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1. Giriş 

TSE İnşaat İhtisas Grubu tarafından hazırlanan TS 

13515 Standardı, 14 Haziran 2012 tarihinde yayın-

lanmıştır. TS 13515, TS EN 206-1 ile bağlantılı bir 

standarttır. Bilindiği üzere EN 206-1 Standardı har-

monize (uyumlaştırılmış) bir standart değildir. Bir-

çok Avrupa ülkesi EN 206-1 Standardı’nı ulusal ko-

mitelerince hazırlanan ulusal eklerle birlikte kullan-

maktadır. TS 13515 Standardı da bir bakıma Türki-

ye’nin tamamlayıcı ulusal ekidir. 

Bu yazıda standardın detaylı bir özetinin yapılma-

sından ziyade belli başlı değişiklikler ve ilaveler ko-

nu edilmiştir. 

2. Standardın Kapsamı 

Standart, yerinde döküm betonlarını ve ön yapımlı 

(prefabrik) yapıların betonlarını kapsamaktadır. 

Poroz(geçirimli) beton, köpük beton, otoklavlan-

mış gözenekli beton(AAC), reaktif pudra betonu

(RPC) ve SIFCON gibi betonlar kapsam dışıdır. 

3. Standardın Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler 

Standart TS EN 206-1’in eksiklerini giderdiği gibi 

bazı sınır değerlerde ve şartlarda değişiklikler içer-

mektedir. Bu değişiklikler sonucu TS EN 206-1’in 

hükümleri iptal olmuş ve TS 13515’de yer alan de-

ğişiklikle geçerli olmuştur. Çelik ve polimer lifler, 

hafif agrega ve fiziksel özellikleri, eşdeğer su/

çimento kavramı, çok ince malzeme kavramı, toz 

ve taneli katkılar, çevresel etki sınıfı olarak alkali 

silika reaksiyonuna ve aşınmaya direnç,  yeni kıvam 

tanımları ve birçok değişiklik standartta yer almış-

tır. Bunların dışında çevresel etki sınıflarında yeni 

yorumlar getirilmiş ve en büyük su/çimento oranı, 

en düşük çimento dozajı gibi parametrelerde deği-

şiklikler yapılmıştır. 

  

 

 

TS EN 206-1 Standardı’nda mineral katkı olarak ifa-
de edilen uçucu kül ve silis dumanına, yüksek fırın 
cürufu ve tras ilave edilmiştir. Çimento cinsine göre 
bazı limit değerler değişmiş ve çevresel etki sınıfla-
rına uygun çimento tipleri belirlenmiştir. Yüksek 
dayanımlı betondan, su altında beton dökülmesin-
den, en yüksek beton sıcaklığından, betonun taşın-
ma ve karıştırma sürelerinden ilk defa bahsedilmiş-
tir. Sertleşmiş beton özellikleri, basınç dayanım   
dışında su geçirgenliğine direnç, aşınmaya direnç, 
donma-çözülme etkisine direnç ve alkali silika reak-
siyonuna direnç ölçütleri ile daha geniş kavramda 
değerlendirilmiştir.  
 
3.1. Çevresel Etki Sınıfları 
 

 X0 etki sınıfı, TS EN 206-1’de “donatılı veya gö-

mülü metal içeren betonları” da kapsamaktaydı. 

TS 13515 ile bu durum ortadan kalkmış ve X0 

sınıfı sadece donatı ve gömülü metal içermeyen 

betonlar için geçerli olmuştur. 

 TS EN 206-1’de yer almayan “mekanik aşınma 

etkisi(XM)” ve “alkali silika reaksiyonu etkisi

(XW)” yeni çevresel etki sınıfları olarak eklenmiş-

tir. 

 Standart, kimyasal maddelere maruz kalacak 

betonlarda su işleme derinliğini en fazla 30 mm 

olarak sınırlandırmaktadır. 

 Standart, farklı çevresel etki sınıflarına maruz 

betonlar için uygun çimento tiplerini belirtmiştir.  

Resim 1: Örnek bir yapının maruz kalacağı çevresel etki sınıfları 
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3.2. Beton Bileşenleri 

 

3.2.1. Çimento 

 Beyaz çimento, borlu aktif belit çimentosu ve 

çok düşük hidratasyonlu çimentonun ilgili 

standartlara göre uygun olma zorunluluğu 

belirtilmiştir. 

