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Özet 

Bütünsel Nitelik Yönetimi (BNY) birçok sektörde 1950 yıllarından beri uygulanıyor 
olmasına rağmen, inşaat sektöründe uygulanması ancak 1980 yılları içerisinde 
başlayabilmiştir. İnşaat sektöründe diğer sanayi sektörlerinden farklı olarak, projelerin 
tekrarı ya çok sınırlıdır ya da yoktur; her projenin farklı girdileri ve çıktıları vardır. 
Proje yönetimi kapsamında yer alan zaman, finans, malzeme, iş gücü v.b. yönetiminin 
BNY ile eşgüdümlü bir biçimde bağımsız binalar arasındaki farklılıklar da göz önünde 
tutularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Etmen ve değişken sayısının çokluğu ve 
maliyet sebebiyle, özellikle küçük projelerde, proje yönetimi ve BNY uygulaması ihmal 
edilmektedir. İstenen niteliklere sahip bir yapının en düşük “toplam ömür maliyeti” ile 
elde edilmesinde etkili bir yönetim gerekmektedir. Bu bildiride BNY tanıtılmakta, hazır 
betonla yapımda etkin ve verimli uygulama ilkeleri tartışılmaktadır. 

Abstract 

Although Total Quality Management (TQM) has been in application since1950s, its 
implementation in civil engineering dates back to only 1980s. Civil engıneering 
construction differs from other industries in that the number of repetition of a project is 
either very limited or nill, each project having unique inputs and outputs. Project 
management has to be performed establishing a coordination between TQM and other 
constituents such as time, finance, materials and manpower management taking into 
account also the differences between independent buildings. In the developing 
countries, project management including TQM is disignored, especially in single, small 
projects, due to the high number of factors and variables involved and the cost, despite 
the fact that effective management is a must for obtaining a structure meeting the 
requirements with minimum “total life-cycle cost”. In this paper, TQM concept is 
introduced, the principles and requirements for an efficient and productive 
implementation in construction with ready-mixed concrete is discussed. 



1. GİRİŞ 

Talebin ve üretimin artması ve rekabet ortamının gelişmesi ile birlikte insanlar daha 
nitelikliyi aramaya yönelmişler, niteliğin boyutlarını daha gerçekçi ve somut biçimde 
tanımlamışlar, üstün özelikli ve nitelikliyi üretmek amacıyla yeni yöntemler 
geliştirmişlerdir. Nitelik kavramı inşaat sektöründe genel olarak malzeme ve makina 
sanayi sektörlerindeki düzeyde yer almamaktadır. Müşterinin beklentilerine daha 
doyurucu cevap vermek, etkin ve verimli üretimle maliyetleri azaltmak için etkili bir 
yapım yönetimi sistemi gereklidir. BNY bunu başarmak için geliştirilmiştir. Bu 
bildiride dünyada birçok sektörde denenmiş ve başarılı olmuş BNY sistemi ilkeleri ve 
hazır betonla yapımda uygulanması incelenmiştir. 

2. BÜTÜNSEL NİTELİK YÖNETİMİ 

BNY’nin çeşitli kaynaklarda bulunan tanımları ve özelikleri aşağıda sıralanmaktadır. 

• Bir kuruluştaki herkesin katılımı ile süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin sürekli 
iyileştirilmesi suretiyle iç ve dış müşteri nitelik gereksinimlerinin karşılanması ve 
müşteri tarafından tanımlanan niteliği ürün ve hizmet yapısında oluşturmaya çalışan 
bir yönetim biçimidir [1]. 

• BNY kavramı üretim sürecinin geliştirilmesi, müşteri ve tedârikçi katılımı, takım 
çalışması, müşteriyi tatmin etmeye yönelik eğitim, maliyette düşüş ve hatâdan 
arınmış nitelikli iş üzerinde yoğunlaşır [2]. 

• BNY ürün ve hizmetlerin sistematik gelişimi için bir yöntemdir. Satıştan sonra 
müşteriye hizmeti de kapsar. Bütün çalışanları yapılanlara dahil eden, katılımcı bir 
tekniktir. Tamamen müşteriye odaklanmış, bir işletme kültürünü oluşturan tam bir 
yönetim sistemidir. İşletmenin var oluşuna ilişkin bir olgudur [3]. 

BNY katılımcı, dinamik, sürekli iyileştirmeci, verimliliği artırıcı, sapmaları ve maliyeti 
azaltıcı, müşteri odaklı bir yönetim felsefesidir. 

2.1. Niteliğin Tanımı 

Nitelik bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama 
yeteneğine dayanan özelliklerinin tümüdür (ISO 8402). Nitelik bir mal yada hizmetin 
belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeterliliklerini ortaya koyan karakteristiklerin 
tümüdür (Amerikan Kalite Derneği (ASQ)). Nitelik bir malın yada hizmetin tüketicinin 
isteklerine uygunluk derecesidir (Avrupa Kalite Organizasyonu- EOQ) [4]. 

