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Özet 
 

Bu çalışmada su/bağlayıcı (s/b) oranı, uçucu kül ve toplam bağlayıcı miktarı gibi 

parametrelerin geleneksel ve kendiliğinden yerleşen betonların su geçirimliliği 

üzerindeki  etkisi incelenmiştir. Geleneksel beton karışımlarında su/bağlayıcı oranları 

0.35 ve 0.45;  toplam bağlayıcı dozajı 400 kg/m
3
 ve 500 kg/m

3 
seçilmiş; ayrıca

 
külsüz 

ve 100 kg/m
3 

kül
 
dozajlı karışımlar hazırlanmıştır. Kendiliğinden yerleşen beton (KYB)  

karışımlarında ise bu parametreler sırasıyla 0.35 ve 0.40; 500 kg/m
3
; külsüz ve          

100 kg/m
3
‟tür. Kendiliğinden yerleşen betonda çökme yayılma değeri 65-70 cm olarak 

hedeflenmiş; geleneksel betonların çökme değerleri ise sıkışma-yerleşmeden kaynaklı 

riskleri en aza indirmek için 20±2 cm değerinin üzerinde tutulmuştur. Karışımlara ait 

numunelerin  basınç dayanımı ve basınç altında su işleme derinlikleri tayin edilmiştir. 

 

Elde edilen bulgulara göre, geçirimliliği etkileyen temel faktörler s/b oranı ve uçucu kül 

kullanımıdır. Uçucu kül kullanıldıkça ve s/b oranı azaldıkça beklendiği gibi geçirimlilik 

azalmaktadır. Geçirimlilik anlamında betonun geleneksel ya da KYB olması bir farklılık 

yaratmamıştır. 

 

 

Abstract 
 

In this study, effect of the parameters such as water/binder ratio, fly ash and total binder 

content on the water permeability of conventional and self-compacting concrete were 

examined. Conventional concrete series have water/binder ratio of 0.35 and 0.45; total 

binder content of  400 kg/m
3
 and 500 kg/m

3
; without fly ash and 100 kg/m

3
. As for self-

compacting concrete same parameters are 0.35 and 0.40; 500 kg/m
3 

; without fly ash  

and 100 kg/m
3
, respectively. Flow diameter of self-compacting concrete is aimed about 

65-70 cm, while conventional concrete slump is of min. 20±2 cm. Penetration depth of 

water under pressure and compressive strength of concrete samples were determined. 
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As a result, it was found that the main factors affecting water permeability of concrete 

are water/binder (w/b) ratio and the use of fly ash. When w/b ratio decreases as 

expected permeability is also decreases. In addition, using fly ash reduces permeability 

of concrete. On the other hand, it was clearly observed that there is not impressive  

difference between conventional and self compacting concrete from the point of 

permeability. 

   

 

1. GİRİŞ 
 

Betonarme yapıların sağlıklı ve güvenli yaşam alanı olarak oluşturulabilmelerinin ön 

koşulu, suyun yapılara nüfuz etmesini engellemektir. Mekanik yollar dışında, yapıdaki 

bozulma süreçlerini kontrol eden ana faktör suyun varlığıdır. Su, beton içine zararlı 

maddeleri taşır, ayrıca kimyasal reaksiyonların oluşumuna katkıda bulunur. Suyun 

beton içinde taşınımı, beton içerisindeki boşlukların türüne, çapına, dağılımına ve 

mikro/makro boyuttaki çatlakların varlığına bağlıdır. Bu nedenle beton bünyesindeki 

boşluk dağılımının kontrol edilmesi kalıcılığın sağlanabilmesi için büyük önem arz eder 

[1].  

 

Suyun beton malzemenin içine nüfuz etmesi sonucunda yapı yüzeylerinde kir, 

çiçeklenme, küf, mantar vb. oluşumlar gözlenir. Bunun yanı sıra, zeminde bulunan 

sülfat vb. iyonların su ile birlikte beton içerisine girmesi sonucu kimyasal bozulmalar  

meydana gelir. Bu bozulmalar sonucunda, boşluk miktarının artmasıyla birlikte beton 

içine giren su ve zararlı iyon miktarı da artar. Hasar süreci, bu süreklilik içinde yapının 

işlevini yitirmesi ile sonlanır. Diğer taraftan su, donatı ile buluştuğu noktalarda 

korozyonu başlatıp yapının servis ömrünü kısaltır. Dolayısıyla suyun betona işleme 

derinliğinin, paspayı değerinden daha az olması gerekmektedir [2]. 