 

3.2.2. Agrega 

 Kullanılacak agrega Sistem 2+’ye göre belge-

lendirilmelidir.  

 Sadece TS 706 EN 12620’ye uygun alkali re-

aktivite sınırı belirlenmiş agrega kullanılmalı-

dır. 

 Hafif agregalar ön-gerilmeli beton elemanlar-

da kullanılamaz. 

 Geri kazanılmış agregalar, tanelerin kümele-

nerek karışım işlemini zorlaştırmaması için 

yıkanmalıdır. 

3.2.3Mineral Katkılar 

i) Uçucu kül 

 Eşdeğer su/çimento hesaplamasında kullanı-

lacak uçucu kül miktarı çimento ana bileşen 

içeriğine göre değişmektedir. Ana bileşeni P

(doğal puzolan), V(silissi uçucu kül), D(silis 

dumanı) olan çimento kullanımında %33, P 

veya V içeren ve D içermeyen çimento kulla-

nımında %25, D içeren çimentoda %15’ten 

fazla miktarda uçucu kül hesaba katılmaz. 

Uçucu kül için k değeri 0,4’tür.  

 Yüksek derecede sülfata dirençli beton ima-

latı durumunda sülfata dayanıklı çimento ye-

rine standardın belirttiği şartları sağlamak 

koşulu ile çimento ve uçucu kül karışımı kul-

lanılabilir.    

 Kızdırma kaybı kategorisi sadece A olan uçu-

cu kül kullanımına müsade edilmektedir.  

Örnek:  

CEM II/A-M(S-P) 42.5 R miktarı: 240 kg/m3 

Uçucu kül miktarı: 80 kg/m3 

Su miktarı: 160 kg/m3 

Eşdeğer su/çimento oranı  = Su miktarı/(Çimento 

miktarı + kf x Uçucu kül miktarı) 

             = 160 kg / (240 kg + 0.4 x 60 kg) = 0.60 

Uçucu kül miktarı 80 kg olmasına rağmen hesap-

lamada çimento sınıfından dolayı çimento kütlesi-

nin %25’i olan 60 kg kayda alınmıştır. 

 ii) Silis dumanı 

 Eşdeğer su/çimento oranında silis dumanının 

eşdeğerlik katsayısı 1 olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca çimento kütlesinin en fazla %11’i kadar 

silis dumanı eş değer su/çimento oranı hesa-

bına katılır. Daha fazla kullanım durumunda 

arta kalan miktar hesaba katılmaz. 

 Uçucu kül ve silis dumanı standardın belirttiği 

çimento tipleri ile beraber kullanılabilir.  

 Ana bileşen olarak silis dumanı içeren katkılı 

çimento kullanılıyorsa, betonda ayrıca mine-

ral katkı olarak silis dumanı kullanılamaz.  

 

     iii) Yüksek fırın cürufu  

 Yüksek fırın cürufu CEM I ile birlikte kütlece %

45’e kadar kullanıldığında k değeri 0.8, CEM II 

ile kütlece en fazla %30 oranında kullanıldı-

ğında ise 0.6 olarak değerlendirilir. Daha yük-

sek kullanım oranlarında k değeri eşdeğer    

su/çimento hesabında dikkate alınmaz. 

iv) Tras 

 Tras içeren betonda eşdeğer su/çimento ora-

nı hesaplanırken trasa ait k değeri dikkate 

alınmaz. Ancak en düşük çimento miktarı he-

saplanırken tras miktarı çimento miktarının   

%20’sinden az olma koşuluyla k değeri dikka-

te alınır. Bu değer, CEM I ile yapılan beton 

performansına göre belirlenir. 
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3.2.4. Geri kazanılmış su 

 Beton imalatından çıkan geri kazanılmış su, 

yüksek dayanımlı ve hava sürüklenmiş beton-

larda kullanılamaz. 