BNY bakış açısından, nitelik bir mal veya hizmetle birlikte onun ayrılmaz parçası 
olarak üretilir ve müşteriye sunulur. Niteliksiz üretilmiş ve sunulmuş bir mal veya 
hizmetin üzerine sonradan nitelik eklenemez veya iliştirilemez. Bu durum özellikle her 
türlü beton için geçerlidir. Betonda nitelik, özeliklerin değerlerindeki sapmaların 
yeterince küçük ve istatistiksel denetim altında olmasıdır. 



2.2. Nitelik Denetimi  

BNY örgütlemesinin en etkileyici yönü genel yönetimin birincil sorumluluğu olarak ve 
pazarlama, mühendislik, üretim, endüstriyel ilişkiler, finans ve servis bölümlerinin 
olduğu gibi nitelik denetim işlevinin kendisinin de ana işlemlerinde müşteri merkezli 
nitelik etkinliklerinin yönetsel ve teknik yönden uygulanmasını içermesidir [5]. 

Uluslararası Standardlar Organizasyonu (ISO) belgelerinde nitelik denetimi “Niteliği 
oluşturmak, korumak, geliştirmek ve üretimi, müşteriyi tatmin edecek en ekonomik 
seviyede sürdürmek için üretici tarafından uygulanan işlemler dizisidir”. Nitelik 
denetim süreci, üretim performansı ile ilgili plan ve özeliklerin belirlenmesini, 
standardlardan sapmaların hesaplanmasını, istenmeyen sapmaların düzeltilmesini veya 
bunların etkilerinin azaltılmasını sağlayacak düzeltici eylemleri ve standardların 
iyileştirilip, standardlar arası uyumun sağlanmasını içerir [3]. Muayene işlemlerinin 
çeşit ve sıklılıklarını, kusurlu ürün sayısını ve ilgili maliyetleri uygun bir en aza 
indirmek için nitelik denetiminde katlı örnekleme planları uygulanır [6]. 

2.3. Nitelik Güvence veya Sağlama 

ISO 8402 Kalite Sözlüğü’nde (1986) nitelik güvencesi “Ürün ya da hizmetin kalite için 
belirlenmiş gereklilikleri karşılamasında yeterli güveni sağlayacak planlı ve sistematik 
çalışmaların toplamı” olarak tanımlanmıştır. Nitelik güvencesi bir ürün yada hizmetin 
müşteri gereksinimlerini tam ve doğru olarak karşılamasını sağlamak amacıyla bütün 
işletme fonksiyonlarının bir araya getirilmesidir [4]. 

2.4. BNY’nin Yönetsel İlkeleri 

Nitelik denetimi, nitelik güvence gibi kavramlar geçen yüzyılın ortalarından bu yana 
uygulanmaktadır. BNY’nin temelini oluşturan yönetsel ilkeleri 1980lerde başlayarak 
geliştirilmiş ve sistemin etkinliğini sağlayan ruhu durumuna gelmiştir. 

2.4.1 Yönetimin Sorumluluğu ve Önderlik 

BNY’nin önemli gereklerinden birisi üst yönetimin katılımıdır. Üst yönetime düşen 
sorumluluklar, sistemi sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek, başarılı önderler 
yetiştirmeye içtenlikle istekli olmaktır. Bu ise hiyerarşinin olabildiğince azaltılması, 
yatay örgütlenme, ile olduğu kadar yeteneklerin kendini göstermesi için ortam 
hazırlamakla da olabilmektedir. Başarılı önderlerin önemli 12 davranışı vardır: 

1. Dış ve iç müşterilere ve onların gereksinimlerine öncelik verirler. 
2. Astlarını denetlemek yerine yetkilendirirler.  
3. Mevcudu korumaktan çok iyileştirmeye önem verirler. Önderler “Bozuk değilse 

tamir etme!” demek yerine “Mükemmel değilse iyileştir!” derler. 
4. Yetersizliklerin önlenmesine önem verirler. “Bir gram önlem bin gram tedaviye 

bedeldir” sözünün gereğini yaparlar. 
5. Firma içi rekabetten çok birlikte çalışmayı teşvik ederler. 
6. Yönetmek ve denetlemek yerine eğitirler ve yönlendirerek birlikte çalışırlar. 
7. Karşılaştıkları problemlerden ders alırlar. 
8. İletişimi iyileştirmek için sürekli çalışırlar, vakit ayırırlar. 
9. Nitelik elde etme yönündeki kararlılıklarını sürekli gösterirler. 
10. Tedârikçilerini fiyatlarına göre değil niteliklerini esas alarak seçerler. 



11. Nitelik çalışmalarını desteklemek için örgütsel sistemler kurarlar. 
12. Takım çalışmasını teşvik ederler ve takım çalışmasına değer verirler [7]. 

2.4.2. Vizyon, Misyon, Nitelik Politikası 

İşletmenin tepe yöneticisinin önderliğini yapacağı bir ekip vasıtasıyla, ayrıntılı biçimde 
öncelik sırasına göre amaçlar belirlendikten sonra, bu amaçlara erişebilmek için 
uygulanacak yol ve yöntemlerin belirlenmesi, “vizyon”, “ileriyi görme gücü”dür. 
Vizyon amaçtan farklıdır. Amaç (misyon) varılacak yer, vizyon ise buraya nasıl 
gidileceğini açıklayan yol ve yollar bütünüdür. Misyon büyük bölümüyle soyuttur, 
vizyon ise somuttur. İşletme politikası, açıkça belirtilen bir ürün niteliğine ulaşmayı, bu 
niteliği elde etmenin maliyetini düşürmeyi, üretim ve dağıtım programını 
gerçekleştirmeyi içerir. Nitelik politikası ise amaçlar ve bu amaçlara ulaşmada 
kullanılacak yollar olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır [3]. 