 

Yapıların hizmet ömrü boyunca suyun zararlı etkilerinden korunabilmesi için, yapı 

üzerindeki her nokta, su etkisine karşı direnç gösterecek detaylar ve malzemeler ile 

üretilmeye çalışılmakta, drenaj ve yalıtım teknikleriyle çözümler aranmaktadır. Ancak 

bu çözümler betonun bünyesel dayanımını/dayanıklılığını arttıracak yönde bir iyileşme 

sağlamazlar. Çoğu şantiyede, uygulamaların eksik veya hatalı gerçekleşiyor olması, 

yalıtım hedefinin gerçekleşmemesine neden olmaktadır. Yalıtım sisteminin hasar 

gördüğü bir noktadan suyun beton ile buluşması, hasarın tekrar başlamasına neden olur. 

Diğer taraftan, uygulamanın zemin altında gerçekleşiyor olması, hasar gören yalıtım 

tabakalarının onarılmasına imkan vermez. Bu nedenle, günümüzün etkin kullanılan yapı 

malzemesi olan betonun, kalıcılık açısından dış etmenlere karşı dirençli, suya karşı ise 

geçirimsiz bir konumda üretilmesi, en az yalıtım uygulamaları kadar önem arzeder [2]. 

 

Betonun geçirimlilik özelliği, bağlayıcı dozajı ve su/bağlayıcı oranı başta olmak üzere 

çimento tipi ve betonun yaşı gibi farklı parametrelerden etkilenebilmektedir. Bu hususta 

TS 3440 no‟lu, “Zararlı Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazların Etkisinde 

Kalacak Betonlar İçin Yapım Kuralları” başlıklı standartta çimento tipi, su/çimento 

oranı, minimum pas payı, kür, vibrasyon, yalıtım vb. önlemlerden bahsedilmiş, bunun 

yanında geçirimliliğin ölçülebilmesi amacıyla, betonda su işleme derinliği ile ilgili ayrı 

bir kriter konulmuştur. Buna göre zararlı etki derecesi zayıf ise izin verilebilecek en 

büyük su işleme derinliği 5 cm. iken, etki kuvvetliyse bu değer 3 cm. olarak 

belirtilmiştir [3]. 
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Tamamen geçirimsiz bir yapı elde edilmesine olanak tanıyan ultra yüksek dayanımlı 

betonların (reaktif pudra betonu gibi) yaygın olarak kullanılabilmesi için, günümüz 

koşullarında henüz çözüme kavuşmamış olan seri üretim, taşıma ve pompalama 

problemlerinin giderilmesinin yanında, maliyetlerinin de mâkul seviyeye inmesi 

gerekmektedir. Diğer taraftan hazır beton sektöründe, geçirimsiz özellikte olduğu kabul 

edilerek, kendiliğinden yerleşen beton (KYB) kullanımı ön plana çıkarılmak 

istenmektedir. Bu durumda kullanıcı, agresif ortamlarda (sülfat ya da diğer kimyasal 

tuzların bulunduğu ortamlar) herhangi bir önlem almadan, sadece bu tür bir betonu 

kullanarak geçirimsiz bir yapıya sahip olacağı şeklinde bir kanaat edinmektedir. Bu 

çalışmada, hazır beton kullanıcısının su yalıtımı anlamında, kendiliğinden yerleşen 

betonu tercih etmesinin ne ölçüde doğru olduğunu ortaya koyabilmek amacıyla 

geleneksel betonla kıyaslamalı olarak su işleme derinliği deneyleri yapılmıştır.   

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

2.1. Malzemeler 

 

2.1.1. Çimento 

 

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.‟den temin edilen CEM I 42,5 R tipi çimentoya ait 

kimyasal ve fiziksel özellikler Tablo 1‟de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri 

 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

Kızd. 

Kaybı 
(%) 

S. 

CaO 
(%) 

Özgül 

Ağırlık 

Blaine 

(cm2/g) 

Priz  

Başl. 
(saat) 

Priz 

Sonu 
(saat) 

Basınç  

Dayanımı (MPa) 

2  

Gün 

7  

Gün 

28  

Gün 

21,52 6,64 3,71 60,89 1,26 2,49 0,56 0,65 1,47 1,09 3,10 3640 02:20 03:05 25,6 44,1 53,1 

 

2.1.2. Uçucu Kül 

 

Orhaneli termik santralinden elde edilen uçucu küle ait kimyasal ve fiziksel özellikler 

Tablo 2‟de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Uçucu külün kimyasal ve fiziksel özellikleri 

 

 

2.1.3. Agrega 

 

Çalışmada kırma kireçtaşı agregası kullanılmıştır. Geleneksel betonda max. dane boyutu 

22 mm., kendiliğinden yerleşen betonda ise 12 mm.‟dir. Tablo 3‟de agregalara ait 

özellikler verilmiştir. 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

Kızd. 

Kaybı 
(%) 

S. 

