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Özet 
 

Doğal kaynaklarımız, ülke nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle azalmaktadır. Kaynakların 
sınırlı olduğu ve tüketimin hızla artığı ülkemizde, geri dönüşüm büyük bir önem kazanmıştır.  Yapılan bu çalışmada Bingöl 
ilinde yapılan yol çalışması sonucu sökülen bordur taşlarının,  geri dönüştürülmüş agrega olarak beton içerisinde 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bingöl ilinde yapılan yol çalışması sonucu sökülen bordur taşlarından elde edilen örneklerden 
iki farklı granülometri (0-4) mm - (4-16) mm oluşturulmuştur. Örnekler üzerinde tane boyu dağılımı (granülometri), birim 
ağırlık, özgül ağırlık, su emme, deneyleri yapılarak değerleri bulunmuş. 

Çalışmada bordur taşlarından elde edilen agregalar  %0 (Şahit),  %10, %20, %30, %40 ve  %50 oranında normal agrega ile 
yer değiştirilerek beton numuneler üretilmiştir. Üretilen beton numenler 28 günlük kür süresi sonunda basınç dayanımı, ultrases 
geçiş hızı ve schmidt yüzey sertliği özellikleri incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda Bingöl ilinde yapılan yol çalışması 
sonucu sökülen bordur taşlarının beton içinde değerlendirilip ülke ekonomisine katkı sağlanacağı ve bordur taşlarından elde 
edilen agregaların %20 oranında beton agregası olarak kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Beton, Bordur Taşı, Agrega, Basınç dayanımı 

 
 

Investigation of Usable as Aggregate in Concrete of Waste Curbstones 
 
Abstract 

 
Our natural resources are runing out by increasing of population and changing of our consumptive habit. Recycling is gained 

value because of that our natural resources are limited and increase of consumption by the time. In this study, aimed that use of 
the curbstones which become waste through road restoration works at Bingöl City as recycled concrete aggregate. Two different 
granulometry ((0-4) mm – (4-16) mm is composed with waste curbstones. Grain size distribution (granulometry), unit weight, 
specific gravity, water absorption tests are made on specimens and obtained data. 

In study, different specimens are produced by replacing normal aggregate and waste curbstone aggregate with 0% (base), 
10%, 20%, 30%, 40% and 50% ratios. After the cure time (28 days), pressure strength, ultrasound velocity and schmidt surface 
hardness properties of specimens are examined. At the end of this study stated that waste curbstone is usable as aggregate by 
replacing with normal agregate for maximum 20% and recycling of curbstones obtains incomes to economy of country. 

 
Keywords: Concrete, Curbstone, Aggregate, Compressive Strength 
 
1. Giriş 
 

Beton; çimento, su, agrega ve gerektiğinde katkı 
maddelerinin (mineral, kimyasal, fiber vb) belirli şartlar ve 
oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen, başlangıçta şekil 
verilebilen plastik formda olup, zamanla çimento ve su 
arasındaki kimyasal reaksiyonun gelişmesiyle (hidratasyon) 
sertleşerek mukavemet kazanan, harç fazı ve agregadan 
oluşan kompozit bir yapı malzemesidir [1]. 

Beton her zaman yapı malzemesi dünyasında 
geçerliliğini devam ettirmiş ve en çok kullanılan yapı 
malzemesidir. Dayanıklılığı, kolay şekil verilebilirliği, 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
özellikler hem şantiyede hem de şantiye dışı alanlarda 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

istenilen fiziksel özellikler hem şantiyede hem de şantiye 
dışı alanlarda (beton tesislerinde) ileri teknoloji 
gerektirmeden ekonomik olarak üretilebilmesi nedeniyle 
yapı malzemesi dünyasında vazgeçilmez bir öğe haline 
gelmiştir [2]. 

Beton agregası; beton veya harç yapımında çimento ve 
su karışımından oluşan bağlayıcı malzeme ile birlikte bir 
araya getirilen, organik olmayan doğal veya yapay 
malzemenin genellikle 100 mm’yi aşmayan (yapı 
betonlarında çoğu zaman 63 mm’yi geçmeyen) 
büyüklüklerdeki kırılmış veya kırılmamış tanelerin 
oluşturduğu bir yığındır [3]. 