2.4.3. Katılımcı Yönetim 

Karar verme sürecinde çalışanların katılımının sağlanması niteliği iyileştirir ve 
verimliliği artırır. İş gücünün süreç hakkında bilgi sahibi olmasıyla daha gerçekçi, 
desteklenen ve uygulanması için çaba harcanmaya değer kararlar ortaya çıkar. Ayrıca 
bir süreç denetim dışına çıktığında çalışanların nitelik iyileştirme alanlarını belirleme ve 
düzeltici eylemi gerçekleştirme yetenekleri yükselir. Çalışanların katılımı işçi yönetici 
sürtüşmesini azaltır ve güveni yükseltir [7]. 

2.4.4. Müşteri Memnuniyeti 

Müşteri bir mal veya hizmeti alıp kullanan kişidir ve çalışan herkes bu tanım içinde yer 
almaktadır. Çünkü ne iş yaparsa yapsın, herkes (her işlev) bazı girdileri işleyerek 
oluşturduğu sonucu (çıktıyı) bir başka kişiye (işleve) girdi olarak sunmaktadır [7]. 
Müşteri, iç ve dış müşteri olmak üzere iki türlü olabilmektedir. Dış müşteriler genellikle 
son kullanıcı yani tüketicilerdir [3]. Dış müşteri bir ürün veya hizmeti alan fakat 
kuruluşun bir parçası olmayan kişi ya da kuruluştur. İç müşteri kuruluş içindeki bir 
bölümün veya sürecin çıktılarını girdi olarak kullanan kişi yada bölümdür [1]. 

BNY’nde “nitelik düzeyi” yalnız standardlara uygunluk değil, müşterinin gereksinim ve 
mantıklı beklentilerini tam ve sürekli olarak karşılamadaki başarı düzeyidir. Üretilen 
mal ve hizmetlerin müşterinin benimsemediği, karşılık ödemeyi düşünemediği bir 
ölçüte göre nitelikli olmasının serbest rekabet ortamında değeri yoktur; bu durum 
müşterinin kaybedilmesi demektir [3]. Yeni bir müşteriyi kazanmanın maliyeti eski bir 
müşteriyi muhafaza etme maliyetinin ortalama 5 katıdır. BNY’nin çekiciliği müşteri 
beklentilerini onları sevindirecek, çekecek düzeyde karşılamayı kurumsal bir sabit fikir 
haline getirmesindedir [7]. 

2.4.5. Tedârikçi Ortaklığı 

Ortalama olarak üretim maliyetinin %40’ını satın alınan mal ve hizmetler oluşturur; bu 
nedenle nitelik problemlerinin önemli bir bölümü tedârikçilerden kaynaklanır ve bu 
nedenle tedârikçi yönetimi son derece önemlidir [7]. Ishikawa “Japonya’daki Nitelik 
Geliştirme çabalarının kısa zamanda sonuç verememesi, başlangıçta Bütünsel Nitelik 
anlayışının tedârikçi firmaları da içine alacak şekilde genişletilmemesinden 
kaynaklanmaktadır” diyerek, “girdi malzeme nitelikli olmadıkça, tasarlanan nitelikte 



üretim olanaksızdır” gerçeğini ifade etmektedir. Girdi mal ve hizmet niteliğinin önemi 
sadece ürünün parçası olmasından değildir [8]. Örnek olarak hazır beton üretiminde 
çimento ve agreganın nitelik düzeyleri betonlu yapı elemanlarının taşıma gücü ve 
dayanıklılığı yanında tesisin mekanik aksamı ve çalışanları kadar betonu yerleştiren 
işçinin güven duygusunu ve başarımını da etkiler. Kâr ve zarara birlikte ortak olan 
tedârikçi üretim araçlarına, girdi ve ürün niteliğine sahip çıkar. 

2.4.6. BNY’de Eğitim 

BNY sürecinin en gerekli ve önemli unsurlarından biri de her düzeyde sürekli ve yaygın 
eğitimdir. Eğitim, çalışanların işlerini doğru yapmalarını sağlayıcı bilgileri 
kazandırması yanında tüm süreçlere yönelik iyileştirme ve geliştirme fırsatlarının da 
çalışanlar tarafından anlaşılmasına olanak tanıyıcı yeni ve ilâve bilgi ve becerileri de 
kazandırır [9]. Şirketin bütün çalışanlarının kadrolarına uygun düzeyde yeni felsefe ve 
nitelik bilimleri konusunda öğretim almaları sağlanmalıdır. Bazı öğretim ve eğitimin bir 
bölümü paralel yürütülebilirken üst düzey yönetime öncelik verilmeli, bunu orta düzey 
yönetim ve uzmanlar izlemeli sonuncu olarak da ilk saf ustalar ve işçiler gelmelidir [7]. 