CaO 
(%) 

Özgül 

Ağırlık 

Blaine 

(cm2/g) 

Reaktif 

CaO 
(%) 

45µ 
Elek  

Bakiyesi 

(%) 

28 Günlük 
Puzolanik 

Aktivite 
(%) 

51,47 25,08 10,89 4,18 2,59 0,75 0,21 2,54 0,80 0,05 2,11 3675 4,00 33,1 78,7 
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Tablo 3. Agregalara ait özellikler 

 

Özellik 
Kırma Kum  

(0-4 mm) 

I No. İri Agrega 

(5-12 mm) 

II No. İri Agrega 

(12-22 mm) 

Özgül ağırlık 2,66 2,68 2,69 

Su Emme (%)  1,8 0,9 0,5 

İncelik Modülü 3,04 - - 

Elek Boyutu Elekten Geçen (%) 

31,5 100 100 100 

22,4 100 100 99 

16 100 100 63 

11,2 100 97 10 

8 100 69 - 

5,6 100 27 - 

4 98 3 - 

2 76 - - 

1 53 - - 

0,5 36 - - 

0,25 22 - - 

0,125 11 - - 

0,063 2 - - 

 

2.1.4. Kimyasal Katkı 

 

Geleneksel beton karışımlarında TS EN 934-2 standardına uygun polikarboksilik eter ve 

lignosülfonat birleşiminden oluşan süperakışkanlaştırıcı, KYB karışımlarında ise yine 

standarda uygun polikarboksilik eter esaslı yeni nesil süperakışkanlaştırıcı katkı 

kullanılmıştır.  
 

2.2. Beton Numunelerinin Hazırlanması 

 

Tüm beton karışımlarında su/bağlayıcı oranı, toplam bağlayıcı miktarı ve uçucu kül 

miktarı değişken parametre olarak seçilmiştir. Geçirimliliği düşük bir beton için 

nisbeten düşük s/b oranlarıyla çalışmak gerektiği bir gerçektir. Bu noktada  sektördeki 

uygulamalarla da parallelik arzetmesi için s/b oranı seçiminde özellikle 0,45 değerinin 

üstü tercih edilmemiştir. Geleneksel beton karışımlarında su/bağlayıcı (S/B) oranları 

0.35 ve 0.45;  toplam bağlayıcı miktarı 400 kg/m
3
 ve 500 kg/m

3 
seçilmiş; ayrıca

 
külsüz 

ve 100 kg/m
3 

kül
 

dozajlı karışımlar hazırlanmıştır. Kendiliğinden yerleşen beton 

karışımlarında ise bu parametreler sırasıyla 0.35 ve 0.40; 500 kg/m
3
; külsüz ve           

100 kg/m
3
‟tür. Kendiliğinden yerleşen betonda çökme yayılma değeri 65-70 cm olarak 

hedeflenmiştir. Su/bağlayıcı oranının etkisi, gerek dayanım gerekse dayanıklılık 

anlamında yeterli sıkışma koşuluna bağlı olduğu için, betonun işlenebilme özelliğinin 

yüksek olması gerekmektedir. Dolayısıyla sıkışma-yerleşmeden kaynaklı riskleri en aza 

indirmek için geleneksel betonlardaki çökme değeri 20±2 cm değerinin üzerinde 

tutulmuş; bu hedefi yakalamak için süperakışkanlaştırıcı katkı farklı dozajlarda 

kullanılmıştır. Su/bağlayıcı oranının hesabında TS EN 206-1 standardı kapsamında 

uçucu kül etkinlik katsayısı „0.4„ olarak alınmıştır. Tüm karışımlara ait 15 cm ayrıtlı 

küp numuneler 28 gün boyunca standart küre tabi tutulduktan sonra basınç dayanımı (3 

numune) ve su işleme derinliği deneylerine (3 numune) tâbi tutulmuştur. Beton karışım 

oranları Tablo 4‟de verilmiştir. “G“ kodlu karışımlar geleneksel betonu, “K“ kodlu 

karışımlar ise KYB‟leri ifade etmektedir.  
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Tablo 4. Karışım oranları (kg/m
3
) 

 

KARIŞIM KODU ÇİMENTO UÇUCU KÜL 
TOPLAM BAĞ. 

