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Özet 
 

Beton dünyada sudan sonra en çok tüketilen malzeme olarak büyük bir öneme sahiptir. 

Hazır beton çimento, su, agrega ve gerektiğinde kimyasal ve mineral katkıların birlikte 

karılmasıyla santralde veya transmikserde üretilip tüketiciye taze halde sunulan beton 

olarak tanımlanabilir. Hazır beton müşteriye ulaşmadan önce tasarım, üretim, sevkiyat 

ve döküm aşamalarından geçmekte, bu aşamaların başından sonuna kadar ise kalite 

kontrol ve güvence süreci rol almaktadır. Hazır betonda kalite kontrol işlemleri belirli 

prosedürler dahilinde yapılsa da bu proseslerin işleyişleri ve yönetimleri farklı yöntem 

ve yapılanmalarla gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada müşteri memnuniyetini hedef alarak 

planlanmış bir operasyonel kalite kontrolü için yalın altı sigma yaklaşımı ile özgün bir 

uygulamanın örnekleri analiz edilmiş ve müşteri memnuniyeti ile hammadde 

optimizasyonlarına etkileri belirlenmiştir. 

 

 

Abstract 
 

Concrete is one of the most important construction materials. Ready mixed concrete 

(RMC) is defined as concrete produced by mixing cement, water, aggregate, chemical 

admixture, and mineral admixtures together in batching plants or truck-mixers and 

delivered to the customers in fresh state. RMC processes are design, production, 

delivery, and casting. Quality control and assurance plays an important role on the main 

processes of RMC. In RMC operations, quality control works are performed according 

to defined procedures. On the other hand, the processes of RMC can be carried out by 
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means of different methods. In this study, by targeting customer satisfaction, 

operational quality control of RMC processes were analysed by using lean six sigma 

(LSS) approach and the effects of improvements on raw material optimizations were 

determined. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Beton ekonomik olması, kolay üretilmesi, istenilen şekli alması ve son yıllarda 

özeliklerinin teknolojik olarak çeşitli katkı malzemelerinin de yardımıyla 

iyileştirilebilmesi sayesinde dünyada yapılarda en çok kullanılan malzeme haline 

gelmiştir [1]. Gelişmiş ülkelerde tüm betonarme yapılar hazır beton kullanılarak inşa 

edilmektedir. Dünyada ekonomik ve teknik olanaklar geliştikçe hazır beton tüketimi 

üstün nitelikli betonların kullanıldığı havalimanı, yol, köprü, baraj, viyadük, tünel gibi 

yeni alanlara da yayılmaktadır. Günümüzde hazır betonun ileri teknoloji ürünü bir 

mühendislik malzemesi olarak kullanımının giderek artmakta olduğu görülmektedir [2]. 

Örnek vermek gerekirse, 1988 yılında hazır beton sektöründe 25 firma faaliyet 

gösterirken bu rakam 2010 yılında 20 kat artarak 500’e ulaşmıştır. Benzer şekilde hazır 

betonun henüz yeni yaygınlaşmaya başladığı 1988 yılında toplam 30 tesis bulunurken, 

2010 yılında bu rakam 30 kat artarak 900’e çıkmıştır. Türkiye’de 1988 yılında 1,5 

milyon m3 hazır beton üretilmişken, 2010 yılına gelindiğinde yaklaşık 80 milyon m3 

hazır beton üretimi yapılmıştır [1,3]. 

 

2. HAZIR BETON SÜREÇLERİ VE OPERASYONEL KALİTE 

KONTROLÜ VE YÖNETİMİ 
 

Hazır beton; çimento, agrega, suyun yanısıra gerektiğinde kimyasal ve mineral 

katkılardan meydana gelen, bileşenleri bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir 

beton santralinde hazırlanarak, karıştırma işlemi üretim teknolojisine uygun olarak 

beton santrali veya transmikserlerde yapılan ve döküm yerine transmikserler ile 

taşınarak pompa ile dökülen ve tüketiciye “taze beton” olarak teslim edilen ve 

başlangıçta akıcı kıvamda olup, şekil verilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek 

mukavemet kazanan önemli bir yapı malzemesidir [4-9].  