2.4.7. Sürekli İyileştirme 

BNY’de iyileştirme çalışmalarının hedefi öncelikle süreçleri daha iyisiyle değiştirerek 
iyileştirmektir. Süreç, müşteri için katma değer oluşturacak özgün çıktılar elde etmek 
üzere özgün girdiler kullanan biri biriyle ilişkili eylemler bütünüdür. Bir sürecin mal 
veya hizmet çıktısı bir başka sürecin girdisidir [1, 7]. Değişkenliğin en belirgin özelik 
olduğu rekabet ortamında BNY’nin “Değişmeyen ölür” felsefesi gereğince ve 
“Yeterince iyi yeterli değildir” ilkesi ışığında, sürekli olarak kendilerini yenileyen ve 
hızla değişen firmaların başarılı olduğu görülmektedir. Değişim ile baş edebilmenin tek 
yolu ise müşteriye sunulan ürün ve hizmetin niteliğini sürekli olarak geliştirmeyi hedef 
alan değişiklikleri yapmaktır [8]. Nitelikte sürekli iyileştirme “standard nitelikten daha 
iyi yapmanın yollarını bulmak” şeklinde tanımlanabilir. İlk aşamada yapılması gereken, 
mevcut iş standardlarını gözden geçirmek, performansı iyileştirerek standardlara uymak, 
daha sonra da standardları geliştirmek üzere, iyileştirme fırsatı olup olmadığını 
araştırmaktadır [3]. 

“Sürekli iyileştirme” sağlamak için aşağıda sıralananları yapmak gerekir: 

• İşin tümünü bir bütün süreç olarak görmek, ister üretimle ister bir işle ilgili olsun. 
• Bütün süreçleri etkili, verimli ve uyarlanabilir yapmak. 
• Değişen müşteri gereksinimlerini belirlemek, tahmin etmek. 
• Süreç içi başarımı denetlemek; hurda miktarı, devir süresi, denetim grafikleri gibi 

özelik ve ölçüleri kullanarak. 
• Mevcut başarım düzeyi hakkında yapıcı eleştirisel bakışı sürdürmek. 
• Kayıpları ve yeniden işlemeleri, her nerede varsa, ortadan kaldırmak. 
• Ürün veya hizmete değer katmayan eylemleri ortadan kaldırmayı amaç edinmek. 
• Her işte her aşamada kusurları ortadan kaldırmak, iyileştirme çok küçük de olsa. 
• Rekabette üstün duruma gelebilmek için başka firmalarla kıyaslamak. 
• Büyük gelişmeler elde edecek yenilikler yapmak. 
• Kazançları muhafaza ederek gerilemeyi önlemek. 
• Gelecekteki eylemlerde geçmişte öğrenilen dersleri uygulamak. 



• İstatistik süreç denetimi (İSD), deney ve incelemelerin planlanması, başkalarıyla 
kıyaslama, nitelik fonksiyonu uygulama (NFU) gibi teknik araçları kullanmak [7]. 

Burada unutulmaması gereken nokta şudur: Bugün dünden ilerde olmayan geriler. 

3. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PROJE YÖNETİMİ 

Proje Yönetimi belirli bir amaca ulaşmak için insan, finans ve malzeme kaynaklarının 
projeye özel örgütlendiği bir çalışmadır. Her bir inşaat mühendisliği projesi tekrarı 
olmayan, girdileri ve çıktıları kendine özgü, başlangıcı müşteri gereksinimleri, istekleri 
ve beklentileri doğrultusunda yapım kararı, ortası gereksinimleri karşılayacak tasarım, 
bitişi yapının fiziksel oluşturulması olan süreçler dizisidir. Girişimciler, beklentiler, 
istekler, yer veya arsa, proje ekibi, bütçe ve zaman değişkenleri ve ilgili öncelikler, 
nitelik ve nicelikler her projede farklıdır [10]. İnşaat projesinde yönetimi gerektiren en 
önemli sebep sınırlı kaynaklarla belirli bir sürede bitirilmesi zorunluluğudur. 

4. HAZIR BETONLA YAPIMDA BNY 

BNY, yıllardır pek çok sanayi sektöründe başarıyla uygulanmaktadır. İnşaat sektöründe 
ve hazır beton üretiminde ise temelde farklar olmakla birlikte kolaylıkla uyarlanıp 
uygulanabilmekte, verimlilik artışı ve ekonomi sağlanabilmektedir. 

4.1. Hazır Betonla Yapımda Niteliğin Tanımı 

İnşaat sektöründe, işveren gereksinimleri tasarımcıların çizim ve şartnameleri ile 
tanımlanarak ihale dosyasında yer aldığından, yüklenici açısından nitelik, “çizim ve 
şartnamelere uygunluk” [11] olarak tanımlanmaktadır. Hazır betonla yapımda BNY’de 
nitelik, özeliklerin tasarımda öngörülen, TS EN 206-1/Nisan 2002’de tanımlı, ortalama 
değerlerin üst düzeyde olması değil değişkenliklerinin ve kusurlu ürün birimi sayısının 
şartnamelerde müsaade edilenden az olmasıdır. Örnek olarak betonun işlenebilirliğinin 
ve karakteristik dayanımının tasarımda istenenin üstündeki bir değerde olması değil 
hedef değerlerden sapmalarının ve maliyetlerin az, beton yerleştirme ekibinin ve 
müşterinin memnun olması demektir.  