 

3.2.5. Kimyasal katkılar 

 TS EN 206-1 Standardı katkı kullanım miktarı-

nın çimento dozajının kütlece %5’i ile sınır-

landırmaktadır. TS 13515 ise bu sınırı perfor-

mans ve dayanıklılığı arttırmak amacıyla        

%6’ya kadar çıkarmıştır. Daha yüksek oranda 

katkı kullanımını ise performans yönünden 

ispat edilmesi şartıyla açık bırakmıştır.  

 Yüksek dayanımlı betonlarda akışkanlaştırıcı 

katkı miktarı çimento dozajının %7’sini geç-

memelidir. Birden fazla katkı kullanımında bu 

oran %8‘e kadar arttırılabilinir. 

 

3.2.6. Lifler 

 Çelik lifler harman şeklinde kullanılmalıdır. 

Lifleri bir arada tutan yapıştırıcının zararsız 

olduğu konusunda tedarikçiyle mutabakat 

yapılmalıdır. 

 Galvanize çelik lifler ön gerilmeli betonlarda 

kullanılmamalıdır. 

 

3.2.7. İnce malzeme içeriği 

 Tablo 1 ve 2’de en fazla izin verilen ince mal-

zeme miktarları belirtilmiştir. Ara değerler 

için entrapolasyon yapılabilir.  

Tablo 1: Dayanım sınıfı C50/60 ve altı olan, en büyük agrega 
tane büyüklüğü 16 mm ve 63 mm arasında olan ve XF veya 
XM çevresel etki sınıfına maruz kalan betonlar için en fazla 
izin verilen ince malzeme miktarı  

 Tablo 2: Dayanım sınıfı C50/60 üzeri olan, en büyük agrega 

tane büyüklüğü 16 mm ve 63 mm arasında olan ve XF veya 

XM çevresel etki sınıfına maruz kalan betonlar için en fazla 

izin verilen ince malzeme miktarı 

 

3.3. Taze Beton Özellikleri  
 

3.3.1. Kıvam 

 Yayılma çapı en az 550 mm olan betonlar için 

kendiliğinde yerleşen beton standartları uy-

gulanmalıdır. 

 Yerinde dökülen yüksek dayanımlı betonların 

kıvamı en az F3 sınıfı olmalıdır. 

 Slump (çökme) değerlerinin toleransları          

aşağıdaki Tablo 3’te belirtildiği gibi olmalıdır: 

Tablo 3: Slump(çökme) tolerans değerleri  

 Yayılma sınıfları için Tablo 4’te belirtilen kı-

vam ile ilgili tanımlamalar yapılmıştır. 

Tablo 4: Yayılma sınıfları  

 Tablo 5’te C20/25 altı beton sınıflarında              

kıvama göre en az çimento dozajı miktarları 

belirtilmiştir. 

Çimento dozajı (kg/m3) 
En fazla izin verilen ince 

malzeme miktarı (kg/m3) 

≤ 400 500 

450 550 

≥ 500 600 

Çimento dozajı (kg/m3) 
En fazla izin verilen ince 

malzeme miktarı (kg/m3) 

≤ 300 400 

≥ 350 450 

Slump (çökme) 

Hedef Değer 

(mm) 
≤ 40 50-90 100-150 >160 

Tolerans (mm) ± 10 ± 20 ± 30 ± 40 

Sınıf Yayılma çapı (mm) Kıvam 

F1 ≤340 Katı 

F2 350 – 410 Plastik 

F3 420 - 480 Yumuşak 

F4 490 - 550 Çok yumuşak 

F5 560 - 620 Akıcı 

F6 >630 Çok akıcı 
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Tablo 5: En büyük agrega tane büyüklüğü 32 mm olan agrega 

ve 32.5 MPa dayanım sınıfında çimento ile yapılan beton için 

en az çimento dozajı 

Tablo 5 için ilave bilgiler: 

 En büyük agrega tane büyüklüğü 16 mm ise 

çimento dozajı en az % 10 arttırılır. 

 En büyük agrega tane büyüklüğü 8 mm ise 

çimento dozajı en az % 20 arttırılır. 

 Çimento sınıfı 42.5 MPa ise çimento dozajı 

en fazla %10 azaltılabilir. 

 En büyük agrega tane büyüklüğü 63 mm ise 

çimento dozajı en fazla %10 azaltılabilir. 

