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Özet 
 

Türkiye’de Kalite Güvence Sistemi (KGS) 1996 yılından bu yana T.H.B.B.’ne üye hazır 
beton tesislerinde uygulanmaktadır. Bu bildiride, 225 tesiste uygulanmakta olan ve 
Sistem Denetimi ile Ürün Denetiminden oluşan KGS’nin işleyişi hakkında bilgi 
verilmiştir. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan KGS’ler ile ilgili bilgiler 
verilmiş, ayrıca Türkiye’deki KGS sisteminin ulaştığı aşama ve kapsam ele alınmıştır.  

 
 

Abstract 
 

Quality Assurance System (QAS) has been applied over the ready-mixed concrete 
plants, which are the members of Turkish Ready-Mixed Concrete Association, since 
1996. In this paper, the details of the system and product controls applied in the QAS, 
which covers about 225 plants at this moment, are explained. Information about other 
Quality Assurance Systems in some of the European Union Countries are also given. 
The legislative process of Quality Assurance in Turkey is discussed.  

 
 

1. GİRİŞ 
 

Kaliteye yönelik ilk çalışmalar, Kalite Kontrol şeklinde gerçekleşmekte ve ürünlerin, 
üretimin en son noktasında denetimini kapsamaktaydı. Bu pahalı ve verimsiz bir 
denetim şekliydi. Ancak 1950’lerden sonra ürün denetimi yerine Sistem Denetimi’ne 
geçildi. Bu yöntemde denetimler tüm üretim sürecine yayılarak gerçekleştirilmekte ve 
denetlenen süreçlerin ürünlerinin de kaliteli olacağı prensibine dayanmaktadır. [1] 
THBB’ne üye tesislerde KGS sistemi 1996 yılından bu yana uygulanmaktadır. Bu 
sistem tarafsız bir Genel Sekreterin denetiminde yürütülmekte ve sistem ile ürün 
denetimleri, hazır beton tesislerinin bulunduğu yörelerdeki üniversitelerin öğretim üye 
ve yardımcılarınca gerçekleştirilmektedir. Ancak, 2004 yılından itibaren KGS, 
THBB’nin bir İktisadi Kuruluşu haline gelmiş ve 45004 ve 45011 Standardlarına göre 



akredite olmak ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almak için hazırlıklara 
başlamıştır. Bu amaçla, sektör ile ilgili resmi kurumlar, üniversiteler, meslek odaları ve 
derneklerin temsilcilerinden oluşan bağımsız bir kurul kurulmaktadır. İktisadi Kuruluşta 
denetim birimi oluşturulacak ve ağırlıklı olarak öğretim üyelerinden oluşan denetim 
havuzundan seçilecek denetçilerle birlikte denetimler yapılacaktır. Ürün denetimleri ise 
İktisadi Kuruluşu’n personeli tarafından habersiz olarak gerçekleştirilecektir.. [2] 
 
KGS’ne başvuran hazır beton tesisine sistem denetimi yapılmasının ardından uygun 
bulunursa kendisine bir yıl geçerli olan KGS belgesi verilir. Denetimler her yıl 
tekrarlanarak başarılı olan tesislerin belge geçerlilik süreleri bir yıl boyunca uzatılır. 
Eksiklikleri bulunan tesislere ek süre verilir ve süresi içinde eksikliklerini 
tamamlamayan tesislerin belgesi iptal edilir (Şekil 1). 
 
Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi 1996 yılından bu yana KGS 
denetimleri yapmaktadır. 1998 yılından bu yana  yapılan denetimler ve denetimlerde 
başarılı olan tesislerin sayı ve oranları Tablo 1’de verilmiştir. 
 
 
Tablo 1  -  KGS Denetimleri  /  Son 6 Yıl  

 

 

      Yıl 

 

  Denetim  

  Türü 

 

 Denetim 

 Sayısı 

 

 Denetimden 

 Geçen Tesis 

 

     Oran 

Sistem Denetimi 132 110 % 83 1998 

Ürün Denetimi 108 93 % 86 

Sistem Denetimi 133 126 % 94 1999 

Ürün Denetimi 117 105 % 89 

Sistem Denetimi 191 169 % 88 2000 

Ürün Denetimi 106    97 % 91 

Sistem Denetimi 196   177 % 90 2001 

Ürün Denetimi 150   145 % 96 

Sistem Denetimi 199    191 % 96 2002 

Ürün Denetimi 70     68 % 97 

Sistem Denetimi 195   190  % 97 2003 

Ürün Denetimi 172    168 % 97 

 
 
Aşağıdaki bölümlerde, önce Türkiye’de uygulanan KGS ile ilgili bilgi verilecek, sonra 
diğer Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan benzer sistemler ele alınacaktır. 



