  Ardından numunelere yarma 

deneyleri yapılarak, suyun numune içerisinde nüfuz ettiği derinlik ölçülmüştür.  Deney 

sonuçları Çizelge 12’de verilmiştir. Referans beton numunesi de dahil olmak üzere 

numunelerin tümü 72 saat 70°C’de etüvde bekletildikten sonra üzerlerinde TS 4045 

(1984) standartı esaslarına göre kılcal (kapiler) su emme testi yapılmıştır. Deney 

sonuçları Çizelge 12’de verilmiştir. Örnekler üzerinde ayrıca, ASTM C 1202 (1997) 

standardına uygun olarak hızlı klor geçirgenliği deneyi gerçekleştirilmiştir. Deney 

sonuçları Çizelge 12’de sunulmuştur.  

 

Çizelge 12. Üretilen beton örneklerinin basınç altında su işleme derinliği, kılcal su 

emme katsayısı, hızlı klor geçirgenliği ve ultrasonik dalga hızı  

 

Beton Kodu Basınçlı altında su 

işleme derinliği 

(mm) 

Kılcal su emme 

katsayısı  

(cm2/dak)x10-6 

Hızlı klor 

geçirgenliği 

toplam geçen 

akım miktarı 

 (Coulomb) 

Ultrasonik  

dalga hızı  

 (km/sn) 

KMB1 67 475.01 ND 3.81 

KMB4 77 339.72 ND 3.92 

KMB5 110 1614.75 ND 3.27 

REF 26 81.08 7030 4.78 

KMKB1 38 151.65 10010 4.37 

KMKB4 33 298.45 9930 4.44 

KMKB5 48 362.66 16265* 4.32 
ND: Ölçülemedi 

*: Korelasyonla bulundu
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6.  DENEYSEL VERĠLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

Agregalarda bulunan sülfatlar, betonun toplam sülfat içeriğini arttırarak betonda zararlı 

etkilere sebep olabilir. Sülfatın zararlı etkisi, sülfat iyonlarının sertleşmiş betondaki 

alüminli ve kalsiyumlu bileşenlerle kimyasal reaksiyona girmesi sonucu oluşur. 

Reaksiyon ürünleri, sertleşmiş betonda genleşme yaratarak agrega–çimento hamuru 

aderansının olumsuz yönde etkilenmesine, çatlak oluşumuna ve geçirimliliğin artmasına 

yol açar [4]. Kumtaşı agregalarının asitte çözülebilen sülfat içeriği TS 706 EN 12620 

(2003)’de belirtilen en düşük asitte çözülebilen sülfat içeriği değerinin sahip olduğu 

kategori olan AS0,2 (%0.2)’den daha düşüktür.  

 

Belirli şartlar altında agregalarda mevcut olan kükürt bileşikleri, sülfatları oluşturmak 

üzere beton içinde indirgenebilirler. Bu bileşikler ayrıca betonda şişmeye bağlı 

bozulmaya sebep olur. TS 706 EN 12620 (2003), toplam kükürt içeriği değerinin 

%1’den az olmasını önermektedir. Kumtaşı örneklerinin toplam kükürt içeriği bu 

değerin çok altında kaldığından zararsız niteliktedirler.  

 

Klorürler, miktarları büyük oranda agrega kaynağına bağlı olarak, agregalarda sodyum 

ve potasyum tuzları halinde bulunabilir. Bu tür tuzlar, betonun toplam klorür 

muhtevasını arttırarak betonda kullanılan donatının korozyonuna neden olabilir TS 706 

EN 12620 (2003). İncelenen kumtaşlarının klorür içerikleri de oldukça düşük 

değerdedir. 