3.4. Sertleşmiş Beton Özellikleri 
 

3.4.1. Su geçirgenliğine direnç 

 Düşük su geçirgenlik özelliğine sahip beton 

aşağıdaki şartları sağlamalıdır: 

 40 cm’den kalın elemanlar için su çimento     

oranı ≤ 0,70 olmalıdır. 

 40 cm’den ince elemanlar için su/çimento ora-

nı ≤ 0,60 olmalıdır. Ayrıca çimento dozajı en az 

280 kg/m3 ve beton sınıfı en az C25/30 olmalı-

dır. 

 Su işleme derinliği en az 50 mm olmalıdır. Eğer 

zararlı kimyasal etkilerin olduğu bir ortamda ise 

bu değer en fazla 30 mm olmalıdır. 

3.4.2. Aşınma direnci 

XM çevresel etki sınıfındaki betonda kullanı-

lan agrega taneleri yuvarlak şekilli ve yüzeyi 

pürüzlü olmalıdır. Agrega tane büyüklüğü 

dağılımı iriye yakın olmalıdır. 

 

3.4.3. Donma-çözülme etkisine direnç 

Betonda hava içeriği en az % 4 ve hava boşluk 

faktörü en fazla 0.20 mm olmalıdır. 

 

3.4.4. Alkali silika reaksiyonuna direnç  

 Agreganın alkali-silika reaksiyonu direnci ile 

ilgili bir bilgi belirtilmediği takdirde agreganın 

alkali reaktivite sınıfı “zararlı” olarak kabul 

edilir. 

 Petrografik muayenede zararlı minerale rast-

lanmayan agregalar için önlem almaya gerek 

yoktur. Zararlı mineral tespitinde ise malze-

menin TS 2517’e göre kimyasal yöntemle  

alkali silika reaktivitesi belirlenir. Zararsız  

bölgede çıkan agrega betonda kullanılır.    

Zararlı bölgede çıkan agreganın alkali silika 

reaksiyonuna neden olacağı öngörülür ve 

standardın belirttiği önlemler alınır.  

 Yüksek dayanımlı betonlarda alkali reaktif 

olmayan agrega kullanılır. 

 

3.4.5. Gecikmiş etrenjit oluşumu(GEO) 

Yüksek hidratasyon ısısı ve buhar kürü gibi 

hızlandırılmış kür nedeniyle beton sıcaklığı 

70oC üzerine çıkabilmektedir. Bu durum 

“gecikmiş etrenjit” oluşumuna neden olabilir.  

Bu nedenle beton sıcaklığının 70oC’nin üzeri-

ne çıkmaması sağlanmalıdır. Ayrıca çimento 

SO3 içeriği en fazla %3,5 olmalıdır.  

               Resim 2: Ön-gerilmeli kirişte GEO çatlakları 

Basınç dayanım 

sınıfı 

Kıvama göre                                          

en az çimento dozajı (kg/m3) 

Katı Plastik Akışkan 

C8/10 210 230 260 

C12/15 270 300 330 

C16/20 290 320 360 
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3.5. Sevk ve Teslim Belgesi (İrsaliye) 

 

Şantiyede su azaltıcı/süper akışkanlaştırıcı katkı 

ilavesi yapıldığında(redoz uygulaması) irsaliyeye el 

yazısı ile aşağıdaki bilgiler ilave edilmelidir: 

 Katkının ilave edilme zamanı 

 İlave edilen katkı miktarı 

 İlaveden önce transmikserde kalan tahmini 

beton miktarı 

Ayrıca tasarlanmış beton için sevk irsaliyesinde; 

betonun sertleşme özellikleri, rutubet sınıfı, kulla-

nıldıysa lif tipi ve miktarı hakkında bilgiler de             

verilmelidir. Yüksek dayanımlı betonlar için agrega 

rutubet içeriği, şantiyede ilave edilen katkı miktarı 

ve katkı ilavesinden önceki ve sonraki kıvam bilgi-

leri de sevk ve teslim belgesinde yazmalıdır. 

 

3.6. Betonun Şantiyeye Teslimi 
 

Karıştırma donanımı olan araçlarda ve transmikser-

lerde betonun taşıma süresi çimento ile suyun ilk 

temasından itibaren 120 dakikadır. Herhangi bir 

karıştırma donanımı olmayan araçlarda bu süre 45 

dakikadır. 