 
Şekil 1. KGS Belgelendirme süreci 
 
 

2. THBB KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 
 

KGS iki farklı denetimden oluşur; Sistem Denetimi ve Ürün Denetimi olmak üzere.[2] 
 
2.1. Sistem Denetimi 
 
KGS denetleyicileri yılda 1 kez yaptıkları denetimlerde aşağıdaki noktaları inceleyerek 
tesisleri değerlendirirler. Yapılan denetimler şematik olarak Şekil 2’de gösterilmiştir. 
 
2.1.1. Personel denetimi 
 
Hazır beton tesisinde beton üretimi, denetimi ve taşınması işlerinde çalışan personelin 
konuları ile ilgili yeterli eğitime sahip olmaları, ilgili okullardan mezun olmaları dışında 
meslek içi kursları da izlemiş olmaları gerekir.  THBB’nin her yıl düzenlediği ilgili 
kurslara katılan personelin sayısı belirlenir. 
 
2.1.2.  Malzeme denetimi 
 
Tesise giren agrega, çimento ve katkıların miktarı günlük olarak kaydedilmelidir.  Hazır 
beton tesisi, malzemeleri satın almadan önce, satıcının ürünü üzerinde yaptığı 
deneylerin sonuçlarını incelemek, ayrıca TS belgesini aramak durumundadır. Agrega ve 
katkılar üzerinde tesis laboratuvarında ön deneyler yapılmalı ve amaca uygunlukları 
incelenmelidir. Satın alınan hammaddelerin uygunluk değerlendirmesi için üretici 
firmalardan gerekli deney raporları istenir.  Firma bu deney raporlarını sağlayamıyorsa 
tesis bu deneyleri yaptırarak hammaddenin uygunluğunu belgelendirmelidir. 
 



 
Şekil 2. KGS Sistem denetimi 
 
Hammaddelerin tesise gelişinden sonra stoklanması da denetlenir. Agregalar tesiste 
birbirine karışmayacak şekilde depolanır.  Agrega stok yerlerinin su birikmesini 
önleyecek şekilde yeterli drenaja sahip olması gerekir.  Taş unu türü filler malzemelerin 
ve uçucu kül türü puzolanik malzemelerin silolarda depolanması istenir.  Çimento 
silolarında tozlanmayı önleyecek filtreler bulunmalı ve birden çok silo var ise 
numaralandırılmalı, ayrıca içinde farklı cinste çimento bulunan siloların üzerine  
çimento cinsleri yazılmalıdır. Bunun yanında kimyasal katkıların da birbirine 
karışmayacak şekilde depolanması gerekir. Denetleyiciler söz konusu depoların 
uygunluğunu incelerler. 
 
 
2.1.3. Beton denetimi 
 
Hazır beton tesisinde, üretilen her sınıf, tip ve türdeki beton için ayrı karışım reçeteleri 
hazırlanmalıdır.  Ayrıca katkı kullanılması durumu için karışımların belirli katkılar ile 
birlikte ayrı reçeteleri bulunmalıdır.  Bu karışım reçeteleri ön deneyler yapılarak  
belirlenmelidir.  Otomatik çalışan santrallarda, karışım reçeteleri bilgisayara kayıtlı 
olarak tutulur.  Otomatik olmayan santrallarda ise her an el altında olmalıdır.  Sistem 
denetleyicileri her beton grubu için reçetelerin bulunup bulunmadığını ve bu reçetelerin 
anlamlı olup olmadıklarını denetler.  
 