 MİKTARI 

SÜPER 

AKIŞK. 
SU S/B 

KIRMA  

KUM 

KIRMA 

TAŞ 

I 

KIRMA 

TAŞ 

II 

GÇ400-UK0-45 400 0 400 1,45 180 0,45 882 402 532 

GÇ500-UK0-45 500 0 500 0 225 0,45 783 357 472 

GÇ400-UK0-35 400 0 400 6,20 140 0,35 975 401 535 

GÇ500-UK0-35 500 0 500 4,35 175 0,35 881 363 484 

GÇ300-UK100-45 300 100 400 2,45 153 0,45 893 407 538 

GÇ400-UK100-45 400 100 500 0,50 198 0,45 794 362 479 

GÇ300-UK100-35 300 100 400 8,00 119 0,35 974 400 536 

GÇ400-UK100-35 400 100 500 5,00 154 0,35 882 364 486 

KÇ500-UK0-40 500 0 500 4,15 200 0,40 926 741 0 

KÇ400-UK100-40 400 100 500 5,15 176 0,40 935 746 0 

KÇ500-UK0-35 500 0 500 6,50 175 0,35 910 819 0 

KÇ400-UK100-35 400 100 500 6,75 154 0,35 914 822 0 

 

2.3. Deney Yöntemi 
 

Çalışma kapsamında hazırlanan beton numuneleri üzerine basınç dayanımı ve su işleme 

derinliği deneyleri uygulanmıştır. Su işleme derinliği deneyleri “TS EN 12390-8 Basınç 

Altında Su Işleme Derinliği Tayini“ standardı kapsamında Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü‟nde yapılmıştır. 
 

Geçirgenlik deneyinde kullanılan cihaz üzerinde, birbirinden bağımsız 2 seri halinde 

deney yapılmasına olanak sağlayan ve her biri 3 adet numunede deney yapılmasına 

imkan veren toplam 6 deney ünitesi vardır (Şekil 1).  

 

Her bir ünite, beton numuneye giren su miktarının, 1000 cc‟lik derecelenmiş cam bir 

mezürdeki su azalmasının okunmasını sağlayan kısım ve (araya numunenin konulması 

için tasarlanmış lastik contalı) 2 plakalı bir hücreden ibarettir. Deneyde kullanılan beton 

numuneler su geçecek kısımlar hariç diğer yerleri yalıtım malzemesi ile izole edildikten 

ve su basıncı uygulanacak olan kısım tel fırça ile pürüzlendirildikten sonra bahsi geçen 

hücreler içerisine yerleştirilmiştir. Deney düzeneği, zamana bağlı olarak beton 

numuneye giren su miktarı ölçülmesine ve/veya TS EN 12390-8 standardında 

belirtildiği üzere belirli bir süre belirli su basıncı altında tutulan numunelerin yarılarak 

su işleme derinliğinin kuru yüzey ile ıslak yüzey temas hattının çizilmesi ve su basıncı 

uygulanan yüzeyden olan uzaklığının (su işleme derinliği) ölçülmesi prensibine göre 

deney yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında numunelerin 

kontrolü, ikinci işlemle yani yarma ve sonrasında su derinliğinin yüzeyden olan 

uzaklığının ölçülmesi suretiyle yapılmıştır. 

 

Numuneler (150x150x150 mm) 20±2ºC de 28 gün boyunca su kürüne tabi tutulmuş, 

daha sonra üst ve alt yüzeylerinden su geçecek/geçebilecek kısımlar dışında tamamen su 

yalıtım malzemesi ile yalıtılmıştır. Bu şekilde bir gün bekletildikten sonra numuneler 

geçirgenlik cihazına bağlanmıştır. Numunelere TS EN 12390-8‟de belirtilen         

500±50 kPa‟lık havası alınmış basınçlı saf su tatbik edilmek üzere deneye toplam        

72  saat süreyle devam edilmiştir. 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Su işleme derinliği deney düzeneği 

  

Numuneler ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşılmamış ve deney bitiminde 

numuneler betonda geçirgenlik deney düzeneğinden çıkartılarak yarmada çekme deney 

presi kullanılarak su basınç uygulama yönüne paralel bir şekilde ortadan ikiye 

ayrılmıştır. Yarılan yüzeyde yaş ve kuru bölge arasındaki hat ayrımı dikkatlice yapılarak 

markör kalem ile su işleme derinliği çizilmiştir. Daha sonra çizilmiş olan hattın su 

basıncı uygulanmış olan yüzeyden olan uzaklığı dikkatli bir şekilde ölçülerek su işleme 

derinliği boydan boya belirlenmiştir.  

 

 

3. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Deney sonuçları Tablo 5‟de verilmiştir.  

 

Tablo 5. Taze ve sertleşmiş beton özellikleri  

 

KARIŞIM KODU 
ÇÖKME/YAYILMA 

(cm.) 

T50 

(s) 

BASINÇ 

DAY. (28 g) 

(MPa) 

SU İŞLEME DERİNLİĞİ (mm) 

I II III ORT.  