 

3.7. Uygunluk Kontrolü ve Kriterleri 

 

 TS EN 206-1 Standardı, tek bir beton veya beton 

grubunun üretimi 12 aydan fazla bir süre askıya 

alındıktan sonra tekrar üretime başlanırsa ima-

lat başlangıç kritelerine göre numune alma sıklı-

ğı ve deney programının uygulanması gerektiği-

ni belirtmektedir. TS 13515 Standardı bu süreyi 

6 aya indirmiştir. 

 Hafif betonda numune alma işlemi betonun kul-

lanılacağı yerde gerçekleşir. 

 Yüksek dayanımlı betonlar için Tablo 6’daki         

kriterler uygulanır. 

Tablo 6: Yüksek dayanımılı betonlar için uygunluk kriterleri 

 Su/çimento oranı, üretici tarafından belirtilmiş 

değere ± 0,02 toleransla uygun olmalıdır. Bu   

değer TS EN 206-1’de ± 0,04 olarak belirtilmiştir. 

 Mamulün uygun olmaması durumunda yerinde 

dayanım TS EN 13791 Standardı’na göre belirle-

nir. Geri sıçramalı çekiç (schmidt çekici) yöntemi 

ile elde edilen beton basınç dayanımı sonuçları 

tarif edilen basınç dayanımını sağlıyorsa beto-

nun o sınıfta olduğu kabul edilir. Sağlamama du-

rumunda ise karot numunesi alınır. 

3.8. İmalat Kontrolü 
 

İmalat kontrolü ile ilgili kayıtlar en az 5 yıl süre ile 

saklanmalıdır. TS EN 206-1’de bu süre 3 yıldır. 
 

3.9. Betonun Karıştırılması 
 

 Toz ve kimyasal katkılar ana karıştırma işlemi 

esnasında ilave edilmelidir.  

 Transmikser içinde karıştırma süresi her bir m3 

beton için en az 1 dakika olmalıdır. Ana karıştır-

madan sonra kimyasal katkı ilavesi yapılması du-

rumunda beton en az 5 dakika daha karıştırılır. 

3.10. Personel 
 

İmalat kontrolüne tabi beton imalat tesisi, çok tec-

rübeli, ileri beton teknolojisi bilgisine sahip ve ima-

latı bilen yetkin teknik elemanlar (En az lisans sevi-

yesinde mühendislik eğitimini tamamlamış ve en az 

2 yıl beton imalatı işinde ve beton deneyleri konu-

sunda çalışmış uygun kişiler) tarafından idare edil-

melidir. Bu teknik eleman, uzmanlığını ispatlayabi-

lecek uygun yetkinlik belgelerine sahip olmalıdır. 

  Başlangıç imalatı Sürekli imalat 

Kriter 1 
fcm = fck + 5 

  

fcm = fck + 1,48σ 

σ  ≥ 5 N/mm2
 

Kriter 2 fci = fck - 5 fci ≥ 0,9 fck 
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İmalatçı, yönetim kademesi ve imalat kısmında   

betonun taşınmasında ve imalat kontrol biriminde 

çalışan tüm personelin 3 yılı aşmayan aralıklarla 

sürekli eğitime tabi tutulmasını sağlamalıdır. Bu 

eğitim imalat, çalışma güvenliği, beton deneyleri 

hakkında olmalıdır. 

 

3.11. Diğer Özellikler  

 

3.10.1. Klorür içeriği 

 CEM III tipi çimento dışında bir çimento    

kullanımı durumunda en fazla klorür miktarı-

nın çimento dozajına oranı, çelik ön gerilme 

donatısı ihtiva eden betonlarda %0.02, çelik 

donatı veya gömülü metal içeren betonlarda     

%0.04, donatı ve metal içermeyen betonlar-

da ise %0.15 olarak belirlenmiştir. 

 CEM III tipi çimento ile yapılan betonlarda 

klorür içeriği çimento miktarının kütlece       

%0.1’ini geçmemelidir. 

 Toplam klorür içeriği %0.1’in altında olan 

kimyasal katkılarda başka bir tahkik aranmaz. 