Hazır beton tesisinin ürünü olan betonu denetlenmesi gerekir.  Üretilen her sınıf, tip ve 
türdeki beton örnek alınarak denetlenmelidir.  Bu denetim, kıvam, taze beton birim 
ağırlığı, basınç dayanımı için örnek alma ve beton sıcaklığını ölçmeyi içerir.  Yapılan 
bu deneylerin sonuçları deftere işlenir.  Dayanım için alınan örnekler 1 gün sonra 
kalıptan çıkarılarak su içine (kür havuzuna) konur ve deney gününe kadar su içinde 



kalır.  Normal olarak alınan 6 (veya 4) örneğin (küp veya silindir) 3 (veya 2) tanesi 7. 
geri kalanı 28. günde kırılarak dayanım sonuçları kaydedilir.  Belirli sayıdaki sonuçlar 
üzerinde standart sapma ve ortalama değerler hesaplanarak betonun karakteristik 
dayanımı elde edilir  Bu hesap her sınıf  beton için ayrı yapılır ve sınıf dayanımı ile 
karşılaştırılır.   
 
Sistem denetleyicileri dayanım sonuçlarını ve değerlendirilmesini ayrıntılı olarak 
inceler. 
 
2.1.4. Tartım ve karıştırma Araçları 
 
Bir hazır beton tesisinde agrega ve çimento tartım araçları (kantarlar) yeterli duyarlılıkta 
(±%3) ölçüm yapabilmelidir.  Aynı durum su ve katkı ölçüm araçları için de geçerlidir.  
Kantarların ve diğer ölçüm cihazlarının belirli aralıklarla (en geç ayda bir) 
doğrulanmaları, gerekiyorsa düzeltilmeleri gerekir.  Bu işleme kalibrasyon denir ve bu 
deneylerin sonuçları düzenli olarak kaydedilmeli ve KGS denetleyicileri istediğinde 
gösterilmelidir. Ayrıca karıştırma ekipmanlarının yeterli homojenliği sağladığı 
belgelenmelidir.  
 
2.1.5. Laboratuvar denetimi 
 
Tek tesisli firmalarda ve birbirine yakın birden fazla tesise sahip daha büyük firmalarda 
en az bir tesiste betonla ilgili tüm deneylerin yapılabildiği bir merkez laboratuvarı 
bulunmalıdır. Birden çok sayıda tesisin bu merkez laboratuvarından hizmet alması 
durumunda, diğer tesislerde daha küçük ölçekli çevre laboratuarları kurulabilir. Merkez 
laboratuarında agregalar ve beton ile ilgili deneylerin yapılabileceği tüm alet ve 
donanımlar bulunmalıdır. Ayrıca, tüm laboratuarlara basınç dayanımı belirlemek amacı 
ile betondan alınan örneklerin (küp ya da silindir) saklanabileceği su havuzları gerekir.  
Bu havuzların su sıcaklığı otomatik olarak kontrol edilebilmelidir.  Laboratuvarda 
bulunan tüm ölçüm cihazları (basınç aleti, tartım aletleri gibi) yılda bir kez kalibre 
edilerek kalibrasyon yapıldığını gösteren belgeler ilgili aletlerin üzerine asılmalıdır. 
Merkez laboratuarları ve bu laboratuarlardan hizmet alan çevre laboratuarlarının 
bulundurması gereken aygıt ve donanımlar belirlenmiştir. KGS denetleyicileri 
laboratuarı genel olarak incelerler ve eksikliklerini belirler. 
 
2.1.6. Betonun siparişi ve teslimi 
 
Her tesis sipariş formu hazırlamak ve beton isteyen kişilere doldurtmak durumundadır. 
Bu formlar daha sonra saklanır. Transmikserle döküleceği şantiyeye götürülen beton, 
teslim fişi ya da irsaliye fişi denilen bir belge ile tüketiciye teslim edilir. TS EN 206 
Standardında bu belgede bulunması gereken bilgiler belirtilmiştir. Teslim fişi, şantiye 
yetkilisine imzalatılarak bir örneği (kopyası) geri alınır. KGS denetleyicileri yukarıda 
belirtilen noktaları, beton sipariş fişlerini ve teslim (irsaliye) fişlerini inceleyerek 
denetlerler. 
 
 
2.1.7. Belgelerin saklanması 
 
Bir hazır beton tesisinde, beton üretimi ile ilgili her işlem kayıt edilmeli, alınan ve 
satılan tüm malzemelerin özelikleri ve miktarları ile ilgili bilgiler yazılmalı ve betonu 



üretmekte kullanılan malzemeler üzerinde yapılan deneylerin sonuçları saklanmalıdır.  
Ayrıca laboratuar aygıtları ile malzeme ölçüm araçları üzerinde yapılan kalibrasyon 
deneylerinin sonuçları kaydedilmelidir. Bunun dışında her müşteriye ait sipariş fişleri 
ile teslim fişleri ayrı ayrı saklanmalıdır. 
 