 

Agregaların çok ince malzeme içerikleri % 5.3 ile 12 arasında değişmektedir. Çok ince 

malzemeler agrega tanelerinin etrafını sararak çimento hamuru ile arasındaki aderansın 

azalmasına neden olmaktadır [5]. Beton karma suyu miktarını arttırarak betonun 

dayanım ve durabilitesine olumsuz etki eder. Ayrıca, betonda büzülmeyi arttırmaktadır 

[6]. Bu olumsuz etkilerin yanı sıra betonun işlenmesinde ve yerleştirilmesinde  olumlu 

bir rol oynamaktadır [7]. Çok ince malzeme oranının tek başına bilinmesi beton 

kalitesine etkisini tam olarak yansıtmamaktadır. Çok ince malzeme oranıyla birlikte bu 

malzemenin kalitesinin belirlenmesi gerekmektedir. Nitekim, TS 706 EN 12620 

(2003)’e göre çok ince madde oranı % 3’ü aştığında bunların kalitesinin belirlenmesi 

gerekliliği ifade edilmiştir.  

 

İnce agregalarda çok ince tanelerin kalitesinin belirlenmesinde metilen mavisi ve kum 

eşdeğeri deney sonuçları kullanılmaktadır. Metilen mavisi deneyi ince agrega içindeki 

kil, demir oksit ve organik madde miktarını sınırlandırmak için ISSA (1989) tarafından 

önerilen, bir deney metodudur. Deney sonucu; ince agrega içinde potansiyel olarak 

bulunan zararlı malzemenin miktarını gösterir [8]. Düşük absorbsiyon değerleri 

absorbsiyonu düşük kilin az olduğunu gösterir [9]. Kum Eşdeğeri ise, ince agregalarda 

kil ya da toz gibi malzemelerin bağıl oranını gösteren bir yöntemdir. Kumtaşı 

agregalarının metilen mavisi değeri 2.25-4 g/kg, kum eşdeğerleri % 30-53 arasındadır. 

Metilen mavisi değeri artıkça kum eşdeğerinin düştüğü görülmektedir. Yüksek metilen 

mavisi değeri ya da düşük kum eşdeğer yüzdesi agrega kalitesinin düşüklüğüne işaret 

etmektedir. Standartlarda bu değerlerin sınırlandırılmasına yönelik kesin bir değer 

bulunmamaktadır. Ancak yapılan araştırmalar; metilen mavisi değerinin 1g/kg’ ın 

altında olmasının, beton dayanımına olumsuz bir etkisinin olmadığını [10] ve kum 

eşdeğeri yüksek bir ince agreganın beton özelliklerine olumlu etki ettiğini göstermiştir 

[11]. 
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Agrega su emme oranı, agreganın fiziksel ve mekanik özelliklerine ve dayanıklılığa etki 

eder [12]. Kumtaşı agregalarının su emme yüzdeleri farklı tane boylarında % 2-3.75 

arasında değişmektedir. Numunelere ait su emme yüzdeleri içerdikleri kil minerali türü, 

feldspat ve mika minerallerinin varlığı, oranları ve ayrışmaları ile ilgilidir. Su emme 

değeri yüksek agregalar beton karışım suyu miktarını arttıracağından dayanım 

düşüklüğüne sebep olur. Su emme deneyi verilerine göre KM5’nin su emme değeri TS 

706 EN 12620 (2003)’de önerilen üst sınır olan % 3’ten büyüktür. KM1 ve KM4’ün su 

emme değerleri üst sınırın altında, ancak yüksek sayılabilecek bir düzeydedir. Kumtaşı 

agregalarının yoğunlukları değerlendirildiğinde; suya doygun kuru yüzeyli tane 

yoğunluğu ve gevşek yığın yoğunluğu değerlerine göre normal yoğunluklu agregalar 

grubunda yer almaktadır. 

 

Kumtaşları üzerinde yapılan hızlandırılmış harç çubuğu deney sonuçları ASTM C 1260 

(1994)’ye göre değerlendirildiğinde; 16 günlük genleşme oranları % 0.1’in altında 

kaldığından alkali silis reaksiyonu yönünden zararsızdır. Az orandaki genleşme 

kumtaşlarının içerdiği metamorfik kökenli kayaç parçalarından kaynaklanmaktadır.  