4.2. Hazır Betonla Yapımda BNY’nde Yönetimin Sorumluluğu ve Önderlik 

Sektörel analizler, inşaatta nitelik sorununun sadece küçük bir kısmının teknik 
nedenlerden, büyük bir bölümünün ise yönetimin yetersizliğinden, eğitim eksikliğinden 
ve işin en düşük veya ortalamanın altındaki ilk teklife ihâle edilmesi sonucu oluşan 
ticârî baskılardan kaynaklandığını göstermektedir [11]. Üstlenici veya tedârikçi 
tarafından yapılan indirimler, inşaat işleri ile ilgili mevcut iktisâdî ortam koşullarında 
olabilirlik bakımından değerlendirilmelidir. Nesnellik sınırlarını zorlayan indirimler 
yönetimce kabul edilmemeli, yapılmış ihâleye dosya dışı ve karşılığı ödenmemek üzere 
işler eklenmemeli, nitelik denetim ve sağlama uygulanmamasının kısa vadede 
kullanıcının gözünden saklanabilen fakat uzun vadede yol açacağı özelik ve nitelik 
yetersizliklerine, büyük maliyet artışlarına meydan verilmemelidir. 



4.3. Hazır Betonla Yapımda BNY’nde Katılımcı Yönetim 

Betonun kıvamı, en büyük tane boyutu, dayanımı ve dayanıklılığı (TS EN 206-1), 
donatının dayanımı, çapları ve sıklığı (TS 500), nitelik düzeyleri, tasarlanan yapıya ve 
betonu yerleştirip sıkıştıracak ekip ve eldeki donanıma uygun olmalıdır. Katılımcı 
yönetim için inşaat firması çalışanları, mimar, mühendis, büro personeli, işçi ve ustaları, 
yöneticilerin önderliğinde kendilerini doğrudan ilgilendiren konularda katılımı 
özendirecek düzeyde söz sahibi ve firmanın geneli hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. 
Tüm fikirler ve beklentiler, önder(ler)in eşgüdümünde toplanarak değerlendirildikten 
sonra karara bağlanarak uygulamaya geçecektir. BNY, yönetimin katılımı sağlamada 
etkin biçimde öncü olmasını öngörmekte, çalışanların kendilerine danışılarak verilen 
kararlara uydukları, sahip çıktıkları gerçeğine dayanmaktadır [10]. 

4.4. Hazır Betonla Yapımda BNY’nde Müşteri Memnuniyeti 

Tasarım ve yapımda işlevi olan her kişi ve kuruluş için tedârikçi ve müşteri vardır. 
Müşteriler kuruluş içinde ve dışında olabilir. Üretim sürecindeki mal sahibi, tasarımcı, 
yüklenici sırasıyla üç işleve sahiptir (Şekil 1): tedârikçi, işleyici ve müşteri. Bu üç işlev 
inşaat üretim sürecinin her aşamasında görülür. Tasarım aşamasında, mal sahibi 
ihtiyaçlarını tasarımcıya aktarır. Bu aşamada tasarımcı mal sahibinin “müşterisidir”. 
Tasarımcı “işleyici” rolünde plan ve şartnameleri hazırlar. İnşaat aşamasında, 
yüklenicinin “tedârikçisidir”; hazırladığı plan ve şartnameleri yükleniciye (“müşteri”ye) 
devreder. Yüklenici, “işleyici” rolünde plan ve şartnameleri uygular ve inşaatı 
tamamlar. Kullanım aşamasında mal sahibi “müşteri” bina ve tesisleri yükleniciden 
(“tedârikçi”den) devralır; mal sahibi “işleyici” rolünde bina ve tesislerin kullanımı ve 
bakımından sorumludur. İnşaat endüstrisinin işlevi son müşteriye (mal sahibine veya 
kullanıcıya) ihtiyaçlarını karşılayacak bina, tesis ve diğer yapıları sağlamaktır. BNY’nin 
amacı müşterinin gereksinimlerini doğru olarak saptamak ve bunları karşılayacak yapıyı 
en ekonomik biçimde inşa etmektir. Yapı üretim sürecinde nitelik sağlanarak pahalı 
hatâların en aza indirilmesi mal sahibinin ve kullanıcının memnuniyetini sağlar [2]. 