2.1.8. Çevre ve İş Güvenliği denetimi 
 
Hazır beton tesisinde yapılan kalite denetimleri sadece ürün değil çevre ve iş güvenliği 
açısındanda incelenmektedir. Çevre ile ilgili yapılan denetimlerde peyzaj , çevreye 
yapılan etkilerin değerlendirmesi yapılmaktadır. İş güvenliği denetiminde ise 
çalışanların ekipman , tesis ve  sağlık kontrolleri gibi işte güvenliği artıracak unsurlar 
denetlenmektedir. Çevre ve iş güvenliği ile ilgili olarak çalışanların eğitimlere 
katılmasının sağlanması istenmektedir. 
 
2.2. Ürün denetimi 
 
Ürün denetimi de, sistem denetimi gibi yılda bir kez KGS belgesi olan tesislerde yapılır 
(Şekil 3). KGS denetleyicileri, bir hazır beton tesisinin beton verdiği 2 ayrı şantiyeye 
giderek, transmikserden beton örnek alır.  Eğer beton pompa ile basılıyor ise, örneğin 
pompanın ucundan alınması gerekir.  Alınan beton örnek üzerinde sıcaklık ölçümü ve 
kıvam (çökme) deneyi yapılır.  Ayrıca beton kalıplara  (küp veya silindir) doldurularak 
basınç dayanımı için saklanır. Beton örnekler üzerine alım tarihi, firma adı, hazır beton 
firması ve beton sınıfı yazılarak kür havuzlarına konmak üzere ayrılır.  Betonlar 28 
günlükken, yine denetleyicilerin gözetiminde kırılarak beton basınç dayanımları 
belirlenir.  Şantiyede yapılan deneylerin ve basınç dayanımı deneyinin sonuçları , 
betonun teslim fişindeki bilgiler ile karşılaştırılır.  Ayrıca, teslim fişi incelenerek 
betonun şantiyeye beklemeden iletilip iletilmediği  denetlenir.  Teslim fişinin gerekli 
bilgileri içermesi de  gerekir. 
 
Ayrıca, beton firmasının havuzunda bulunan ve kırım 28 günü gelmiş olan beton 
numuneleri üzerinde (6 adet) basınç dayanımı deneyi yapılır.  
 
Elde edilen sonuçlara EN 206- EK B spot numune kontrolü uygulanıp bir rapor halinde 
ilgili hazır beton firmasına gönderilir.  Eğer firma, teslim fişinde belirtilen özelikleri 
taşıyan bir beton göndermiş ise bu denetimden geçmiş sayılır. Eğer önemli eksiklikleri 
var ise bu denetim tekrarlanır ve firma uyarılır. 
 
2.3. Denetimlerde Yaşanan Başlıca Eksiklikler 
 
1998-2002 yılları içerisinde yapılan sistem denetimlerinde yaşanan başlıca 
olumsuzluklar aşağıda özetlenmiştir.[3] 
 

• Alınan Hammaddelerle İlgili Raporlar 
 

Alınan hammaddelerle ilgili olarak üreticilerden düzenli rapor almakta genel bir sıkıntı 
yaşanmaktadır. Örneğin, çimentolarla ilgili olarak çimento fabrikalarından periyodik 
rapor almayan, agrega satıcılarından ilk satın alım sırasında agregalar üzerinde yapılan 
deney sonuçlarını gösteren rapor almayan ya da alamayan, ve katkı üreticilerinden rapor 
alamayan tesisler bulunmaktadır.  
 



 
 
Şekil 3. KGS Ürün Denetimi[4] 

 
Bazı agrega satıcılarının ürünleri üzerinde standardlarda belirtilen deneyleri belirli 
aralıklarla yaptırmadıkları gözlenmektedir. Oysa, satın alım yapılmadan önce agrega 
üreticisinden rapor edinilmesi ve kaynakta değişim gözlenirse yenilenmesi 
istenilmektedir. Agrega raporu kaynak değişmese bile 3 yılda bir yenilenmelidir. 
Hammadde sağlayıcılarını bu yolda zorlamak gerekir ve hammadde sağlayıcılarının 
hiçbir deney yapmadan tesislere malzeme sağlaması önlenmelidir. Kimyasal katkılar 
için her sevkiyatta, çimento için haftada bir rapor alınmalı ve bunlar düzenli olarak 
dosyalanmalıdır. Bu kalite kayıtları 5 sene boyunca tutulmalıdır. 
 
