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Özet 
 

Denetim, bir kalite sisteminin, kaynak alınan standardın tüm gereklerinin karşılanıp 
karşılanmadığının incelenmesi, uygulamaların mevcut dokümanlara uygun olup 
olmadığının kontrolü, kalite sisteminin uygulamadaki sürekliliğinin ve temel ölçütlerde 
olumlu gelişmelerin incelenmesi ve belgelenmesidir. Denetimlerin planlanması ve 
uygulamaların takibi üst yönetimin belirlediği Yönetim Temsilcisi tarafından 
gerçekleştirilir. Başdenetçi ve denetçiler oluşturulur. Denetimlerde özellikle ilgili 
standard TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi gerekleri, TS11222 Hazır 
Beton standardı şartları, süreçler ve önceki denetim bulguları esas alınır. Bu çalışmada 
kuru sistem çalışan hazır beton üretiminde pompanın başında bulunmak üzere 
görevlendirilen ve niteliği sağlamak üzere yetkilendirilen laborantların kaliteye ve kalite 
denetiminin sağlıklı yapılmasına  katkıları anlatılmıştır. Her pompa ve transmikser , bir  
tesis kabul edilmiştir. Bu laborantlar, kuru sistem çalışan hazır beton tesislerinde, 
betonlarla ilgili bütün kalite parametrelerini  yakından takip ederek oluşturulan  Günlük 
Beton Döküm İşleyiş Formuna veri girmekte, bu veriler ışığında müşteri memnuniyeti 
öğrenilmekte ve araç, ekipmanlarda oluşan ve kaliteyi direkt olarak etkileyen arızalar 
tespit edilmektedir.En önemlisi beton üretimi,  inşaattaki kalfanın veya ustanın, ya da 
transmikser şöförünün inisiyatifine bırakılmamaktadır.  

 
Abstract 

 
Control is examining all necessity  of the standard source of  the quality  system is met 
ornot, controlling  if  the   applications are   suitable  for  the  present documents or not 
and examining  and  being documented the continuity in the application of the  quality 

  



system and  positive  development  in fundamental criterion. Planning the controls and 
following the applications are made by the management representative who is 
determined  by  the top management. Head  controller  and  controllers   are  named. In  
the  controls,  particularly related  standard  TS EN ISO 9001:2000  Quality  
Management  System requirements and TS 11222  Ready  Mixed  Concrete standard 
conditions, period previous control findings are based on. In this work the laborants 
who are charged with staying near the pumps with dry  system  working  during  the  
Ready  Mixed  Concrete  production  and  the laborants additions  for  doing  the  
quality and the quality control successfully are explained. Every pumps and  trans-
mixers are accepted  as a Plant.  In  Dry  Ready  Mixed  Concrete Plants, these   
laborants  enter  the  data  to  Daily Concrete Casting Processing Form by following 
quality  parameters  related concrete.According to the data, customer pleasure is 
learnt,the defects  which  occur  in  vehicles and equipments and which effect the 
quality in a direct way are determined.The most important subject is manufacturing the 
concrete is not let the initiative  of   the   foreman   and  skilled worker in the 
construction site or initiative of the  trans-mixer driver.   

 
 

1.GİRİŞ 
 

Kuru  sistemle  çalışan  hazır  beton  tesislerinin  iç  denetiminin  işleyişi ve her 
pompanın başında görevlendirilen eleman sayesinde betonun daha sıkı denetlenmesi 
mümkün olmak- 
tadır. 

 
 

2.DENETİM 
 

2.1. Denetim Amacı 
 
Kuru sistem ağırlıklı çalışan hazır beton tesislerinde, yapılacak kalite sistemi 
denetimlerinde öncelik ve önem durumuna göre izlenecek yollar ile iç denetimin 
gerçekleştirilmesindeki görev ve sorumlulukları belirlemektir. 
 