  

Çizelge 6 ve Çizelge 10’da görüldüğü gibi; örneklerden üretilen betonlarda metilen 

mavisi değerinin artması ve kum eşdeğerinin düşmesiyle beton dayanımlarının düştüğü 

görülmektedir. KMB1, KMB4 ve KMB5 kodlu betonlarda ince agrega olarak deniz 

kumunun yanı sıra kumtaşlarından üretilen kırma kum kullanıldığından metilen mavisi 

ve kum eşdeğer değeri ile beton dayanımı arasındaki ilişki daha belirgindir. Bu 

sonuçlar, kireçtaşı ince agregalı KMKB1, KMKB4 ve KMKB5 kodlu betonlarla 

karşılaştırıldığında, I. Grup betonlarda dayanım kayıplarının daha fazla olduğu 

görülmektedir. 

  

Betonların basınç ve çekme dayanımları karşılaştırıldığında ince ve iri agregası 

incelenen kumtaşlarından oluşan betonlar daha düşük dayanım göstermiştir. Burada en 

büyük etki su/çimento oranındaki yükseklikten kaynaklanmaktadır.  

 

Ayrıca; kumtaşlarının kimyasal bileşimleri ile sertleşmiş betonların basınç dayanımları 

değerlendirildiğinde, Al2O3/SiO2 ve Na2O/SiO2 ve K2O+Na2O+Al2O3/SiO2 oranı en 

düşük olan KM1 örneği ile üretilenlerde diğerlerine oranla daha fazla 28 günlük basınç 

dayanımı elde edilmiştir. Örneklerin içerdiği feldspat ve kil mineralleri dayanımı 

düşürmektedir. 

 

Kumtaşı agregalarının bileşim ve dokularının yanısıra, yassılık indekslerinin yüksek 

olması, dayanımlarının düşük olmasına neden olmaktadır. Yassı taneler ayrıca, 

agregaların yüzey alanını arttırdığından, üretilen betonların su/çimento oranını 

yükseltmekte ve dolayısıyla, beton dayanımını düşürmektedir. Ancak kumtaşları için 

uygun kırıcı ve üretim prosesi seçildiğinde bu sorun azaltılabilir. 

 

Sertleşmiş beton örnekleri üzerinde yapılan dayanıklılık deneylerinden biri olan basınçlı 

su geçirimliliği deney sonuçlarına göre ortalama su işleme derinliği referans betonunda 

26mm, KMB1, KMB4 ve KMB5 kodlu betonlarda 67-110mm arasında, KMKB1, 

KMKB4 ve KMKB5 kodlu betonlarda ise 33-48mm arasındadır.  Sonuçlar referans 

betonuna göre değerlendirildiğinde; Üretilen ikinci grup betonların basınç altında su 

işleme derinlikleri diğer betonlara göre daha düşüktür. Bu durum, ikinci grup betonlarda 

kırma kum olarak referans kireçtaşının kullanılması, dolayısıyla bu betonların su emme 

yüzdelerinin daha düşük olması nedeniyledir. Benzer şekilde, referans betonu ile 
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kumtaşı agregaları ile üretilen betonlar kılcal su emme ve hızlı klor geçirimliliği 

açısından karşılaştırıldığında; referans betonun değerlerinin daha düşük olduğu 

görülmüştür. Bu durum yine agregaların bileşim ve dokularından kaynaklanmaktadır. 

 

Beton dayanımı ile ultrasonik dalga hızları karşılaştırıldığında; en yüksek ultrasonik 

dalga hızı referans betonuna aittir. KMB1, KMB4 ve KMB5 kodlu betonlar ile 

KMKB1, KMKB4 ve KMKB5 kodlu betonlar karşılaştırıldığında; ikinci grup 

betonların ultrasonik dalga hızlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu 

değerler referans betonunun ultrasonik dalga hızı değerine çok yakındır. Ultrasonik 

dalga hızı betonun sertliği, dokusu ve boşluk yapısı ile doğrudan ilişkilidir ASTM C 

597 (1994). 