Bazı tesislerde diğer bir girdi malzemesi olarak kullanılan uçucu küllerle ilgili olarak da 
sorunlar yaşanabilmektedir. Bilindiği gibi bazı uçucu küller TSE standardı almış olup 
periyodik denetimler yapılmaktadır. Bazı termik santrallerden ise uçucu kül doğrudan 
hazır beton firması ya da bir tedarikçi firma tarafından alınmakta ve hazır beton tesisine 
teslim edilmeden önce her hangi bir deney yapılmamaktadır. Bu durumda 
standardlardaki deneyleri yapılması hazır beton firmasının yükümlülüğündedir ve  
belirtilen deneylerin belirli aralıklarla yaptırılması gerekir. Bu konularda hala bazı 
eksiklikler yaşanmaktadır. 
 
Öte yandan hazır beton tesisinin karışımda kullandığı suyu da periyodik olarak (yılda 2 
kez) deney yaptırarak denetletmesi gerekir; bu konuda da belirli süre gecikmeler 
yaşanmıştır.   
 

İrsaliye Fişleri • 

KGS denetimlerinde genel olarak rastlanan diğer bir eksilik de irsaliye fişleridir. İrsaliye 
fişlerinde ilk yıllarda beton ile ilgili tüm bilgiler yer almayabiliyordu, örneğin betonun 



sınıfı belirtilirken kıvamı ve en büyük agrega boyutu ile ilgili bilgiye 
rastlanmayabiliyordu. Son yıllarda ise bazı tesislerde irsaliye fişlerinde kullanılan 
mineral katkı hakkında yeterli bilgiye yer verilmiyor, ya da katkının İngilizce adı 
yazılmakla yetin iliyor. Bu konularda ilgili tesisler uyarılmıştır. Öte yandan TS EN 206 
Standardı da irsaliye fişlerinde bazı değişiklikler gerektirmekte ve beton çevre sınıfı ve 
klor içeriği sınıfı gibi ek bilgilerin bulunmasını istemektedir.  
 
 

3. DİĞER ÜLKELERDEKİ KALİTE SİSTEMLERİ 
 
Beton üretiminde CE kalite belgesi henüz verilememektedir. Bunun nedeni beton 
standardının harmonize bir standard olmamasıdır. Avrupa ülkelerinde bu boşluk yerel 
akredite kurumlara belgelendirme izni verilerek doldurulmaktadır. 
 
3.1. BMC Kalite Sistemi (Hollanda) 
 
BMC Hollanda Kalite Sistemleri bağımsız bir kurul tarafından yürütülmektedir. BMC 
Kalite Sistemi hazır betonun yanı sıra agrega, çimento ve mineral katkılar ve asfalt gibi 
diğer sektörlere de belgelendirme hizmeti vermektedir (Şekil 4). Her bir sektör grubu 
için ayrı uzman denetçi havuzları bulunmaktadır ve tüm grublar BMC kuruluna 
bağlıdır.[5] 
 
BMC sistemi Hollanda Akreditasyon sistemi tarafından 45011 ve 45012’ye göre 
akredite edilmiştir. Hollanda’da yapı malzemeleri için özel bir KOMO işaretlemesi olan 
diğer akredite kuruluşlarla birlikte bir grup içindedir. Beton, çimento, harç, ve diğer 
bileşen malzemelerle ilgili olarak Ürün Belgelendirmesi ve Yönetim Sistem 
Belgelendirmesiyle ilgili teknik onaylara sahiptir. 
 
Hollanda’da bir beton Santralinin kullandığı hammaddeler de KOMO belgelerine 
sahiptir.  BMC tarafından Hazır beton santralına ürün belgelendirmesi yapılmaktadır.  
Ayrıca Beton santrallerine ISO 9001 , ISO 14001 ve ISO 18001 belgelendirmeleri 
yapılmaktadır. Böylece KOMO kalite belgeli beton sayesinde şantiyede ürün denetimi 
yapılmasına gerek kalmamaktadır.Öte yandan inşaat firmaları da ISO 9001 belgeleri 
taşımak zorundadır. 