 

3.11.2. Beton Sıcaklığı 

 TS EN 206-1 Standardı, en düşük taze beton 

sıcaklığını 5oC olarak belirlemiş ve bir üst sınır 

koymamıştır. Yeni standart, kütle betonu   

haricindeki betonların kalıba yerleştirme   

sıcaklığını en fazla 35oC olarak belirtmiştir.  

 Betondaki çimento dozajı 240 kg/m3’den   

daha düşük ise veya düşük hidratasyon ısılı 

çimento kullanıldıysa en düşük taze beton 

sıcaklığı 10oC olmalıdır.  

 Hava sıcaklığının -3oC’nin altında olduğu    

durumlarda da en düşük taze beton sıcaklığı 

10oC olmalıdır.  

 En küçük kesit kalınlığı 90cm’in üzerinde olan 

yapılarda standardın öngördüğü önlemler 

alınmalıdır. 

3.11.3. Su altında beton dökülmesi 

 Su/çimento oranı 0,6’dan büyük olmamalıdır.  

 Agrega en büyük tane çapı 32 mm ise         

çimento dozajı en az 350 kg/m3 olmalıdır. 

 Betonda kül kullanılabilir, ancak çimento ve 

kül dozajı en az 350 kg/m3 olmalıdır. 

 

3.11.4. Yüksek sıcaklığa maruz beton 

250oC’ye kadar yüksek sıcaklığa maruz       

kalacak beton yapılarda agreganın uygunluk 

deneyleri yapılmalıdır. Ayrıca yangın direncini 

arttıracak polimer lifler kullanılabilir. 

 

EKLER 

1) Tablo 7: Çevresel etki sınıfları ve rutubet sınıfları 

2) Tablo 8: Beton karışımı ve özellikleri için önerilen sınır   

değerler 

3) Tablo 9: TS 706 EN 12620’deki agregalar için standart     

gerekler 

4) Tablo 10: TS 706 EN 12620’deki agregalar için diğer        

gerekler 
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Çevresel Etki Sınıfı Çevrenin tanımı 

1.Korozyon veya zararlı etki tehlikesi yok 

X0 - Donatı veya gömülü metal bulunmayan betonlarda hiçbir zararlı etkinin olmadığı çevreler 

2.Karbonatlaşmanın sebep olduğu korozyon 

XC 

1 Kuru veya sürekli ıslak 

2 Islak, ara sıra kuru 

3 Orta derecede nemli 

4 Döngülü ıslak ve kuru 

3.Deniz suyu haricindeki klorürlerin sebep olduğu korozyon 

XD 

1 Orta derecede nemli 

2 Islak, ara sıra kuru 

3 Döngülü ıslak ve kuru 

4.Deniz suyundan kaynaklanan klorürlerin sebep olduğu korozyon 

XS 

1 Hava ile taşınan tuzlara maruz kalan, ancak deniz suyu ile doğrudan temas etmeyen 

2 Sürekli olarak su içerisinde 

3 Gelgit, dalga ve serpinti bölgeleri 

5.Buz çözücü maddenin de bulunduğu veya bulunmadığı donma/çözülme etkisi 

XF 

1 Buz çözücü madde içermeyen suya orta derecede doygun 

2 Buz çözücü madde içeren suya orta derecede doygun 

3 Buz çözücü madde içermeyen suya yüksek derecede doygun 

4 Buz çözücü madde içeren su veya deniz suyuna yüksek derecede doygun 

6.Betonun kimyasal etkilere maruz kalması 

XA 

1 Az zararlı kimyasal ortam 

2 Orta zararlı kimyasal ortam 

3 Çok zararlı kimyasal ortam 

7.Mekanik aşınma etkisi 

XM 

1 Orta derecede aşınma 

2 Önemli derecede aşınma 

3 Çok yüksek derecede aşınma 

8.Alkali silika reaksiyonu etkisiyle donatının korozyonu 

XW 

O 
Normal kür işleminin ardından çok kısa süreyle rutubetli kalma dışında, kullanımı boyunca büyük 

ölçüde kuru kalan beton 

F Sık sık veya daha uzun süreyle rutubetli ortamlara maruz beton 

A Sık sık veya daha uzun süreyle rutubetli ve alkali içeren ortamlara maruz beton 

