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Özet 

 
Beton agregası, günümüz şartlarında ekonomik olması açısından tasarlanan hazır 

betonun en önemli bileşeni konumundadır. Tüm hammaddeler baz alındığında, hacimsel 

olarak betonun yaklaşık % 70 – 75’ ini oluşturan beton agregasının kalite kontrolü 

büyük önem taşımaktadır. Ancak dünya genelinde çeşitli araştırmalara konu olmasına 

rağmen agrega ile ilgili halâ birtakım sıkıntılar devam etmekte ve çözüme kavuşmamış 

pek çok nokta bulunmaktadır. 
 

Agrega kalitesi; başlangıç üretimi (patlatma, küçültme), ekipmanı, kalifiye eleman 

bulundurma ve nakliye gibi süreçlerden herhangi birinde yaşanabilecek problemlerden 

doğrudan etkilenebilmektedir. Bu ise hazır beton kuruluşunun önemli bir tedarikçisi 

konumundaki agrega üreticisinin titizlikle çalışması gerektiği sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. 
 

Bu çalışmada, Güney Marmara bölgesinde 35 farklı agrega üreticisinde tespit edilmiş 

olan üretim sahasının açılma şekli, patlatma biçimi, mevsimsel şartlara hazırlık, kırma-

eleme sistemi, stoklama ve nakliye gibi konulardaki problemler incelenmiştir. Agrega 

üretimi esnasında hazır beton firmalarının ihtiyaçları dikkate alınmadan yapılan üretim 

hatalarına değinilerek, bunlarla ilgili çözüm önerileri getirilmiştir. 

 

 

Abstract 
 

Aggregate is one of the most important component in terms of ready mixed concrete 

cost. When considering all raw materials, quality control of aggregate is of great 

importance due to occupying 70 to 75 percent by volume of concrete. However, 
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although various investigations have been made over the world, some problems, which 

have not been solved yet, still continue. 

 

Aggregate quality is directy affected by initial production (blasting, size reduing) 

equipment, qualified personnel and transportation problems. For this reason, aggregate 

producers should work as correctly as possible. 

 

In this study, issues such as aggregate production area, blasting style, seasonal 

conditions, crushing and sieving system, storage and transporting problems were 

examined in 35 different producers located in South Marmara region. A number of 

solutions related to these problems were also suggested. 

 

 

1. GİRİŞ 
 

Beton agregası, yıllar geçmesine rağmen önemini hiç bir zaman yitirmeyen, hazır 

betonun, tasarımından dökümüne, hatta ilerki yaşlarına kadar etkisini ve önemini 

devamlı olarak sürdürebilen önemli bir bileşenidir [1]. 
 

Hazır beton kalitesindeki önemli unsurlardan birisi de, beton agrega kalitesinin hangi 

şartlar altında ve kalitede üretildiğidir. Agrega üreticilerinin büyük bir çoğunluğu hazır 

betonla ilgili, yeterli bilgiye sahip olmayan personeli de istihdam edebilmekte, 

dolayısıyla hazır beton üreticisinin agrega kalitesi anlamında ne gibi sıkıntılar 

yaşayacağını bilmemektedirler. 

 

Sektörün önemli bir bölümü sağlam bir şirketleşme yapısında olmayıp basit taş 

ocakçılığı mantığında çalışan işletmelerin elindedir [2]. Doğal kaynaklarımızı verimli 

kullanamayan ve hiçbir mühendislik ilkelerine uymayarak üretim yapan bu işletmeler, 

kalitesiz bir hazır betona da sebebiyet vermektedir. 

 

Bu çalışmada, Güney Marmara Bölgesi’ndeki 35 farklı agrega üreticisi mercek altına 

alınmıştır. Üretim başlangıcından, agreganın teslimine kadarki tüm süreçler irdelenmiş 

ve üretilen beton agregasının, hazır beton kalitesinde yarattığı sıkıntılar ana başlıklarıyla 

anlatılmıştır. Sonuç bölümünde ise, bu sıkıntıların giderilmesi için çözüm önerileri 

maddeler halinde sunulmuştur.  