    
Şekil 4.  Hollanda ‘da hazır betonu belgelendirme süreci 



BMC sertifikasyonu gönüllü bir sertifikalandırma olmasına rağmen Hollanda’da 
sertifikasız ve KOMO markasız yapı malzemesi kullanılmamaktadır. Hazır Beton için 
Ulusal Değerlendirme Rehberi 1801’de aşağıdaki başlıklar bulunmaktadır.  
 
Prosedürlerinde bulunan koşullar 
Proses şartları (ISO 9001’den türetilmiş) 
Belgelendirme Kuruluşu tarafından Denetim 
Laboratuvar için şartlar 
Çalışanlar için yeterlilik 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartları 
Kendiliğinden Yerleşen Beton için Ekler 
 
Hollanda’da sistem ve ürün denetimlerinde izlenen yol Şekil 5.de gösterilmiştir. 

 
Şekil 5. Hollanda’da sistem ve ürün denetimleri 
 



Belgeli Hazır Beton Tesislerinde BMC ürün denetimleri (yılda 5 kez (ISO 9001 
belgelilere 4 kez)  habersiz olarak yapılmaktadır. denetim yapılmaktadır. Ayrıca yılda 1-
2 kez hazır beton tesisi sonuçlarının, dış laboratuar sonuçları ile doğrulama 
karşılaştırması gerçekleştirilmektedir. 
 
Sistem denetiminde temel denetim iç kalite sistemi üzerine odaklanmıştır.  
 
Denetim sonuçları BMC Ofisinde değerlendirilir  Komo işareti CE işaretinden farklı 
olarak bir kalite işareti verilir. 
 
 
3.2. Portekiz Uygulaması 
 
Kalite belgelendirmesi Portekiz’de 1998’de ilk adımlarını atmıştır. Kalite 
belgelendirmesi bir rekabet unsuru olarak yer almış ve belgeli tesislerin pazarda daha 
rahat yer bulmaları sağlanmıştır. Kalite sistemi uygulamaları ISO 9000 serisi 
belgelendirmeleriyle başlamıştır. Bu belgelendirme çalışmaları yönetim sorumluluğu, 
kalite politikası ve dokümantasyon hazırlanmasını gündeme getirmiştir. Bu 
dokümantasyonlar Kayıtlar, planlar ve formlar , çalışma prosedürleri, kalite prosedürleri 
ve kalite el kitabından oluşmaktadır.  Genel olarak teknik içeriği olan bir ISO 9000 
serisi belgelendirmesi olarak uygulanmaktadır.[6] 
 
 
3.3. Danimarka Uygulaması 
 
Danimarka Teknoloji Enstitüsü ve Beton Birliği, 1992 yılında Danimarka Beton 
Belgelendirme Kuruluşu’nu oluşturmuştur. Aynı yıl 5 beton tesisine ISO 9002 ve 
Danimarka Beton Standardı BBB/DS411 ‘e göre çift belgelendirme yapmıştır. 1994 
yılının başlarında Danimarka Akreditasyon Kurumu DANAK tarafından akredite 
edilmiştir. [7] 
 
1986 yılından itibaren yapısal beton uygulama dökümanı oluşturulmuş ve üretimle ilgili 
olarak su/çimento oranı, dayanım ve paspayı gibi sınırlar getirilmiştir. Çevre koşulları 
ile ilgili olarak malzemeler sınıflandırılmıştır. Aynı zamanda çevresel etkilere göre, taze 
betonun özellikleri, su/çimento oranı, alkali miktarı, klorürü miktarı, ve hava miktarı ile 
ilgili sınırlar getirilmiştir. 
 
Danimarka Beton standardının yetersizliğinden dolayı Danimarka Standardlar Enstitüsü 
1996 yılında standardlarını EN 206 ya göre revize etmiştir.  
 
Yapı malzemeleri direktifi ve Beton’da üçüncü şahıs denetimi şartı getirilmiş ve ISO 
9000 sistemleri uygulması yaygınlaşmıştır. 
 
Danimarka Teknoloji Enstitüsü ve Beton Birliği üçüncü taraf olarak, beton, beton 
ürünleri  ve prefabrikasyonu belgelendirmek üzere bir kuruluş oluşturmuştur. 
Danimarka Beton Belgelendirme Kurumu ISO sistemleri ve DS411/BBB ye göre ürün 
belgelendirmesi yapmaktadır. Önümüzdeki dönemde de EN 206’ya göre yapacaktır. 
 