    

GÇ400-UK0-45 19 - 51,7 20,5 17,5 19,0 19,0  

GÇ500-UK0-45 21 - 49,7 19,0 18,5 19,0 18,8  

GÇ400-UK0-35 19 - 67,4 14,0 16,5 16,0 15,5  

GÇ500-UK0-35 22 - 65,2 11,0 11,0 22,0* 11,0  

GÇ300-UK100-45 21 - 52,5 14,0 13,5 14,5 14,0  

GÇ400-UK100-45 20 - 50,8 11,5 9,5 11,5 10,8  

GÇ300-UK100-35 18 - 64,7 13,0 11,5 13,0 12,5  

GÇ400-UK100-35 23 - 67,2 10,0* 16,5 15,0 15,8  

KÇ500-UK0-40 67 4 57,1 15,0 14,0 10,0* 14,5  

KÇ400-UK100-40 68 4 56,3 10,0* 17,0* 22,0* 16,3*  

KÇ500-UK0-35 70 4 60,0 12,0 14,0 19,0* 13,0  

KÇ400-UK100-35 69 5 58,1 14,0* 9,0 9,0 9,0  

*Bu veriler değerlendirmeye alınmamıştır. 



82 

 

Su işleme derinliği deney sonuçlarının kesinliğiyle ilgili verilerin mevcut olmadığı     

TS EN 12390-8 no‟lu deney standardında belirtilmiştir. Standartta deney sonucu, en 

yakın milimetreye yuvarlatılmak suretiyle gösterilen en büyük su işleme derinliği olarak 

tanımlanmıştır. Deney sonuçlarına bakıldığında genellikle ortalama (yaklaşık yataya 

yakın çizgi) bir su işleme derinliğiyle karşılaşılmakla beraber (Şekil 2 ve 3), zaman 

zaman numune üzerinde (Şekil 4) yine ortalama bir su işleme derinliği (4-11,5 cm 

aralığında yaklaşık 12-13 mm mertebelerinde) gözlenirken, ortaya çıkan bir sapma 

(12,5. cm hizasında 19 mm), deney sonucunun standarda göre bu sapma miktarı kadar 

olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Burada yorumlama hatasına düşmemek için 

sabit bir numunede gerçekleşen bu tür sapmalar dikkate alınmamıştır. Diğer taraftan  

Tablo 5‟de işaretli değerlerde görüldüğü gibi, aynı karışımda diğer 2 numuneye ait 

değerlerden oldukça farklılık arzeden değerler de, istatistiksel olarak anlamsız 

bulundukları için değerlendirmeye alınmamıştır. “KÇ400-UK100-40” kodlu karışım ise, 

su işleme derinliği değerleri birbirinden çok farklı olduğu için yorumlanamamış ve 

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Şekil 5‟de örnek bir numuneye ait, yarma deneyi 

sonrası markör kalemle işaretlenmiş su işleme derinliği görülmektedir. 

 

 

Şekil 2-3. Bazı numunelere ait su işleme derinliklerinin şematik gösterimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. KÇ500-UK0-35 kodlu numuneye (III no‟lu numune) ait su işleme derinliğinin 

şematik gösterimi 
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Şekil 5. “GÇ300-UK100-45” kodlu numuneye ait su işleme derinliği 

 

Tüm karışımlar için, su/bağlayıcı oranının basınç dayanımına etkisi Şekil 6‟da 

gösterilmiştir. Betonun dayanımı ile ilgili en temel özellik olan s/b değerinin artmasıyla, 

beklendiği gibi basınç dayanımlarında azalma meydana gelmiştir. Bu durum betonun 

geleneksel ya da kendiliğinden yerleşen beton olmasından bağımsızdır ve korelasyon 

katsayısından da anlaşılacağı üzere iki parametre arasındaki güçlü bir ilişki vardır. 

 
 

Şekil 6. Su/bağlayıcı oranına bağlı olarak basınç dayanımının değişimi 

 

Su/bağlayıcı oranları sabitken basınç dayanımlarının çok benzer çıkması su işleme 

derinliği sonuçlarının anlamlı olması bakımından önemlidir. Burada önemli olan 

su/bağlayıcı oranı değil dayanımların benzer olmasıdır. Çünkü her ne kadar teoride s/b 

oranına göre değerlendirme yapılması hedeflense de, su işleme derinliklerinin 

kıyaslanması açısından asıl olan, pratikte ortaya çıkan betonların niteliğidir. Bilindiği 

gibi genel anlamda, su işleme derinliği de dahil olmak üzere betonun pek çok özelliği, 

basınç dayanımıyla orantılılık göstermektedir. Bu noktada, benzer dayanımlar elde 

edildiği için s/b oranını referans alarak değerlendirme yapmak mümkün olmuştur. 
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Uçucu külsüz geleneksel beton karışımlarında (GÇ400-UK0-45 ve GÇ500-UK0-45) s/b 

oranı 0,45 iken, su işleme derinliklerinde bir farklılık görülmemiştir. Yani benzer 

dayanımlara sabit külsüz betonlarda çimento dozajından bağımsız olarak su 

geçirimliliğin benzer olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu mertebedeki s/b oranında 