 

 

2. ÜRETİM ÖNCESİ HAZIRLIKLARIN ETKİSİ 
 

Kırma – eleme işleminden önce yapılan, patlatma ve kırıma hazırlama işlemlerinin, 

hazır beton kalitesine etkileridir. Patlatma yapılmadan önce yapılması gereken ilk şey, 

yeni açılan tesislerde, ayna yüzeyi üzerindeki nebati toprağın iyi temizlenmesidir. 

Çünkü kırma-eleme sisteminde bypass ile dışarı atılamayan nebati toprak, beton 

agregasını kirli hale getirmektedir. Sonuçta, agrega boyutuna ulaşan toprak çamuru 

meydana gelmektedir. Hazır beton içerisinde, zayıf bölgeler oluşturan bu toprak 

çamuru, agrega vazifesi görememesinden dolayı, hazır betonda direkt olarak dayanım 

düşüklüğüne sebep olmaktadır.  

 

Patlatma esnasında, taş ocağı aynasında tasarlanan patlatma parametrelerinin (delik 

sırası, mesafeleri, patlayıcı miktarı v.b.) masif yüzey ile bol kırıklı yüzeyde aynı şekilde 
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kullanılmasından dolayı beton agregasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntılar, kırma 

- eleme sisteminde herhangi bir değişme yapılmadığı takdirde, özellikle tane dağılımı 

açısından farklılık meydana getirmektedir. Bu da hazır beton üretiminde agreganın 

olması gerekenden daha iri ya da ince olmasına sebep olmaktadır. Bu durumda, betonda 

pompalanabilirlik ya da su ihtiyacı anlamında problemler yaşatabilmektedir. 

 

Agrega üreticileri için, kış şartlarında verimli bir şekilde çalışmak pek kolay 

olmamaktadır. Fakat hazır beton sektöründe, mevsimsel şartlar kötü olmasına rağmen 

piyasa şartları hareketli olduğu sürece, agrega talebi devam etmektedir. Bu durumda, 

agrega üreticisi mevsimsel şartlara bağlı olarak agrega talebini karşılamak zorundadır. 

Mevsimsel şartların uygun olduğu zamanlarda ise, temiz agrega stoklaması yapıp, 

uygun olmayan şartlarda bu stoğu kullanabilmelidir. Böylece kirli agrega üretme 

ihtimali ortadan kalkacak ve beton üreticisi mağdur olmayacaktır. 

 

 

3. BAŞLANGIÇ ÜRETİMİNİN ETKİSİ 
 

Bazı agrega üreticileri beton agregasını hiçbir deneysel sonuca varmadan, kirli ya da 

temiz olduğunu bilmeden üretmekte ve satmaktadır. Dolayısıyla beton agregası diye 

üretime giren malzeme, hazır beton kalitesine ciddi problemler yaşatmaktadır. 

 

Agrega üreticileri, farklı kırıcı tipleri ve sistemleri (primer darbeli kırıcı, çeneli kırıcı, 

v.b.) kullanmaktadırlar. Üretim devam ettikçe, bu kırıcı tiplerinin iç aksamlarında 

değişiklikler ya da arızalardan dolayı değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimlerin 

iyi takip edilmesi, beton agrega kalitesi açısından çok önemlidir. Önlem alınmadığı 

takdirde olması gerekenden daha iri ya da daha ince olması söz konusu olmakta bu da 

yine pompalanabilirlik ya da su ihtiyacı gibi etmenleri, hazır beton üreticisinin karşısına 

sorun olarak tekrar çıkarmaktadır. 

 

Kırma – eleme sisteminin çalışması esnasında yüksek oranda tozuma sorunu oldukça 

sık karşılaşılan bir durumdur. Gerek insan sağlığı, gerekse çevresel şartlardan dolayı, 

agrega üreticisinin bu probleme karşı önlem alması gerekmektedir. Bu tozumayı 

bastırmak için özellikle kırıcılarda su kullanma yoluna gidilmektedir. Su verme yolu 

genel olarak sorunu giderse de, kontrollü bir şekilde verilmez ise, tozun beton 

agregasının üzerine yapışmasına ya da toprak olup agrega içerisine karışmasına 

sebebiyet vermektedir. Bu da betonda su ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. 