 
MAL SAHİBİ YÜKLENİCİ 

Mal sahibinin 
İhtiyaçları 

Tamamlanmış 
Yapı 

Planlar ve 
Şartnameler 

Tasarım 
Süreci 

Kullanım 
Süreci 

İnşaat 
Süreci 

MALSAHİBİ MİMAR / MÜHENDİS 

Girdi İşlem Çıktı Girdi Girdi 

Çıktı Girdi İşlem Çıktı 

 
Şekil 1 Tipik bir inşaat projesi akış diyagramı [2] 

Hazır betonun şantiyede ilk müşterisi iletme, yerleştirme ve sıkıştırma ekibidir. Ekibin 
yeteneklerine, beklentilerine (kalıp boyutları ve donatı sıklığına uygun maksimum tane 
boyutu, tane boyutu dağılımı ve kıvama sahip) olması durumunda beton kolayca, 
ayrışmadan, boşluksuz yerleştirilip sıkıştırılabilir.  



4.5. Hazır Betonla Yapımda BNY’nde Tedârikçi Ortaklığı 

Geleneksel olarak inşaat endüstrisinde yüklenici, alt yüklenici ve satıcılar en düşük ihale 
teklifi üzerine çalışırlar. Endüstriyel inşaat pazarında yaşanan deneyimler tedârikçi 
teklif tutarlarının azlığına göre değil yüklenicinin yaptığı işlerin niteliğine ve 
tedârikçileri ile uyumluluğuna bağlı olduğunu göstermektedir. BNY’nde bu uyum 
ortaklık girişimleri ile sağlanabilmektedir. Yüklenici-tedârikçi arası ilişkiler 
olabildiğince az sayıda tedârikçiye ve karşılıklı güvene dayanmalıdır. Bazı mal sahipleri 
yüklenicilerde BNY programı olmasını şart koşmaktadırlar; bu da yüklenici firmaları 
tedârikçilerle ortaklık kurmaya zorlamaktadır [2]. 

Hazır beton firmasının çimento, agrega, katkı gibi ham madde tedârikçileri ile çeşitli iş 
araçları üzerinde iş ortağı olmaları bir örnek olarak verilebilir. 

4.6. Hazır Betonla Yapımda BNY’nde Eğitim 

İnşaat sektörünün en önemli sorunlarından biri çalışanlardaki eğitim yetersizliğidir. 
Örneğin Avrupa ve ABD’de işçi başına eğitim harcamasında inşaat sektörü sondan 
ikinci gelerek ortalama imalât sanayiine göre iki kez, lider sanayie göre beş kez daha az 
harcamaktadır. İnşaat firmaları dünyanın her tarafında, o da neredeyse yalnızca iş 
başında, eğitim programı uygulamaktadır. Bu tür yaklaşımla ya “eksik” ya da, 
“yanlışlarla dolu eğitim” verilebilmektedir [11]. 

İnşaat işlerinin mevsimler veya yıllara göre azalıp çoğalması, şantiyelerin sürekli 
değişen coğrafî konumları, şirketlerin eldeki proje ardından alacakları işleri tahmin 
edememeleri insana yapılacak yatırımı engellemektedir. Bu husus, inşaat yöntemlerinin 
giderek karmaşıklaştığı, daha ileri teknoloji kullanılan, daha hassas, daha narin yapıların 
ortaya çıktığı, işlerin daha hızlı yapılmasının gerektiği yoğun rekabet ortamında büyük 
önem taşımakta ve eğitim yetersizliği sonucu yapılan işlerin nitelik standardı düşmekte, 
on beş yirmi yılını dolduran tesisler yanlış kullanım ve yenilenme yetersizliğinden 
bütünüyle kullanılamayacak duruma gelebilmektedirler [11]. 

BNY kapsamında vazgeçilmez olan eğitimde firmanın her düzeydeki çalışanları hedef 
alınır ve nitelik herkesin sorumluluğu durumuna getirilir. Yöneticiler, mühendisler, 
teknisyenler, merkez ve şantiye ofisi elemanları, destek personeli ve saha işgücü için 
ayrı ayrı düzenlenmiş özel eğitim programları uygulanır. Mevsimlik işgücü üretim 
sektöründeki daha sürekli iş gücünden farklı özellikler gösterir. Bu değişken durum 
eğitim verilerek nitelikli işgücü sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Fakat zamanla artan 
sayıda firmanın sistemli eğitim programları uygulaması bu sorunu azaltacaktır [2]. 

Aşağıdaki öneriler başarılı bir eğitim çalışmasının temelini oluştururlar: 

• Eğitim sadece teknik konuları değil insan ve insan ilişkilerini de ele almalıdır. 
• Eğitim çabasına yöneticiler de dahil edilmelidir. 
• Eğitim çalışmaları gruplara göre özel hazırlanmalı, verilen örneklerde yapılan işe 

uygunluk göz önünde bulundurulmalıdır. 
• Çalışanların eğitime devamı gereklidir; bu herkes için bir iş şartıdır. 
• Yönetim etkin katılımı ve desteği ile eğitim için gerekli kararlılığı ve desteği 

göstermelidir. 
• Kriz durumlarında eğitim çalışmaları azaltılmamalıdır. 
• Eğitimde öğrenilen yöntem ve yordamlar bir an önce iş başında uygulanmalıdır. 



• Eğitim çalışması bir plan kapsamında yapılmalı, uygulaması ve etkileri dikkatlice 
takip edilmelidir. Bu çalışmalar öncelikle planlama grubu tarafından seçilmiş öncü 
takımlarda uygulanmalı, bunların başarıları ile eğitim çabaları desteklenmelidir [2]. 