 

Hazır beton süreçleri pazarlama-satış ile başlamakta, daha sonra sipariş aşamasını 

takiben, müşteri tarafından istenilen betonun tasarımı, üretimi, sevkiyatı ve dökümüyle 

devam etmektedir. Beton dökümünü ise betonun yerleştirilmesi ve bakımı izlemektedir. 

Bu süreçlerden tasarım laboratuvarda, üretim tesiste, sevkiyat trafikte, döküm, 

yerleştirme ve bakım ise şantiyede gerçekleşmektedir. Bu ana süreçlerin yanında hazır 

betonda makine bakım onarım ve otomasyon gibi destekleyici süreçler de vardır ve 

doğrudan kalite yönetimine etki etmektedir. Pazarlama-satış aşamasından başlayıp 

beton bakımı ile biten hazır beton süreçlerinin tamamında opreasyonel kalite kontrolü 

ve yönetiminin önemi büyüktür.  

 

Beton karışım hesabı, istenen kıvam, işlenebilme, dayanım, dayanıklılık, hacim sabitliği 

ve diğer aranan özelliklere sahip en ekonomik betonu elde edebilmek amacıyla gerekli 

agrega, su, hava ve gerektiğinde katkı maddesi miktarlarını belirleyebilmek için yapılan 

hesap olarak tarif edilmektedir [10]. İstenilen özelliklerde ve performansta beton elde 

etmek için, uygun bileşenlerin seçimi tasarımdaki ilk adımdır. İkinci adım ise karışım 

oranlarını belirleme sürecidir. Beton bileşimi ürün maliyetini ve özelliklerini 
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etkilediğinden, hazır beton karışım tasarımında yaygın olarak kullanılan yöntemler esas 

alınmalıdır. Hazır beton tasarımından sonra reçeteler otomasyon sistemine girilerek 

beton üretimi başlar. Reçetelere göre tartılan hammaddeler çeşitli tip ve büyüklükte 

karıştıcılar yardımıyla hazır beton haline getirilip transmikserlere yüklenir ve 

şantiyelere gönderilir ve pompa, vinç (kovalı döküm) vb. ekipmanlar yardımıyla kalıba 

yerleştirililir. Bunu kalıplara yerleştirilen betonun sıkıştırılması ve kürlenmesi (bakımı) 

takip eder. Beton dökümü esnasında şantiyelerde numuneler alınarak hazır betonun 

dayanım gelişimi izlenir. 

 

3.  YALIN ALTI SİGMA YÖNTEMİ VE HAZIR BETON 

SÜREÇLERİNDE UYGULAMALAR  
 

Bir firmada verimlilik işletme performansının en önemli göstergelerinden biridir. 

Verimliliğin düşmesi ise firmanın pazar payının, satışlarının ve karlılığının azalmasına 

neden olur. Yalın yönetim ve altı sigmanın birleştirilmiş modeli olan yalın altı sigma 

teknikleri kullanılarak süreçlerin daha verimli duruma getirilmesi mümkün olmaktadır. 

Burada yalın yönetim süreç akışı ve hızını iyileştirmekte, süreçteki israfları ortadan 

kaldırmakta ve karmaşıklığı azaltmakta, altı sigma ise kaliteye odaklanarak süreç 

performansını gözlemektedir. 1960’ların başındaki Henry Ford’un Yalın Akış imalat 

süreci ile 1980’lerde Motorola tarafından yaratılan Altı Sigma’nın birleştirilmesiyle 

ortaya çıkan Yalın Altı Sigma yönteminin kullanılmasıyla operasyonel etkinliğe 

ulaşılabilmektedir [11]. 