 
 



3.3.1. Kalite Sistemi 
 
Danimarka Beton Belgelendirme Kurumu’nda kalite sistemi üç ana başlıkta 
toplanmıştır.[8] 

• Beton, beton ürünleri ve prefabrikasyon olarak bir ana prosedür 
• Unicon Beton’a ait 27 tesis için genel bir prosedür,  
• Her tesise özel prosedürler. 

 
Kalite sisteminin aşağıdaki başlıkları sağlaması gerekmektedir. 

• Organizasyon şeması 
• Personel arasında sorumluluk ve otorite dağılımı 
• Eğitim ve deneme 
• Uygulanabilir üst ve alt kalite sınırları 

 
 
3.3.2. Belgelendirme Prosesi 
 
Belgelendirme prosesinde aşağıdaki hususlar incelenmektedir. 

• Tartım , test ve ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonu( ekipmanların kalibrasyonu 
her altı ayda bir yapılmalıdır) 

• Sorumluluk dağılımı 
• Tartım toleranslerı ve en düşük tartım miktarı 
• İstatistikler 
• Kabul kriterleri belirlenmelidir. 
• Ulusal standardların izlenebilirliği sağlanmalıdır 
• Deney ekipmanlarının iyileştirilmesi 

 
Belgelendirmedeki deneyimleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz 

• Ölçülebilir hedef değerlerin belirlenmesi 
• Yönetimin tam olarak sisteme sahip çıkması 
• Sistemin önemini artırma , bütün personelin  katılımının sağlanması 
• Sistem ve ürünle deneyimi olan ve eğitimli personelin sistemle ilgili çalışmasını 

sağlanması 
• Eğitimsiz kişilerin de katılabileceği kolay bir sistem kurulması  
 

ISO 9000 serisi kalite sistemleri ve ürün belgelendirmesi ile birlikte çok kısa sürede 
kendini amorti edecek bir sistem olmasını sağlanmıştır. 
 
 
3.4. QSRMC (İngitere örneği) 
 
QSRMC( Quality Scheme for Ready Mixed Concerete) (Hazır Beton için Kalite 
Uygulaması) BS EN 9001:2000’e göre sadece hazır betona uygulanmak üzere BS EN 
206-1:2000,BS 8500-1:2002 ve BS 8500-2:2002 ‘ye göre uygunluğunun  belirlenemsini 
sağlayacak üçüncü taraflarca yürütülen bir kalite sistemidir. Ürün uygunluğunun 
sağlanmasıyla ilgili olarak ulusal yönetmeliklerdeki şartlara uygunluğu denetlenir. 
 
Bir kurul tarafından yönetilmekte olup bu kurulda; 



Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri Odası, 
Müteahitler Birliği, Ulusal Yapı Birliği gibi birlik ve kuruluşların temsilcileri 
bulunmaktadır.[9] 
 
QSRMC’nin yönetmeliklerine göre aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır. 
 
 
3.4.1. Kalite Yönetim sistemi 
 
Hazır beton firması uygulanabilir, dokümante edilmiş bir kalite sistemi uygulamalıdır. 
Bu sistem standardlar ve şartnamelere uygun olmalıdır.  Aşağıdaki anahtar prosesler 
dikkate alınmalıdır. 

• Yönetim faaliyetleri 
• Kaynaklar 
• Kalite hedeflerinin belirlenmesi 
• Beton dizaynı 
• Satın alma ve hammadde kontrolü 
• Kalibrasyon 
• İyileştirme 

 
Yönetimin sorumluluğu –Kalite politikası 
Yöneticiler kalite yönetim sisteminin işlemesini ve iyileştirme faliyetlerinin yürümesini 
sağlamalılar. 
 
Kaynak Yönetimi 
Firma kalite yönetim sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli kaynakları 
belirleyerek sağlamalıdır. 
 
Üretim kontrolü 
Firma müşterisi veya şartname hazırlayıcı tarafından ve standardlarda belirlenen 
kalitede ve miktarda ürünün üretilmesi için gerekli prosesleri geliştirip planlamalıdır. 
Aşağıdaki prosesler sistem içinde bulunmalıdır. 