Hazır beton tesisi vasıfsız işçisinden tesis şefine, firma nitelik sorumlusuna, genel 
müdürüne, yönetim kurulu başkanına kadar her düzeyde çalışan için yönetim ve 
yönetim araçları (teknikleri) ve işler üzerinde uygun yöntemlerle sistemli ve sürekli 
eğitim verilmeli, verilen eğitim belgelenmeli, eğitim ve bilgi niteliği ve düzeyi sürekli 
denetlenmeli, belgeler güncellenmelidir. 

4.7. Hazır Betonla Yapımda BNY’nde Sürekli İyileşme 

Niteliğin sürekli iyileşmesi üretim sürecinde kullanılan yöntem ve süreçlerin denetimi 
ile sağlanır. Yapı üretiminde her aşamanın girdisi değişerek çıktı olur; değişimi 
gerçekleştiren yöntemler bir sonraki aşamadaki müşteriyi daha iyi tatmin edebilmek için 
sürekli olarak geliştirilir. Her bir aşamada çalışanlar tedârikçi ve müşteri ile ilişki 
kurarak o aşamadaki iş üretim sürecini optimize ederler. Bu her bir çalışanın kendi 
konumu ile birlikte tedârikçi ve müşterinin konumlarını da bilmesini gerektirir. Üretim 
sürecini geliştirmek ve böylece hatâlardan kurtulmak inşaat sonrasında bulunacak 
hatâların giderilmesinden çok daha ucuza mal olur [2]. 

Juran, niteliğin artırılması için firmaların uygulayabilecekleri on basamaktan oluşan bir 
liste önermektedir [2]: 

1. Gelişme için ihtiyaç ve fırsatın 
farkında olunması. 

2. Gelişme için hedeflerin ortaya 
konulması. 

3. Hedeflere ulaşmak için örgütlenilmesi 
(bir nitelik kurulu oluşturulması, 
sorunların belirlenmesi, projelerin 
seçilmesi, takımların atanması, 
kaynakların belirlenmesi.) 

4. Eğitimin sağlanması. 
5. Sorunların çözümü için projelerin 

uygulanması. 
6. İlerlemenin rapor edilmesi. 
7. Yapılanın takdir edilmesi. 
8. Sonuçların iletilmesi, duyurulması. 
9. Biriken bilgilerin kaydedilmesi. 
10. Gelişme hızının korunması. 

5. HAZIR BETONLA YAPIMDA BNY’NİN DİĞER SEKTÖRLER 
İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

İnşaat sektörünü diğer sektörlerden ayıran özelliklerin başında şunlar gelmektedir: 

• İnşaat projelerinin bir çoğunun tek kereye mahsus olması: Bu nedenle, özellikle 
geleneksel inşaat yönteminde, bir sonraki inşaat projesi ürününün bir öncekiyle aynı 
özelliklere sahip olması olanaksızdır [12]. Ancak sürekli endüstriyel üretimlerde 
başlangıç üretiminden sonra süreçler denetim altına girerek ürünlerin özelliklerindeki 
sapmalar azalır. Beton bileşenlerinin özellikleri iklim koşulları ve zamanla 
değişmektedir. Bununla birlikte betonu değişik yapı türü koşullarında değişken özelikli 
bileşenlerle BNY uygulayarak sürekli üretmekte olan bir hazır beton firması nitelikte 
yeterli bir en az düzey sağlayabilir. 

• Proje süresinin uzunluğu: Proje süresi, girişimin yapılmasından inşaatın 
tamamlanmasına kadar geçen zamandır. Projenin büyüklüğüne, nakit akış hızına ve 
başka özel nedenlere bağlı olarak sürenin uzunluğu aylar, yıllar mertebesinde 



değişebilmektedir [12]. Bu süre uzunluğu özellikle geleneksel betonarme yapımda farklı 
mevsimlerde ve fasılalı üretimde, her yapı biriminde başlangıç üretimi durumunun 
ortaya çıkması aynı bir beton nitelik düzeyinin sağlanmasını güçleştirir. 

• Nitelik standardlarının tanımlanmasının güçlüğü: İnşaat sektöründe ürünün 
niteliği, teknik ölçütlerin dışında oldukça çeşitli estetiksel ölçütlere de bağlı olduğundan 
bazı standardları ve sınırları, uygulanacak nitelik düzeyini her bina için ayrıca 
belirlemek zordur [12]. Özel estetik dış görünüş sağlayan brüt beton, görünen agregalı 
beton, yüzeyi işlenmiş beton gibi ürünlerin elde edilmesi için geliştirilmiş özel 
yöntemler uygulanabilmektedir. 

• İnsan ilişkilerinin genellikle tek kereye özgü olması: Farklı projelerde bir araya 
gelen müşteri, yüklenici, alt yüklenici, kullanıcı, usta, işçi gibi kişilerin ilişkileri 
farklıdır [12]. Sürekli hazır beton üreten belirli bir tesiste santral ve pompa işletmenleri, 
beton taşıyıcı araç sürücüleri çok sık değişmemekle birlikte şantiyedeki yerleştirme ve 
sıkıştırma ekibinin değişmesi yapıdaki betonun nitelik düzeyini etkilemektedir. 