 

Kırma – eleme sisteminde ön elek, kırma esnasında özellikle kötü mevsim şartlarında 

bypass sisteminin verimli olarak atamadığı, kirli agreganın, temiz agregaya karışmasını 

engelleyen elek sistemidir. Bu sebepten dolayı, özellikle kırma – eleme sistemini ilk 

kuran fakat ön elek koymayan işletmelerde temiz agrega ile kirli agreganın karışma 

ihtimali artmaktadır. Bu da kötü mevsim şartlarında, temiz malzemenin üretilme 

durumunu en aza indirgemekte ve hazır beton üreticisini sıkıntıya sokmaktadır. 

 

Agrega üreticisi, piyasa şartlarına bağlı olarak, talebin artmasıyla birlikte üretim 

kapasitesini arttırmak istemektedir. Fakat kapasite arttırmaları sonucunda uygun 

üretimden de taviz vermek zorunda kalmaktadırlar. Diğer bir deyişle bunkere atılan 

malzeme miktarının artması sonucu, üretim kapasitesi artacak, fakat elekler eleme 

işlemini tam yapamayacakları (tıkanma ya da yırtılma) için verimlilik azalacaktır. 
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Bunun sonucunda, tam elenmemiş, karışık bir agrega meydana gelmekte, bu da hazır 

beton üretimi için uygun olmamaktadır. 

 

Agrega üreticisi, zaman zaman kırma – eleme sisteminde değişiklik yaparak kırma kum 

agregası miktarını, genel satış politikasına bağlı olarak arttırmak istemektedir. Bunu, 

elek üzerinde kalan geri dönüş malzemesini kırmak için kurduğu kum makinesi (tersiyer 

kırıcı) ile gerçekleştirmektedir. Sonuçta, primer kırıcıda (primer darbeli kırıcı ya da 

çeneli kırıcı) kırılan malzeme ile elek üzerinde kalıp kum makinesinde tekrar kırılan 

malzemeyle aynı elekte elenerek tek bir ürün meydana getirecektir. Üretim anlamında 

verimli bir durum olarak görülse bile eğer kirlilik ve tane dağılımı gibi unsurlar dikkat 

edilmez ise beton üretiminde ciddi sıkıntılar meydana getirmektedir. 

 

Elekler ne kadar sağlam yapılı görünselerde, yüksek devir ve titreşime maruz 

kalmalarından dolayı kırma – eleme sistemlerinde yükleri oldukça fazla olan 

ekipmanlardır. Bu derece yüksek devir ve titreşimde çalışan eleklerin tıkanması ya da 

yırtılması tane dağılımın farklılaşması yanında beton pompası ömrü açısından da ciddi 

sorunlara yol açmaktadır. 

 

Agrega üreticisi, piyasa şartlarına bağlı olarak beton agregası üretip satmanın yanında, 

temel, alt temel, asfalt, kireç veya bypass malzemeleri gibi ikincil ürünleri de üretip 

satmak istemektedir. Üretilen ikincil malzemelerin kaliteleri beton agrega kalitesinden 

çok farklıdır. Beton agrega kalitesi içlerinde en hassas durumdaki yapı malzemesi 

olması sebebiyle diğer ürünlerle karışması, hazır beton kalitesine olumsuz 

yansımaktadır. 

 

 

4. BETON AGREGASININ NAKLEDİLMESİNİN ETKİLERİ 
 

Agrega kalitesi, çevresel şartlardan dolayı çok çabuk değişikliğe uğrayabilen bir 

malzemedir. Dolayısıyla üreticinin agrega nakliyesi konusunda ehemmiyet göstermesi 

gerekmektedir. Bu husus göz ardı edildiğinde agrega, çamurlu, aşırı derecede tozlu ya 

da organik parçalar bulunarak gelebilmektedir. Sonuçta, emek verilip itinayla üretilen 

beton agregası, iyi stoklanamama ve nakledilememe sonucu kalitesizleşmektedir. Bu 

durum da, hazır beton üretiminde kıvamdan dayanım düşüklüğüne kadar çok çeşitli 

problemleri beraberinde getirmektedir. 

 

Stok alanlarının açık ya da yığın halde olduğu agrega üretim sahalarında, yükleme 

esnasında temiz agreganın kirlenmesi ya da çamur topaklarının karışması beton 

agregasında istenilmeyen bir durumdur. Agreganın kapalı bir ortamda, çevresel 

şartlardan etkilenmeden nakledilmesi agrega üreticisi tarafından maliyet gerektiren 

gereksiz bir yatırım olarak görülmektedir. Ancak günümüz şartlarında beton 

agregasınının dış etmenlerden etkilenmeden nakledilmesi büyük önem arz etmektedir.  