2.2. Denetim İle İlgili Tanımlar 
 
Denetçi: Kalite sistemi denetiminin tamamını ya da bir kısmını 
gerçekleştirebilecek,sistem eğitimi almış, sertifikaya sahip ve şirket yönetim temsilcisi 
tarafından yetkilendirilmiş kişidir. 
 
Baş Denetçi: Kalite sistem denetiminin tümünü yönetebilecek yetenekte olup,sistem 
eğitimi almış, sertifikalanmış ve şirket yönetim temsilcisi tarafından yetkilendirilmiş 
kişidir. 
 
Kılavuz: Denetim sırasında denetçi ekibine yardımcı olan, bulunan uygunsuzlukları 
teyid eden, sisteme yabancı olarak gelebilecek denetçilere yol gösteren, terminolojik 
terimleri çözen ve problemleri gideren, denetimin temposu konusunda ekibe yardımcı 
olan bilgi ve tecrübeye sahip kişidir. 
 

  



Master Denetim Programı : Kuruluş içi kalite sistemi hedeflenen denetim aralıklarının 
ya da sıklıklarının yıl içinde belirlendiği ve sürekli güncel tutulduğu bir dokümandır. 
 
Detay Denetim Programı : Bir bölümde uygulanacak denetime katılacak denetçilerin, 
bölüm sorumlularının tanımlandığı, denetim aşamalarının, gün, zaman, konu, ilgili 
standart  madde ve kişilerin belirlendiği bir programdır. 
 
Denetim Raporu: Denetim sonucunda hazırlanan denetim amacının, katılımın, 
uygulamanın, ilgili notların, denetim bulgularının, uygunsuzlukların, önlemlerin ve 
terminlerin yer aldığı rapordur. 
 
2.3. Denetim İle İlgili Dokümanlar 
 
Master Denetim Programı 
Detay Denetim Programı 
Denetim Raporu  
İç Denetim Soru Formu  
Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü  
Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İsteği ( DÖFİ ) Formu  
Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü  
 
2.4. Sorumluluklar 
 
Yönetim Temsilcisi 
Kalite Sistem Sorumlusu 
Baş Denetçi 
Denetçiler 
Bölüm Yöneticileri 
 
2.5. Uygulama 
 
2.5.1. Denetimin Organize Edilmesi 
 
2.5.1.1. Kuruluş içi Kalite Sistem Denetimlerinin programlanması ve uygulanması, 
Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır. 
 
2.5.1.2. Master Denetim Programı Yönetim Temsilcisi tarafından her yılın başında 
hazırlanır. 
 
2.5.1.3. Yönetim Temsilcisi tarafından, İç Denetim Master Denetim Programı denetim 
uygulanacak Bölüm Yöneticilerine kontrollü doküman olarak dağıtılır.  
 
2.5.1.4. Kuruluş içi Kalite Sistem Denetimi, Haziran ve Aralık Ayında olmak üzere her 
bölüme yılda en az 2  kez   denetim yapılır. 
 
2.5.1.5. Yönetim Temsilcisi ihtiyaç duyduğunda Master Denetim Programını revize 
ederek yılda bir kez yapılan denetimlere ek olarak ilave denetimler   programlayabilir 
veya denetim tarihlerini değiştirebilir. 
 

  



Master Denetim Programında denetim tarihleri hafta detayında ve denetimi yapacak Baş 
denetçi koduyla   belirlenerek X / Y şeklinde programa kaydedilir. 
 
   
    X: Ayın içerisindeki hafta kodu 
    Y: Baş Denetçi Numarası  
 
Denetimler programlandığı şekilde gerçekleşmediği durumda , gerçekleşen şekli Master 
Denetim Programına  Yönetim Temsilcisi tarafından kaydedilir. 
 
2.5.1.6. Yönetim Temsilcisi,  Master Denetim Programı çerçevesinde denetim  
tarihinden en az bir hafta önce denetimi uygulayacak Baş Denetçi ile beraber  diğer 
denetçileri belirler.  
 