Betonun özelikleri kullanılan malzemeler tarafından 
belirlenir. Beton hacminin yaklaşık %75'ini oluşturan 
agregaların kalitesi ve türü betonun performansını ve 
durabilitesini büyük ölçüde etkilemektedir. İyi beton elde 
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edebilmek için uygun agrega kullanılması gerektiği bilinen 
bir gerçektir [4]. 

Genel olarak beton agregaları, harçtan en ekonomik 
şekilde yararlanılacak granülometriye sahip olmalı, suyun 
etkisi altında yumuşamamalı, dağılmamalı, çimentonun 
bileşenleri ile zararlı bileşikler meydana getirmemeli, sert ve 
sağlam olmalı, su ile zararlı kimyasal bileşikler 
oluşturmamalı, kimyasal olarak zararlı maddelerle ve kille 
sarılı bulunmamalı veya çimentonun yapışma etkisine zarar 
vermemeli, donatının korozyona karşı korunmasını tehlikeye 
düşürmemelidir. 

Agrega, kullanım yeri ve amacına göre; granülometrik 
dağılımı, tane şekli, tane dayanımı, aşınma direnci, dona 
dayanıklılığı ve zararlı maddeler bakımından TSE’nin 
belirlemiş olduğu ölçütlere uygun olmalıdır [3]. 

Gelişen teknolojinin ihtiyaçlarına paralel olarak 
betondan beklenen performansları arttırmada beton için çok 
çeşitli katkı maddeleri kullanılmaktadır. Bu katkılar, özel 
olarak beton için üretilen sanayi ürünü olan katkılılar 
olabildiği gibi endüstriyel üretimler sonucu veya kullanım 
sonrası açığa çıkan maddeler de olabilmektedir. Dünyada 
sürdürülebilir bir gelecek için geliştirilen endüstriyel ekoloji 
kavramına göre bir endüstrinin yan ürünü bir başka 
endüstride hammadde olarak kullanılabilir. Böylece iki 
endüstrinin çevreye olan zararları azaltılabilir. Beton 
teknolojileri geliştirilirken çevreyle dostluk, maliyetler ve 
dayanıklılık kriterleri göz önüne alınmaya başlanmıştır [5].  

Kaliteli agrega kaynaklarının giderek azalması, kaliteli 
agregadan dolayı beton maliyetindeki artışlar, doğal 
çevrenin bozulması, çevresel kirliliğin artması ve yeni 
arayışları ortaya çıkarmıştır. Geri dönüşüm beton 
agregasının değerlendirilmesi çevrenin korunması 
bakımından son derece önemlidir. Bu nedenle atık yapı 
malzemeleri ekonomik değer kazandırmak günümüzde ön 
plana çıkmaktadır. 

Bu çalışmada Bingöl ilinde yapılan yol çalışması sonucu 
sökülen bordur taşlarının, geri dönüştürülmüş bordur 
agregası olarak  (GDBA)  %0, %10, %20, %30, %40 ve  
%50 oranında normal agrega  (NA) ile yer değiştirilerek 
beton numuneler üretilmiştir. Üretilen beton numenler 28 
günlük kür süresi sonunda basınç dayanımı, ultrases geçiş 
hızı ve schmidt yüzey sertliği özellikleri incelenmiştir. 

 
2. Materyal ve Metot 
 

Betondan beklenen en önemli özelliklerden biri yapı 
kullanım amacına göre değişmekle beraber, genellikle 
basınç dayanımıdır (Polat ve Özel. 2012). Bu çalışmada 
beton tasarımı TS EN 206 -1 (2002)’e [6], göre yapılmış 
olup s/c oranı 0,45 ve çimento dozajı 400 kg/cm3 olarak 
sabit tutulmuştur.  

 

Beton üretiminde kullanılan agregalar 0-4 mm kırma 
kum (KK), 4-16 mm kırma taş (KT) olmak üzere iki tip 
kırma taş agregası, agregalarla yer değiştirmek için 
kullanılan GDBA   (Geri Dönüştürülmüş Bordur Agregası) 
agregası 0-4mm ve 4-16 mm olmak üzere iki farklı gruba 
ayrılmıştır. Çalışmada kullanılan agregaların karışım 
gradasyon eğrileri Şekil 1’de, bazı fiziksel özellikleri ise 
Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Agregaların tene yoğunlukları, su emme oranları  

 

Agrega türü 

Tane 
Yoğunluğu 

(DKY) 
Mg/m3 

Birim Hacim 
Kütle 

(Mg/m3) 