 

Yalın altı sigma yöntemi projelere genellikle beş aşamada uygulanmaktadır. Bunlar 

tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol safhalarıdır. Tanımlama aşamasında 

problem tanımı netleştirilmekte, projenin firma için değeri belirtilmekte ve proje planı 

oluşturulmaktadır. Tanımlama safhasında proje sözleşmesi, sürecin üst düzey haritası, 

müşterinin sesi süreci ve paydaş planlama kullanılan en önemli araçlardır. Ölçme 

aşamasının çıktıları ise süreç yeterliliği için referans değerler ve uygulanmış veri 

toplama planıdır. Bu aşamada balık kılçığı, önceliklendirme matrisi ölçüm sistemi 

analizi ve ve çeşitli grafiksel araçlar kullanılmaktadır. Analiz aşaması sonrasında ise 

kök nedenlere ulaşılır ve bu safhada süreç haritalarıyla birlikte sebep-sonuç 

diyagramları ve çeşitli hipotez testleri araç olarak kullanılır. Kontrol aşamasının çıktıları 

ise proje sonuçlarının değerlendirilmesi, belirlenmiş süreç izleme sistemi ve sahibine 

teslim edilmiş süreçlerden oluşmaktadır. 

 

Bu çalışmada öncelikle proje belirlenmiş ve proje sözleşmesi yapılmıştır. Proje 

sözleşmesi projeyi, hedeflerini ve varsayımlarını ana hatlarıyla açıklayan bir proje 

özetidir. Bu sözleşme proje sponsoru ile proje ekibi arasında yapılan anlaşmayı ve proje 

beklentilerini özetler. Proje sözleşmesi aslında proje süresi boyunca sponsor ve ekip 

arasında anlaşmaya varılarak değiştirilebilecek canlı bir belgedir. Bu çalışmada proje 

seçilen tesislerde C25 ve C30 sınıfı betonlarda hammadde optimizasyonunu baz alarak 

değişkenliklerin en aza indirilmesiyle standart sapmaların düşürülüp optimum çimento 

dozajının elde edilmesi üzerinedir. Çalışmada C25 ve C30 sınıflarının seçilmesinin 

amacı toplamda en çok dökülen ve en çok hammadde optimizasyonu gerektiren sınıflar 

olmalarıdır. 

 

Proje sözleşmesinin ardından üst düzey süreç haritası oluşturulmuştur. Burada sırasıyla 

tedarikçiler, girdiler, süreçler, çıktılar ve müşteriler tanımlanmıştır. Şekil 1 bu projenin 

altı sigma projelerini uygulamak için bir araç olarak kullanılan Minitab bilgisayar 
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programıyla yapılmış üst düzey süreç haritasını göstermektedir. Burada müşteri beton 

müşterisi, çıktı ise hazır betondur. Projede ana süreçler hazır beton üretim, sevkiyat ve 

kalite kontrol süreçleri olarak belirlenmiştir. Bu süreçlerin girdileri ise hazır beton 

reçeteleri, hammadde stoklama koşulları, beton üretim ekipmanları, beton dağıtım 

ekipmanları, üretim personeli ve kalite kontrol personelidir. Bu girdilerin tedarikçileri 

ise kalite yönetimi, tesis yönetimi, alt yüklenicilerdir. Şekil 2 ise hazır beton’un süreç 

haritasını özetlemektedir.  

 

 
Şekil 1. Projenin üst düzey süreç haritası (SIPOC) 

 

 

 
Şekil 2. Hazır beton süreç haritası (Process map) 

 

Yalın altı sigma projelerinde en önemli kısımlardan biri de müşteri sesinin kalite için 

kritiklere dönüştürülmesidir. Müşterinin sesi, sürecin müşterilerinin isteklerini 

ölçülebilir karaktaristikler olan “KİK” lere (kalite için kritik) çevirmeye yönelik bir 

araçlar setidir. Şekil 3 bu projede müşteri sesinin KİK’e nasıl dönüştüğünü 

göstermektedir. Bu yaklaşım ile birlikte projenin tanımlama aşaması bitmektedir. 
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 Şekil 3. Müşteri’nin sesinden kalite için kritik’e geçiş (From VOC to CTQ) 