nisbeten geçirimsiz bir beton elde etmek için çimento dozajının arttırılması efektif 

olmamaktadır. GÇ400-UK0-35 ve GÇ500-UK0-35 karışımlarına bakıldığında ise 

çimento dozajının artışıyla geçirimliliğin bir miktar azaldığı gözlenmiştir. 0,45 s/b 

oranında çimento dozajı bir farklılık yaratmamasına rağmen, bu oranın 0,35 olması 

durumunda geçirimlilik açısından önem kazanmıştır. Bu noktada nisbeten düşük s/b 

oranlı betonlarda, sabit bir s/b oranında daha geçirimsiz bir yapı için dozajın da 

arttırılmasının bir avantaj yaratacağı görülmektedir. GÇ400-UK0-45 ve GÇ400-UK0-35 

karışımlarına bakıldığında çimento miktarı sabitken s/b oranının düşüşüyle (dayanımın 

artmasıyla) beklendiği üzere geçirimlilik azalmıştır. Benzer durum GÇ500-UK0-45 ve 

GÇ500-UK0-35 karışımları için de geçerlidir. Bu sonuçlara göre geçirimsizlik açısından 

asıl faktörün s/b oranı olduğu, çimento dozajının ise koşullu olarak ikincil faktör olduğu 

sonucuna varılabilir. 

 

Uçucu küllü geleneksel beton karışımlarında (GÇ300-UK100-45 ve GÇ400-UK100-45) 

s/b oranı 0,45 iken, çimento miktarının (toplam bağlayıcı miktarının) artışıyla 

beklendiği gibi su işleme derinliklerinde azalma görülmüştür. Yani aynı s/b oranı ve 

aynı kül dozajında  çimento dozajının artışıyla su geçirimliliğin azaldığı söylenebilir. 

GÇ400-UK100-45 ve GÇ300-UK100-35 karışımlarının su işleme derinlikleri  

kıyaslandığında, küllü betonlarda toplam bağlayıcı miktarının önem kazandığı, s/b 

oranının ise  geri planda kaldığı yorumu yapılabilir. Ancak GÇ300-UK100-35 ve 

GÇ400-UK100-35 karışımlarına bakıldığında  sonuçlar çelişkili görünmektedir. Bu iki 

karışımda kül miktarı ve s/b oranı sabitken toplam bağlayıcı miktarı arttıkça beklentinin 

aksine geçirimlilikte artış meydana gelmiştir. Benzer şekilde GÇ400-UK100-45 ve 

GÇ400-UK100-35 karışımları kıyaslandığında, toplam bağlayıcı miktarı sabitken s/b 

oranının azalmasıyla yine beklentinin aksine geçirimlilik artmıştır. Bu noktada GÇ400-

UK100-35 kodlu karışıma ait deneylerde bir hata oluştuğu düşünülmektedir. 

 

Külsüz ve küllü karışımlara bakıldığında ise küllü karışımların külsüz karışımlara göre 

beklendiği gibi daha geçirimsiz bir yapıda olduğu açıkça görülmektedir (Tablo 6). S/b 

oranı ve toplam bağlayıcı miktarından bağımsız olarak, kül içeren karışımların 

geçirimliliğinin daha az olduğu söylenebilir. Bu durum külün puzolanik özelliği 

sayesinde ilave bağlayıcı yapı oluşturması ve diğer taraftan filler etkisiyle de boşlukları 

doldurması sayesinde daha geçirimsiz bir yapı elde edilmesine olanak sağlamasıyla 

açıklanmaktadır. GÇ500-UK0-35 ve GÇ400-UK100-35 karışımlarına bakıldığında bu 

sonuca ulaşılmamış gibi görünse de GÇ400-UK100-35 kodlu karışıma ait deneylerde 

bir hata olduğunun düşünüldüğü yukarıda ifade edilmişti. 

 

Kendiliğinden yerleşen beton karışımlarında (KÇ500-UK0-35 ve KÇ400-UK100-35) 

kül kullanımının geleneksel betonda olduğu gibi geçirimliliği azalttığı görülmektedir. 

Toplam bağlayıcı miktarı ve s/b oranı sabit kalmak koşuluyla betonda kül kullanımı 

geçirimliliği azaltmaktadır. Burada da yine yukarıda değinildiği gibi puzolanik ve filler 

etkiden bahsetmek mümkündür. Diğer taraftan KÇ400-UK100-40 karışımının 

değerlendirme dışında tutulduğu ilk bölümlerde ifade edilmişti. Dolayısıyla         

KÇ500-UK0-40 karışımıyla (14,5 mm.) diğer iki karışım (KÇ500-UK0-35 ve     

KÇ400-UK100-35) kıyaslandığında (13 mm. ve 9 mm.) s/b oranının artmış olmasının, 

beklendiği üzere geçirimliliği arttırdığı görülmektedir. 
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Tablo 6. Uçucu kül kullanımının su işleme derinliğine etkisi 

 

KARIŞIM KODU 

TOPLAM BAĞ.  