• Sipariş 
• Beton dizaynı 
• Hammaddelerin alımı 
• Üreim ve sevkiyat 
• Kalibrasyon 
• Beton uygunluğunun denetimi 

 
Ölçüm analiz ve iyileştirme 
Firma proseslerin iyileştirilmesi için gerekli ölçüm, analiz ve iyileştirmeleri yapmalıdır. 
Bunlar; 
Ürünün uygunluğunun belirlenmesi, 
Kalite sisteminin yönetmeliklere uygunluğu, 
Kalite yönetim sistemin etkinliğinin sağlanması  
konularını kapsamalıdır. Ayrıca uygulanabilir yöntemlerin belirlenmesi ve uygulanması 
için istatistiksel metodlar da belirlenmelidir. 
 
 



3.5. INCE-AENOR (İspanya Örneği) 
 
1999 yılından bu yana INCE-AENOR adı altında denetimler yapılmaktadır. INCE-
AENOR’un akreditasyonu için çalışmalar yapılmakta olup bu güne kadar 300’e yakın 
belgelendirilmiş tesisi bulunmaktadır.  
 
INCE-AENOR ISO 9000 serisi kalite yönetim sistmeleri ve 14000 serisi çevre yönetim 
sistemlerini temel  alarak yapılan bir ürün belgelendirme sistemidir. 
 
 
3.6. Litvanya Örneği 
 
2004 yılı içerisinde Litvanya’da yapı malzemelerinin denetimi için akredite bir kuruluş 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. 2004 yılı içinde Litvanya Akreditasyon Kurumu 
(LATAK) tarafından  sistem akredite hale gelecektir. Litvanya denetim sisteminde 
genel olarak Hollanda’yı örnek almıştır.[10 , 11] 

 
 

4. Genel Değerlendirme ve Sonuç 
 
Türkiye’de 1996 yılından bu yana THBB üyesi hazır beton santrallerinde KGS sistemi 
uygulanmaktadır. Bu sistem İngilktere’de uygulanmakta olan QSRMC sisteminden 
esinlenmiş , ancak Türkiye’ye uyarlanmıştır. Sistem 2004 yılından sonra hazır beton 
sektörü ile ilgili resmi kurumlar, üniversiteler , meslek odaları ve dernek temsilcilerinin 
oluşturduğu bir kurul denetiminde yürütülecektir. 
 
KGS sistem ve ürün denetiminden oluşmakta ve sistem denetleyicileri genellikle 
üniversite öğretim üyelerinden oluşmaktadır,; böylece denetimler salt inceleme temelinde 
kalmamakta, aynı zamanda yol gösterme misyonu da içermektedir. Bugüne kadar sisteme 
yöneltilen bir eleştiri, ürün denetimlerinin habersiz yapılmaması konusunda idi, ancak 
önümüzdeki günlerde bu denetimler önceden bilgi vermeden , doğrudan şantiyelere 
gidilerek gerçekleştirilecektir. Sistem, hazır betona hammadde sağlayan diğer sektörlerin 
de (agrega, mineral ve kimyasal katkı) benzer sistemleri kurarak denetlenebilir olmaları 
sonucu daha başarılı olacaktır. Ayrıca, hazır beton tüketicisinin daha genel anlamda yapı 
malzemeleri kullanması ve tüketicilerinin daha bilinçli olması ve kaliteye daha çok önem 
vermesi sonucu sistem daha fazla önem kazanacak ve sisteme giren tesislere ayrıcalık 
kazandıracaktır. Avrupa Birliği’ne bağlı bir çok ülkede benzeri sistemler gönüllülük 
temelinde uygulanmasına rağmen sistem dışında kalan tesislerin sayısı yok denecek kadar 
azdır. Çünkü bu ülkelerde üreticiler ve tüketiciler denetlenmenin önemini kavramışlardır. 
Ayrıca bu ülkelerde KGS belgesine sahip tesislerin beton verdiği şantiyelerde kamu 
kuruluşları ek bir denetime gerek duymamaktadır.  
 
Yapı Malzemesi Yönetmeliğinin kabulu ve KGS sisteminin akredite olmasıyla birlikte şu 
an sadece THBB üyeleri tarafından gerekleri sağlanan KGS Sistemi daha geniş bir üretici 
topluluğu tarafından talep edilecek ve gelecekte betonda CE belgelendirmesine 
geçilmesiyle birlikte zorunlu hale gelecektir.  
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