Su Emme 
Oranı (%) 

NA (0-4) 2,72 2,43 1,13 
NA (4-16) 2,47 2,39 0,34 

GDBA (0-4) 2,23 2,27 2,10 
GBA (4-16) 2,45 2,19 0,85 

 
TS 206-1 (2002) [6]’ya göre üretilen betonlar üzerinde 

tahribatsız; ASTM C 597 (1997) [7]’e göre ultrases geçiş 
hızı tayini deneyi, TS 3260 (1978) [8]’e göre schmidt yüzey 
sertliğinin belirlenmesi, TS EN 12390–5 (2002) [9]’a ve TS 
EN 12390-3 (2003) [10]’a göre basınç mukavemeti tayini, 
deneyi yapılmıştır. Çökme (Slump) deneyi; ASTM C 143 
(2000) [11] ve TS EN 12350- (2002) [12].  Birim hacim 
ağırlık deneyi; ASTM C 127 (2001) [13] ve ASTM C 128 
(1997) [14], Betonların bakımı ve kürü; TS EN 12390–2 
(2002) [15]’e göre yapılmıştır. 

Beton üretiminde GDBA agregası normal agrega ile 
hacimce %10, %20, %30, %40 ve %50 oranlarında yer 
değiştirmek suretiyle kullanılmıştır. Yer değiştirme 
oranlarının yarısı (örneğin %10 GDBA için) %5’i 0-4 mm 
tane büyüklüğünden diğer yarısı (%5) 4-16 mm tane 
büyüklüğünden olacak şekilde yer değiştirme işlemi 
yapılmıştır. 

Karılma işlemi Özel ve Yücel (2011) [16] tarafından 
önerilen yönteme göre 30 sn saniye kuru (iri agrega, ince 
agrega, bağlayıcı madde), 90sn (ilk bir dakika su ilavesi), 60 
sn dinlenme ve 120 sn karışım olmak üzere toplam 300 
sn’de (5 dk) yapılmıştır. 
 

 
 
Şekil 2. Betonun karılma işlem aşamaları 
 

                                                         

 
 

Şekil 1. Agregaların ve karışımın gradasyon eğrileri 
 

Kuru 
karışım 

30 sn 

Karışım 
metodu 

Su ilavesi Karışım 
 

Dinlenme Son karışım 

60 sn 30 sn 60 sn 120 sn 
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3. Bulgular ve Tartışma 
 

Üretilen beton karışımlar üzerinde taze beton özelikleri 
olarak çökme deneyi ve birim hacim ağırlık deneyleri 
yapılmış ve sonuçlar Şekil 3’te verilmiştir. Bu sonuçlara 
göre GDBA oranın artışına paralel olarak çökme değerleri 
azalmaktadır.  Tablo 1’de elde edilen agreganın fiziksel 
özelliklerinden GDBA  (0-4) ve (4-16) agregalarının tane 
yoğunluklarının en düşük olması ve en yüksek su emme 
oranının (%2.10) GDBA (0-4) agregasında olması bu 
sonucu desteklemektedir. 

Taze betonun birim hacim ağırlık değerleri göz ününe 
alındığında, şahit betona göre GDBA 10’da %2,8, GDBA 
20’de %8,0, GDBA 30’da %13,1, GDBA 40’da %14,8 ve 
GDBA 50’de %21,9 azalma meydana gelmiştir.  Çökme 
değerlerinde ise şahit betona göre GDBA 10’da %2,4, 
GDBA 20’de %7,3, GDBA 30’da %15,9, GDBA 40’da %22 
ve GDBA 50’de %24,4 oranında azalma görülmüştür. 