 

Yalın altı sigma araçları ile yürütülen projelerde ikinci aşama ölçme aşamasıdır. Bu 

aşamada süreç yeterliliği için referans değerler ve uygulanmış veri toplama planı 

oluşturulur. Şekil 4 tesislerdeki süreç yeterliliklerini göstermektedir. Buna göre 3022 

numaralı tesisin diğerlerine göre daha yüksek bir süreç yeterliliğine sahip olduğu 

söylenebilir. Bu grafiklere göre diğer tesislerde süreçlerin analiz edilmesi ve 

iyileştirilmesi yerinde olacaktır. Şekil 5 ise ölçüm sisteminin analizini göstermektedir. 

Bu analiz kullanılan ölçüm sisteminin kararlar için yeterli veriyi sunabilmesini sağlar. 

Burada sistemin yinelenebilirliği ve yeniden üretilebilirliği değerlendirilebilir.  

 

  
Şekil 4. Süreç yeterlilikleri (process capabilities) 
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Şekil 5. Ölçüm sistemi analizi (Gage R&R) 

 

Projelerde bir sonraki safha analiz safhasıdır. Burada süreç haritalamasına istinaden 

sebep-sonuç diyagramları oluşturulur, ilişki grafikleri ve hipotez testleri uygulanır ve 

gerekiyorsa deney tasarımı gerçekleştirilir. Bu proje için oluşturulan balık kılçığında 

önceliklendirilen konular uygun hammadde kabulü, betonun üretimden sonra uygun 

sevkiyatı, doğru numune alımı, personel yetkinliği, hammaddelerin kalite 

değişkenlikleri, hammadde tip ve oranları olmuştur. Önceliklendirme yapılmış olan tüm 

değişkenliklerin hipotez testleri yapılmıştır. Örneğin; Şekil 6  betonun taşıma süresinin 

beton basınç dayanımına etkisini göstermektedir. Taşıma süresinin beton basınç 

dayanımı standart sapmalarına etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, ancak 

taşıma süresinin artmasıyla ortalama beton basınç dayanımlarının azaldığı gözlenmiştir. 

 

 
Şekil 6. Varyans analizi (ANOVA) örneği 
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Şekil 7 tesisler için yapılan bireysel hareketli aralık grafiklerinden  (I-MR chart) birini 

göstermektedir. Bu grafiğe göre bireysel değerlerden bir tanesi grafiğin kendiliğinden 

belirlediği üst kontrol limitinin üzerinde çıkmıştır. Bu noktada dayanımın grafikte 

belirtilen üst kontrol limitinin üzerinde çıkmasının birçok nedeni olabilir. 
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Şekil 7. Bireysel hareketli aralık grafiği (I-MR chart) örneği 

 

Yalın altı sigma yöntemiyle yürütülen projelerde son aşamalar ise iyileştirme ve kontrol 

aşamalarıdır. Burada önce aksiyon planları yapılarak iyileştirme alanları belirlenmiş ve 

sonrasında süreçler kontrol edilmiştir. İyileştirme aşamasında alınan aksiyonlar, 

kimyasal katkı kullanımı, hammadde kabulü, sevkiyat, numune alımı, personel 

yetkinliği, hammaddelerin kalite değişkenlikleri, hammadde tip ve oranları olmuştur. 