MİKTARI 

(kg/m
3
) 

S/B 
UK DOZAJI 

(kg/m
3
) 

SU İŞLEME 

DERİNLİĞİ 

(mm.) 

GÇ400-UK0-45 
400 0,45 

0 19,0 

GÇ300-UK100-45 100 14,0 

GÇ500-UK0-45 
500 0,45 

0 18,8 

GÇ400-UK100-45 100 10,8 

GÇ400-UK0-35 
400 0,35 

0 15,5 

GÇ300-UK100-35 100 12,5 

GÇ500-UK0-35 
500 0,35 

0 11,0 

GÇ400-UK100-35 100 15,8 

 

Geleneksel betonlarla kendiliğinden yerleşen betonlar kıyaslandığında ise geçirimlilik 

anlamında bir farkın olmadığı ortaya çıkmıştır. Uçucu külün ve toplam bağlayıcı 

miktarının geçirimliliğe etkisi olabileceği için, geleneksel ve KYB arasındaki ilişkiyi 

sağlıklı olarak belirlemek adına aşağıdaki tabloda (Tablo 7) verilen karışımlar üzerinden 

hareket edilmiştir. Bu noktada s/b oranının da etkili olabileceği söylenebilir ancak 

dayanımlar benzer olmadığı için burada s/b oranına bağlı değil, dayanımlara bağlı bir 

değerlendirme yapılmıştır. KYB karışımlarında toplam bağlayıcı miktarı 500 kg/m
3
 

olarak sabit tutulduğu için, geleneksel betondaki 400 kg/m
3 

toplam bağlayıcıya sahip 

karışımlar yukarıda bahsedilen nedenden dolayı tabloda yer almamıştır. Tablo 7 sadece 

külsüz karışımlar için hazırlanmış ve buradaki verilere dayanarak geleneksel ve KYB 

karışımları arasındaki ilişki Şekil 7‟de verilmiştir. Korelasyon katsayısının yüksek 

olmasından da anlaşılacağı gibi geçirimlilik anlamında önemli olan faktör betonun 

basınç dayanım değeridir. Burada betonun KYB ya da geleneksel olması bir farklılık 

yaratmamıştır.  

 

Benzer durum küllü betonlar için de geçerlidir. GÇ400-UK100-35 karışımında deneysel 

bir hata olduğunun düşünüldüğü yukarıda ifade edilmişti. Diğer taraftan               

KÇ400-UK100-40 karışımının bu çalışmada hiç değerlendirilmediği de vurgulanmıştı. 

Bu çerçevede küllü karışımların değerlendirilmesi amacıyla Tablo 8‟deki veriler 

kullanılmıştır. Görüldüğü gibi burada da basınç dayanımı ile geçirimlilik arasında 

beklendiği gibi ters bir orantı vardır. Dolayısıyla betonun geleneksel ya da KYB olması 

küllü betonlar için de önem arzetmemiştir. 

 

Tablo 7. Külsüz üretilen geleneksel ve KYB numunelerine ait özellikler 

 

KARIŞIM KODU 

TOPLAM 

BAĞ.  

MİKTARI 

(kg/m
3
) 

KÜL 

DOZAJI 

(kg/m
3
) 

BASINÇ 

DAYANIMI 

(MPa) 

SU İŞLEME  

DERİNLİĞİ  

(mm.) 

GÇ500-UK0-45 

500 0 

49,7 18,8 

GÇ500-UK0-35 65,2 11,0 

KÇ500-UK0-40 57,1 14,5 

KÇ500-UK0-35 60,0 13,0 
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Şekil 7. Külsüz üretilen geleneksel ve KYB numunelerinin basınç dayanımı ve su 

işleme derinlikleri arasındaki ilişki 

 

Tablo 8. Küllü üretilen geleneksel ve KYB numunelerine ait özellikler 

 

KARIŞIM KODU 

TOPLAM 

BAĞ.  

MİKTARI 

(kg/m
3
) 

KÜL 

DOZAJI 

(kg/m
3
) 

BASINÇ 

DAYANIMI 

(MPa) 

SU İŞLEME  

DERİNLİĞİ  

(mm.) 