2.5.1.7. Bulunan uygunsuzluklarda Bölüm Yöneticisi ile Denetçi veya Baş Denetçinin 
mutabakat sağlayamadığı durumlarda Yönetim Temsilcisi davet edilerek anlaşma 
sağlanır. 
 
2.5.1.8.Denetim uygulanacak bölümde, incelenecek konuların belirlenmesinde ISO 
9001          
Kalite Yönetim Sistemi standardı, süreç prosedürleri ve daha önceki denetim bulguları 
esas alınır. 
 
2.5.2. Denetimin Uygulanması 
 
2.5.2.1. Denetim ekibi, denetim uygulanacak bölümle ilgili gerekli gördüğü tüm kalite 
sistem dokümanlarını Kalite Sistem Sorumlusundan Kontrolsüz Kopya olarak temin 
ederek inceler. 
 
2.5.2.2. İnceleme sonucunda, Baş Denetçi ilgili Bölüm Yöneticisinin de görüşlerini 
alarak  
Denetim Detay Programını hazırlar, Yönetim Temsilcisi’ne onaylatarak, denetim 
tarihinden en az  bir hafta   önce ilgili Bölüme iletir. 
 
2.5.3. Denetim Aşamaları 
 
2.5.3.1.  Açılış Toplantısı 
 
Denetim açılış toplantısı ile başlar. Açılış toplantısına denetçiler, denetlenen Bölüm 
Yöneticisi veya   diğer Sorumlular ve varsa Kılavuz katılır. Denetimin amaç ve 
kapsamı, Uygunsuzlukların nasıl raporlanacağı, varsa Detay Denetim Programındaki 
değişiklikler görüşülür. 
 
2.5.3.2. Veri Kontrolü 
 
Detay Denetim Programına uygun olarak Denetçiler tarafından bölümler ziyaret 
edilerek dokümanlar incelenir, bulgular toplanır. Yapılan çalışmaların uygulama 
dokümanlarına  uygunluğu ve tutulan kayıtların etkinliği gözlenir. 
 
 

  



 2.5.3.3.  Bulguların Değerlendirilmesi 
 
Denetim ekibi tarafından, bölümle ilgili Kalite Sistem Dokümanlarının incelenmesi 
sonucunda denetim  esnasındaki olumlu veya olumsuz bulgular değerlendirilerek 
uygunsuzluklar saptanır. 
 
2.5.3.4. Ara Toplantı 
 
Baş denetçi ve denetçilerin katıldığı ara toplantıda Denetimin, Detay Denetim 
Programına uygun olarak   devam edip etmediği tespit edilir ve  Denetçiler arasında 
bilgi alış verişi sağlanır. 
 
2.5.3.5. Denetimin Raporlanması ve Yapılacak İşler 
 
2.5.3.5.1. Uygunsuzluklar ve toplanan bulgular, ara toplantılarda görüşüldükten sonra 
denetimin tamamlanmasıyla raporlama aşamasına gelinir. 
 
2.5.3.5.2.  Denetim raporu, Baş Denetçi tarafından diğer denetçiler ile de fikir 
alışverişinde bulunularak  yazılır. 
 
2.5.3.5.3. Yazılan rapor, kapanış toplantısında Baş Denetçi tarafından okunur. 
 
2.5.3.6. Kapanış Toplantısı 
 
2.3.5.6.1. 
Hazırlanan denetim raporu ile birlikte denetimin son aşaması olan kapanış toplantısına 
girilir. 
 
2.3.5.6.2. Kapanış toplantısına, Denetlenen Bölüm Yöneticileri, Baş Denetçi ve 
Denetçiler, Yönetim Temsilcisi (gerekirse), Kılavuz (varsa), Denetlenen Bölüm alt 
Sorumluları katılır.(gerekirse) 
 
2.3.5.6.3. Denetimde, saptanmış olan olumlu gözlemler anlatılır. 
 
2.3.5.6.4. Denetimde bulunan uygunsuzluk ve olumsuz gözlemler için DÖFİ başlatılır. 
Termin tarihi rapora kaydedilir. 
 
2.3.5.6.5.  Rapor her iki tarafça imzalanır. 
 
2.3.5.6.6. Denetim Raporu, Baş Denetçi tarafından  denetlenen Bölüm  Yöneticisine , 
Yönetim Temsilcisine  ve bir kopyası da Kalite Sistem Sorumlusuna gönderilir.  
 