• Geri besleme (feedback) zorluğu: Süre uzunluğu, değişkenlerin çokluğu nedenleri 
ile geri beslemeler güncelliğini yitirebilmekte ve geçmiş deneyimlerden yararlanma 
zorlaşmaktadır [12]. Ancak değişken koşullar altında üretim yapan bir hazır beton 
tesisinin bu konudaki geri-beslemesinde yeterli bir güncellik ve süreklilik bulunur, 
mevsimlik değişimlere uyumda fazla zorlanmaz. 

• Maliyetlerin belirlenmesindeki zorluklar: Maliyetin önceden yeterli doğrulukla 
belirlenmesi her projede girdilerin farklı olması, proje süresinin uzunluğu, proje 
süresince başta belirlenen isteklerin değiştirilebilmesi sebebiyle diğer sektörlere göre 
daha zordur. Her inşaat projesinde işlevsellik (teknik ve fiziksel gereksinimleri 
karşılama), estetik (öznel istekleri karşılama), maliyet (tasarım, yapım ve faydalı 
kullanım ömrü boyunca getirdiği toplam maliyet) ve zaman (yapının tamamlanması için 
gerekli süre) olmak üzere birbiriyle çelişen dört ölçüt vardır. Her projede ve proje 
bölümünde bu ölçütlerin önem sıralarının belirlenmesinde ve ilgili sorumlulukların 
paylaşımında ve maliyetlerin oluşumunda değişen müşteri beklentileri ve istekleri de 
etkili olmaktadır [10]. Değişken sayısı büyüktür ve uygun çözüm tek değildir.  

İnşaat sektöründe üst yöneticiler diğer endüstriyel alanlardakilere göre çağdaş yönetim 
teknolojisine ve hattâ ilgili meslek bilgilerine genelde uzaktırlar ve bu eksiklerinin 
ayırdında olmayarak kendilerinin değişmesi gereğini kabul etmemek eğilimindedirler. 
İşverenler ise genelde tasarımın önemi konusunda yeterince bilinçli olmadıklarından 
(ucuz ve yetersiz tasarımın nitelikte büyük kayıp, maliyette büyük artış demek olduğunu 
bilemediklerinden) nitelik standardlarını tanımlamaya yeterli özeni göstermemek, ayrıca 
ve en önemlisi yüklenici seçiminde işi en düşük teklife ihale etmek eğilimindedirler. 
Geleneksel bina yapımında betonu üstlenici kullandığından doğrudan doğruya son 
kullanıcı yada mal sahibinden etkin geri-besleme alınması söz konusu değildir [11]. 

Çok (>8) katlı konut binalarında betonarme taşıyıcı sistem maliyeti toplam maliyetin en 
fazla %40-%50’si kadardır. Yapıda yerine yerleştirilmiş ve sıkıştırılmış betonun 
maliyeti taşıyıcı sistem maliyetinin %7-%20’si, bina toplam maliyetinin ise en fazla 
%3-%10’u kadardır. Betonda nitelik denetimi ve sağlama maliyeti beton fiyatının 
%2-%3’ü (bina toplam maliyetinin en fazla %0.06-%0.3’ü) kadardır. Niteliksizlik 
sonucu dayanıklılık ve dayanım özeliklerindeki yetersizliğin yada hasarın 



güçlendirilerek giderilmesi maliyetinin ise toplam bina maliyetinin en az %8-%10 
olduğu bilinmektedir. Betonda etkin bir nitelik sağlama gerçekleştirilmesi durumunda 
maliyetinin en az 30-100 katı kadar olası zararı önleyebileceği görülmektedir. C 30 ve 
daha üst beton dayanım sınıflarında yüksek nitelik düzeylerinin ekonomik bakımdan 
uygun olduğu da bilinmektedir [14]. 

6. SONUÇLAR 

Hazır beton üretimi geleneksel inşaat yapım projelerine göre sürekli ve süreçlerin 
denetim altına alınabilmesi nedeniyle bütünsel nitelik denetimine inşaattan daha 
elverişli bir sanayi dalıdır. BNY uygulamasına uygun nitelik denetim düzeyleri 
seçilerek yapı ve beton tasarımında öngörülen özelikler en düşük maliyetle elde 
edilebilmektedir. 

BNY’nin ancak her düzeyde tedârikçiyi kapsaması durumunda etkin olabilmektedir. 

BNY sistemini bilen hazır beton üreticisi üst yönetimi BNY’nin etkinliğini sağlamak 
için katılımcı yönetimin, iç ve dış tedârikçi ortaklığı yoluyla her türlü sorumluluğun, 
sürekli eğitim ve iyileştirme yoluyla bilgi ve becerinin, sonuçta müşteri memnuniyetinin 
ve kazancın paylaşılmasını sağlayabilir. 

Hazır beton BNY uygulayan bir üretici tarafından tedârik ediliyorsa müşteri 
durumundaki yapımcının bunun yararını görebilmesi için yapımda da Proje Yönetimi ve 
BNY uygulanıyor olması gerekir. 
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