Diğer agregalara nazaran GDBA agregasının yoğunluk 
değerlerinin daha düşük olması, betonlarda artan oranda 
kullanılmasıyla GDBA’sını betonun taze birim hacim 
ağırlığındaki orantılı azalma beklenen bir durum olarak 
gerçekleşmiştir. Şekil 3’te gösterildiği gibi GDBA schmidt 
değerleri ve GDBA ultrases geçiş hızı değerleri arasında 
kabul edilebilir düzeyde lineer olmayan ilişkiler ve yüksek 
belirleyicilik katsayıları elde edilmiştir (R2=0,9727~0,9817). 
Basınç dayanımı değerlerinde ise şahit betona göre GDBA 
10’da %2,6, GDBA 20’de %3,7, GDBA 30’da %11,5, 
GDBA 40’da %15,2 ve GDBA 50’de %23,6 oranında 
azalma görülmüştür.  Şekil 4’te gösterildiği gibi GDBA 
oranın artmasıyla basınç dayanımı değerlerinde azalma 
meydana gelmiştir. Basınç dayanımında meydana gelen 
azalma GDBA 10’da ve GDBA 20’de düşük değerlerde iken 
diğer GDBA oranı yüzdelerinde (%10 - %24) yüksek 
oranlarda azalma meydana gelmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. Üretilen şahit ve GDBA betonların çökme ve taze beton birim hacim ağırlığı 
 
 

 
 

Şekil 4.  Basınç dayanımı deney sonuçları 
 

y = -0,442x + 8,766
R² = 0,972

y = -0,107x + 2,6076
R² = 0,9817
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Şekil 5. Ultrases geçiş hızı ve Schmidt Yüzey sertliği Deney sonuçları 
 
 

 
 

Şekil 6. Basınç dayanımı, ultrases geçiş hızı, schmidt değerleri ilişkisi 
 

Schmidt değerlerinde ise şahit betona göre GDBA 10’da 
%5.2, GDBA 20’de %17.9, GDBA 30’da %24.2, GDBA 
40’da %32.9 ve GDBA 50’de %41.0 oranında azalma 
Ultrases geçiş hızı değerlerinde ise şahit betona göre GDBA 
10’da %0.4, GDBA 20’de %3.0, GDBA 30’da %6.0, GDBA 
40’da %6.9 ve GDBA 50’de %11 değerinde azalma 
meydana gelmiştir. 

Şekil 6’da gösterildiği gibi Basınç dayanımı schmidt 
değerleri ve basınç dayanımı ultrases geçiş hızı değerleri 
arasında kabul edilebilir düzeyde lineer olmayan ilişkiler 
yüksek belirleyicilik katsayıları elde edilmiştir (R2=0.990 ~ 
0.992) 

 
4. Sonuçlar 
 

Bingöl ilinde yapılan yol çalışması sonucu sökülen 
kaldırım taşlarından elde edilen agregaların beton agregası 
olarak kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu çalışmada, elde 
edilen sonuçlar konularına göre aşağıda sıralanmıştır. 
 

Kullanılan GDBA agregasının özgül ağırlığı, kullanılan 
normal agregaya göre daha düşüktür. İçindeki makro ve 
mikro boşluklar nedeniyle su emme değeri normal agregaya 
göre daha yüksektir. Sabit s/c ve çimento dozajında GDBA’ 
sı miktarının artmasıyla betonun birim hacim ağırlığı azalma 
göstermiştir. 

Sertleşmiş beton deneyleri incelendiğinde betonun 
mekanik özelliklerinde %20 GDBA kullanımında şahit 
betonla benzer özellikler meydana gelirken, %20 GDBA 
kullanımının sonraki değerlerinde (%30, %40, %50) azalma 
elde edilmiştir.   

Yapılan incelemeler sonucu ultrases geçiş hızı ve 
schmidt yüzey sertliği değerleri ve basınç dayanımı 
özellikleri GDBA agregasının artmasıyla azalma göstermiş 
ve bu artış miktarı GDBA agregasının artan miktarında daha 
fazla gözlemlenmiştir. 

Yapılan deneysel çalışmalarının sonuçları 
incelendiğinde Bingöl ilinde yapılan yol çalışması sonucu 
sökülen kaldırım taşlarından elde edilen GDBA agregasının 
%20 oranında beton agregası olarak kullanılabilir, diğer 
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oranlarda betonun mekanik özelliklerinde şahit betona göre 
azalma meydana getirdiği olduğu sonucuna varılmıştır.  

Kentsel dönüşüm kapsamında şehirle de çalışmalarda 
ciddi manada atık malzemeler açığa çıkmaktadır. Ancak bu 
atık malzemelerin geri dönüşüm maliyeti ile normal beton 
agregasının maliyeti arasında çok büyük bir fark 
bulunmamakla beraber ülkemizde var olan doğal 
kaynakların tüketilmesi atık olan bu malzemelerin 
kullanılması doğal kaynaklarımızın tüketilmesi hususunda 
avantaj sağlayacaktır. 
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