S Yüksek dinamik yüklerin olduğu ve alkalilerin doğrudan etki ettiği ortamdaki beton 

Tablo 7: Çevresel etki sınıfları ve rutubet sınıfları 
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Çevresel Etki 
Sınıfı 

En büyük su/
çimento oranı 

En düşük beton sınıfıb 
En az çimento 
içeriğic (kg/m3) 

Mineral katkı ile birlikte 
en az çimento içeriği 

(kg/m3) 

En az hava 
içeriği (%) 

Diğer          
özellikler 

X0a - - C8/10 - - - - 

XC 

1 0,70 C20/25 240 240 - - 

2 0,65 C25/30 260 240 - - 

3 0,60 C30/37 270 240 - - 

4 0,55 C30/37 280 270 - - 

XD 

1 0,55 C30/37 300 270 - - 

2 0,50 C35/45 320 270 - - 

3 0,45 C35/45 320 270 - - 

XS 

1 0,55 C30/37 300 270 - - 

2 0,50 C35/45 320 270 - - 

3 0,45 C35/45 320 270 - - 

XF 

1 0,60 C25/30 280 270 - f4 

2 0,55f 0,50f C25/30 C35/45d 300 – 320 270f e - MS25 

3 0,55 0,50 C25/30 C35/45d 300 -320 270 e - F2 

4 0,50f C30/37 320 270f e, i MS18 

XA 

1 0,60 C25/30 280 270 - - 

2 0,50 C35/45d 320 270 - - 

3 0,45 C35/45 320 270 - - 

XM 

1 0,55 C30/37 300 270 - - 

2 0,55 0,45 C30/37 C35/45 300 320 270 - J 

3 0,45 C35/45 320 270 - Sert agrega 

      a) Sadece donatı ve veya gömülü metal içermeyen betonlar içindir. 

b) Hafif betona uygulanmaz. 

c) Agrega en büyük tane büyüklüğü 63 mm olan betonlar için çimento dozajı 30kg/m3 azaltılabilir. 

d) Dayanım kazanma hızı daha yavaş betonlar için bir sınıf altı uygulanır ( r< 0,30 olduğunda). Bu durumda, sınıflama için 

basınç dayanımı EN 206 – 1 Madde 4.3..1’de olduğu gibi 28 günlük numunelerde belirlenir. 

e) Betonun, yerleştirmeden hemen önceki ortalama hava içeriği; agrega en büyük tane büyüklüğü 8 mm olan betonlar için 

hacimce en az % 5,5, agrega en büyük tane büyüklüğü 16 mm olan betonlar için hacimce en az % 4,5, agrega en büyük tane 

büyüklüğü 32 mm olan betonlar için hacimce en az % 4, agrega en büyük tane büyüklüğü 63 mm olan betonlar için hacimce 

en az % 3,5 olmalıdır. Herhangi bir tek deney sonucunun verilen bu deney sonuçlarından sapması - % 0,5’ten daha fazla    

olmamalıdır. 

f) En az çimento miktarı ve su/çimento oranının hesaplanmasında, çimentoya eklenecek, bağlayıcı mineral katkı olarak            

sadece uçucu kül dikkate alınır. 

Diğer tip II mineral katkılar bu hesaplamada dikkate alınmaz. Betonda, uçucu kül ve silisin birlikte kullanılması durumunda 

hesaplamada uçucu kül dikkate alınmaz. 

g) TS 706 EN 12620’ye uygun agrega kullanılmalıdır. 

h) Yüksek dayanımlı beton dışında maksimum çimento miktarı 360 kg/m3 olmalıdır. 

i) Su/çimento oranı 0,40’dan daha küçük olan nemli toprak kıvamındaki betona hava sürüklenmesine gerek yoktur. 

j) Yüzeydeki suyun vakumla çekilmesi ve yüzeyin tesviyesi gibi. 

k) Koruyucu önlemler için EN 206-1 Madde 5.3.2’ye bakılmalıdır. 

  

Tablo 8: Beton karışımı ve özellikleri için önerilen sınır değerler 
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Tablo 9: TS 706 EN 12620’deki agregalar için standart gerekler 

Tablo 10: TS 706 EN 12620’deki agregalar için diğer gerekler 