2.3.5.6.7. Denetimde sorulan sorular ve bölümden alınan cevapların kaydedildiği soru 
formu Yönetim Temsilcisine gönderilir. 
 
2.6. Düzeltici Faaliyetlerin Takibi 
 
Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için, verilen termin tarihinde Baş 
Denetçi veya görevlendirdiği bir Denetçi tarafından düzeltici faaliyetin yerine getirilip 
getirilmediği takip edilir. Kapatılan Düzeltici ve Önleyici İstek Formları (DÖFİ),  Kalite 

  



Sistem Sorumlusuna iletilir. Denetim sonucunda Kalite Yönetim Sistemi 
dokümantasyonunda revizyon gerekmesi durumunda Doküman ve Veri Kontrolü 
Prosedürüne göre doküman güncellemeleri yapılır. 
 
2.7. Kuru Sistem Beton Üretimlerinde Transmikser Operatörünün Beton 
Kalitesine Olan Etkisi 
 
Kuru sistem beton taşımalarında transmikser operatörleri kendilerine verilen eğitimler 
ile santrallerinden aldıkları reçeteleri kullanmakta, reçete üzerindeki su miktarı ve beton 
katkısını vermek suretiyle  betonu yapmaktadırlar. Verilmesi gereken su ve katkının 
beton üzerindeki etkisi ne kadar önemli ise karıştırma süresinin de önemi o kadar 
büyüktür! Operatörler her zaman aldıkları eğitimin gereğini uygulamadıkları gibi 
operatörlerin sıkça değişmesi söz konusudur. Transmikser veya pompa operatörleri 
meslek ahlakı çerçevesinde beton üretim işini tam olarak özümleyemediklerinden dolayı 
kontrollerin sıkça yapılması  önem kazanmaktadır! Bu durum, daha ekonomik beton 
üretilmesinde zorluklara hatta imkansızlığa sebep olmaktadır. Kullanılan kuru sistem 
transmikserlerde katkı depoları işletme amacına uygun olarak basit tasarlanmış 
olmasına rağmen katkı verilmemesi veya eksik verilmesi olayları ile nadiren de olsa 
sektörde karşılaşılmaktadır. 
 
 Bu  olumsuzlukların   giderilmesi  için  beton   üretiminde  pompa başına numune 
alımında tecrübeli veya eğitim almış bir eleman istihdam edilerek yukarıdaki 
olumsuzlukların önüne geçilmesi mümkündür. Bu elemanın diğer faydaları da mikser 
ve pompaların beton taşıma ve basma verimliliklerini artırması, araçların sağlıksız 
çalışanlarını ilgilisine haber vererek bakım ihtiyacını hızlandırmasıdır. Ayrıca inşaat 
mahallinde beton üreticisi firmayı temsil bakımından önemli faktördür. 
  
Bu çalışmaları yapan pompa başında denetimle görevlendirilmiş laborantlar, betonun 
üretimini ve sağlıklı biçimde kalıba yerleştirilmesini sağlamak yanında, transmikser ve 
pompa operatörlerini denetim altında tutarak müşteri ile köprü görevi yapmaktadırlar. 
 
 
 
Pompa başında denetimle görevlendirilen laborantlar, Beton Numunesi Alma ve 
Saklama Talimatları, Transmikserde Betonun Hazırlanması Talimatları, Günlük Beton 
Döküm İşleyiş Formlarından yararlanarak üretilen  betonun  tasarımına uygun, 
müşterinin sipariş ettiği kıvamda verilmesini sağlamaktadırlar ! 
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Çizelge 1. 
Günlük Beton Döküm İşleyiş Formu 
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