 

 

7. SONUÇLAR 
 

İstanbul’un Anadolu yakasında yüzeylenen Ordovisiyen yaşlı Kurtköy Formasyonuna 

ait kumtaşlarının betonda agrega olarak kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu çalışmada; 

agrega kalitesinde beklenmeyen değişiklikleri azaltmak amacıyla inceleme alanındaki 

üç farklı lokasyondan örnekleme yapılmıştır. Bu örnekler; petrografik özelliklerine 

göre, subarkoz/arkoz, sublitarenit/litarenit (metakumtaşı),  arkoz (metakumtaşı -

metasilttaşı)  olarak sınıflandırılmıştır. 

  

Klorür, sülfat ve toplam kükürt içeriği bakımından incelenen kumtaşlarının betonda 

zararlı etkileri söz konusu değildir. Ancak çok ince madde içeriği, metilen mavisi, kum 

eşdeğer deney sonuçları ve dolayısıyla su emme değerleri betonda kullanım açısından 

yüksektir. Bu değerlere göre incelenen kumtaşları betonda dayanım ve durabilite 

açısından problemlere yol açabilir. Her ne kadar kayanın ayrışmamış kesimlerinden 

örnekleme yapılmasına özen gösterildiyse de, daha derinlerde yüzeysel ayrışma etkisi 

azalacağından agrega kalitesinin artması beklenmektedir. 

 

İncelenen kumtaşları laboratuvar tipi çeneli kırıcı ile agrega haline getirildiğinden, 

agregaların yassılık indeksleri yüksek çıkmıştır. Uygun kırıcı ve üretim prosesi 

seçildiğinde daha yuvarlak taneler elde edilebilir. Böylece, agrega şeklinden 

kaynaklanan olumsuzluklar azaltılabilir. Ayrıca, ince ve iri agregasının her ikisi de 

araştırılan kumtaşlarından üretilen betonlarda kıvam kaybını önleyen yeni nesil katkılar 

kullanıldığında kıvam kaybı önlenebilir. Ancak, bu tür çözüm ekonomik olmayabilir.  

 

Kumtaşlarından üretilen agregaların boyutları küçüldükçe zararlı etkileri de artmaktadır. 

Yapılan beton deneylerinde görüldüğü gibi; ince agregasının bir bölümü ile iri 

agregasının tamamı kumtaşlarından oluşan beton örneklerinin dayanımı, ince 

agregasının tamamı referans kireçtaşı ile iri agregasının tamamı kumtaşlarından oluşan 

beton örneklerinin dayanımından daha düşüktür. Diğer bir deyişle kumtaşlarının sadece 

iri agrega olarak kullanımları daha uygundur.  

 

Önümüzdeki on-onbeş yıl sonunda günümüzde kullanılmakta olan agrega kaynaklarının 

azalacağı veya şehir merkezine yakın birçok ocağın kapatılacağı göz önüne alındığında; 

incelenen kumtaşlarının günümüz beton üretiminde kullanılmalarının ekonomik 

olmamasına karşın, agrega ihtiyacının artacağı dönemlerde, yüksek dayanımlı betonlar 

dışında, diğer betonlarda iri agrega olarak kullanılabileceği saptanmıştır. 
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Ocak planlamasında ocak yerindeki hakim jeolojik özelliklerin dikkate alınması 

gereklidir. Kumtaşlarının heterojen olmaları nedeniyle, her ne kadar literatürde seçici 

ocak işletmeciliğinin yararı ifade edilse de, kayaç özelliklerinin tabaka düzeyinde 

değişmesi nedeniyle yer yer bunun mümkün olamayacağı ve bu nedenle agrega 

kalitesinin düşeceği dikkate alınmalıdır.  
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