 

Şekil 9 örnek bir diğer tesis verilerinden elde edilen bireysel hareketli aralık 

grafiklerinin iyileştirme öncesi ve sonrasını göstermektedir. Buna göre iyileştirme 

öncesi ve sonrası normal olarak dağılmış olan verilerin iyileştirme sonrası daha dar bir 

aralıkta hareket ettiği görülmektedir. Şekil 10 ve Şekil 11 farklı iki şekilde iyileştirme 

öncesi ve sonrası süreç yeterliliklerini kıyaslamaktadır. Buna göre ortalama değerlerde 

istatistiksel olarak anlamlı bir artış gerçekleşmemesine rağmen, standart sapmanın bir 

miktar azaldığı görülmektedir. Ayrıca sürecin de daha yeterli bir hale geldiğini 

söylemek mümkündür. Böylece sürecin müşteri isteklerini daha iyi karşılayabilir 

duruma geldiği söylenebilir. 
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Şekil 9. İyileştirme öncesi ve sonrası bireysel hareketli aralık grafikleri 
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NoYes

P = 0,082
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NoYes
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LSL
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-- The process mean did not change significantly (p > 0.05).

(p > 0.05).

-- The process standard deviation was not reduced significantly

Conclusions

 

Before: 3013_C25 s_1     After: 3013_C25 s_2

30 * *

                                                                                

Lower Spec Target Upper Spec

Customer Requirements

                                                                            

Mean 33,898 33,505 -0,39294

Standard deviation 2,4487 1,9417 -0,50695

Capability

    Pp * * *

    Ppk 0,53 0,60 0,07

    Z.Bench 1,59 1,81 0,21

    % Out of spec 5,57 3,55 -2,02

    PPM (DPMO) 55695 35518 -20177

Statistics Before After Change

Reduction in % Out of Spec

to 3,55%.

% Out of spec was reduced by 36% from 5,57%

Before/After Capability Comparison for 3013_C25 s_1 vs 3013_C25 s_2

Summary Report

Was the process standard deviation reduced?

Did the process mean change?

Actual (overall) Capability

Are the data above the limit?

Comments

 
Şekil 10. İyileştirme öncesi ve sonrası süreç yeterliliği karşılaştırma panosu 
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Total N      37      38

Subgroup size       1       1

Mean 33,898 33,505 -0,39294

StDev (overall) 2,4487 1,9417 -0,50695

StDev (within) 2,6267 1,8377 -0,78900

Before After Change

Capability Statistics

     Cp * * *

     Cpk 0,49 0,64 0,14

     Z.Bench 1,48 1,91 0,42

     % Out of spec (exp) 6,89 2,82 -4,07

     PPM (DPMO) (exp) 68899 28236 -40663

                                                                                

Actual (overall)

     Pp * * *

     Ppk 0,53 0,60 0,07

     Z.Bench 1,59 1,81 0,21

     % Out of spec (obs) 0,00 0,00 0,00

     % Out of spec (exp) 5,57 3,55 -2,02

     PPM (DPMO) (obs) 0 0 0

     PPM (DPMO) (exp) 55695 35518 -20177

Potential (within)

Before After Change

Actual (overall) capability is what the customer experiences.

process shifts and drifts were eliminated.

Potential (within) capability is what could be achieved if

Before/After Capability Comparison for 3013_C25 s_1 vs 3013_C25 s_2

Process Performance Report

Capability Histogram
Are the data above the limit?

 
Şekil 11. İyileştirme öncesi ve sonrası süreç yeterliliği performans karşılaştırma panosu 

 

3.  SONUÇLAR  
 

Bu çalışmada yalın altı sigma araçları kullanılarak hazır beton süreçlerinin içinde yer 

alan kimyasal katkı kullanımı, hammadde kabulü, sevkiyat, numune alımı, personel 

yetkinliği, hammaddelerin kalite değişkenlikleri, hammadde tip ve oranları konularında 

iyileştirmeler yapılmış ve hazır beton süreçlerinin tesisler bazında süreç yeterlilikleri 

analiz edilmiştir ve düzenli olarak hammadde optimizasyonları yapılmıştır. Analiz 

sonuçları süreç yeterliliğinin iyileştirmeler sonrasında daha iyi olduğunu göstermekte, 

bu da müşteri isteklerinin iyileştirmeler sonrasında daha iyi karşılandığı anlamına 

gelmektedir.   
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