GÇ400-UK100-45 
500 100 

50,8 10,8 

KÇ400-UK100-35 58,1 9,0 

 

 

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
 

Bu çalışmada temel olarak, hazır beton müşterilerinin tamamen su geçirimsiz beton 

talep etmeleri ve kendiliğinden yerleşen beton kullanımının su geçirimsizlik bağlamında 

ne ölçüde başarılı olduğu sorgulanmıştır. Bu kapsamda su/bağlayıcı oranı (basınç 

dayanımı), toplam bağlayıcı miktarı ve uçucu kül kullanımı gibi parametrelere bağlı 

olarak betonun geçirimlilik özelliği araştırılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

 

Geçirimliliği etkileyen temel faktörler s/b oranı ve uçucu kül kullanımıdır. S/b oranı 

azaldıkça (dayanım arttıkça) geçirimlilik azalmaktadır. Toplam bağlayıcı miktarı ve s/b 

oranından bağımsız olarak kül kullanımıyla geçirimliliğin azaldığı açıkça görülmüştür. 

Toplam bağlayıcı miktarı ikincil faktör olup geçirimlilik anlamında bu parametreyle 

ilgili net bulgular elde edilememiştir. 

 

Su işleme derinliği deney sonuçlarında yaşanabilecek sapmalar iyi değerlendirilmeli ve 

yorumlanmalıdır. Hatalı yoruma yol açmamak için bu deney sisteminde her bir karışım 

için 3 yerine en az 5 numune alınması çalışmaları daha sağlıklı kılacaktır. 
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Bu çalışmada betonun geleneksel ya da KYB olmasının geçirimlilik anlamında bir 

farklılık yaratmadığı görülmüştür. Önemli olan faktör, su işleme derinliği de dahil 

olmak üzere betonun pek çok özelliği ile orantılılık gösteren basınç dayanım değeridir. 

S/b oranı, toplam bağlayıcı miktarı, uçucu kül  ya da diğer puzolanik malzemelerin 

kullanımı gibi etmenler, beton türünden (KYB ya da geleneksel) bağımsız olarak 

geçirimliliği etkileyen temel unsurlar olarak sayılabilir. Sonuçlara göre, betonun 

geçirimliliği ile ilgili şüphe duyulması halinde, pratik anlamda basınç dayanımı 

değerlerinin kontrol edilmesi yanlış bir yaklaşım olmayacaktır. 

 

Yaklaşık C50/60 sınıfındaki KYB‟lerin su işleme derinliği, görüldüğü gibi “0 mm.” 

değildir. Daha yüksek sınıflı KYB‟lerde tamamen geçirimsiz beton elde etme ihtimali 

elbette vardır ancak eşit koşullardaki geleneksel betonun da, bu performansa 

ulaşabileceği göz ardı edilmemelidir. Ülkemizde KYB‟ler de dahil olmak üzere bu 

sınıfın üzerinde beton döküm miktarı çok düşük mertebelerdedir. Dolayısıyla 

kullanıcının en azından günümüz şartlarında talep edeceği beton sınıfı, yüksek ihtimalle 

C50/60 seviyesinin altında olacağı için, bu betonların tamamen geçirimsiz olduğu 

düşüncesi anlamsız olmaktadır. KYB gibi üstün niteliklere sahip bir betonun, şantiyede 

zaman kazandırması, işçilik maliyetlerini azaltması, sık donatıların yer aldığı projelerin 

ve güçlendirme uygulamalarının nerdeyse vazgeçilmezi olması gibi özellikleri 

dolayısıyla üreticiler tarafından kullanımı sürekli tavsiye edilmektedir. Ancak bu, 

KYB‟yi hattâ geleneksel betonu da, sınıfı ne olursa olsun, kesinlikle su yalıtım 

malzemelerinin yerini alabilecek, tamamen geçirimsiz bir malzeme yapmamaktadır. 

 

Tüm karışımlar, su işleme derinlikleri 30 mm‟nin altında olduğu için, TS3440‟a göre 

zararlı etki derecesi kuvvetli bile olsa bu tür etkilere karşı dirençlidirler.  

 

Her ne kadar deney sisteminde basınçlı su tatbik edilse de şantiyede bu şekilde bir 

basıncın oluşmayacağı ve dolayısıyla betonun geçirimsiz olacağını söylemek doğru 

değildir. Yeraltından kapiler yolla emilen sular belki 500 kPa basınç oluşturmayacak 

ancak bu etki deney sistemindeki gibi 72 saat değil yıllar boyu süren bir etki olacaktır. 

Dolayısıyla pas payı ile ilgili önlemler mutlaka alınmalı, betonun içine işleyen suyun 

donatıya ulaşması engellenmelidir. 

 

Geçirimsiz beton, karışım oranlarının düzenlenmesi/sınırlandırılması yoluyla ortaya 

çıkan ve “göreceli geçirimsizliği” ortaya koyan bir kavramdır. Beton doğası itibariyle 

boşluklu bir yapıya sahip olduğu için bugün kullanmış olduğumuz geleneksel betonların 

mutlak anlamda geçirimsiz olması mümkün değildir. Ve dolayısıyla  “geçirimsiz” 

demek yerine “geçirimliliği düşük” demek daha doğru olacaktır. 
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