 

 

5. GENEL KALİTE BİLİNCİNİN ETKİLERİ 
 

Agrega sektöründe çok kullanılan “Benim taşım kaliteli”, “Benim agregam kaliteli”, 

“Tertemiz agrega” gibi söylemler, artık teknolojinin ilerlemesiyle bilimsellikten uzak, 

hiçbir kalite anlayışını yansıtmayan sözler haline gelmiştir. Günümüz, teknoloji çağı 

olması sebebiyle, agrega üreticilerinin daha bilimsel, daha teknik söylemler ve 
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çalışmalar içerisinde olmaları gerekmektedir. Bu durumda, hazır beton üreticisi için 

agrega üreticisi, zaman ilerledikçe çözüm ortağı konumunda olması gerekirken, hala ve 

belki de uzun yıllar boyunca sadece sıradan agrega tedarikçisi olarak kalacaktır. 

 

Agrega üreticilerinin büyük bir çoğunluğu ne beton agrega kalitesi ne de kırma – eleme 

yaptığı malzemenin niteliğiyle ilgili sorulara tam cevap verebilmektedirler. Sonuçta, 

agrega kalitesinin durumunu belirleme görevi hazır beton üreticisinin omuzlarında 

senelerdir bir yük olarak kalmıştır. 

 

Agrega üreticisinin, üretim kalitesini verimli bir şekilde yönlendirmesini sağlayan en 

önemli standart TS 706 EN 12620 + A1 – “Beton Agregaları” ve bu standarda atıfta 

bulunulan diğer standartlardır. Bu standart, üretim ile agrega kalitesinin kontrolünü 

sağlamakta ve TS EN 206–1 – “Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve 

Uygunluk” standardına göre de betonda uygun olarak kullanılmasını sağlamaktadır.  

 

Agrega üreticilerinin büyük bir çoğunluğunun “CE” belgesine sahip olmadıkları hatta, 

bir çoğunun varlığıyla ilgili tam anlamıyla bilgi sahibi olmadıkları, ülkemizde agrega 

üretiminin bir gerçeği olarak görülmektedir. ”CE” belgesine sahip olmak agrega 

üreticisinin verimli ve kaliteli çalışmasına büyük katkı sağladığı herkes tarafından kabul 

edilmektedir. Planlı üretim, kontrol esasına dayanan kalite anlayışı ve rutin denetimler 

agrega üreticisini, üretiminde hata yapılmasını minimize eden bir sistemin içerisine 

almaktadır. Fakat sadece “CE” belgesini almak tüm gereklilikleri yerine getirmek 

anlamına gelmemekte, aksine uygulamak ve bilincini üretimine taşımak “CE” belgesini 

almak kadar önemli bir durumdur. 

 

 

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 

 Agrega üreticilerinin büyük bir çoğunluğunun, sağlam şirketleşme yapısına girmesi 

ve basit ocak işletmeciliği mantığından uzaklaşmaları gerekmektedir. 

 

 Agrega üretiminde, işletme ve ruhsat işlemlerini en iyi şekilde etüd edebilecek, 

makine ekipman ve kırma – eleme tesis bilgisine sahip, arazi yapısını mühendislik 

açısından değerlendirebilecek ve en önemlisi beton agregası kalitesi konusunda bilgili 

insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 Maddi olanaklara bağlı olarak işletme sahasına belirli bölgelerde lokal sondajların 

açılması, hem mühendislik açısından, hem de işletme sahasının verimli bir şekilde 

kullanılması açısından faydalı olacaktır. 

 

 Agrega üreticisi, iyi bir üretim ve maliyet planlaması sonucu sağlam stratejiler 

belirlemeli ve bunun sonucunda hem kendisini hem de müşterisini mağdur edecek 

durumda kalmamalıdır. 

 

 Kırma – eleme sisteminin iyi tasarlanması gerekmektedir. Kapasite arttırımı gibi 

konularda bilinçli olunmalı ve ayrıca hazır beton kalitesine zarar verilmeden revizyonlar 

yapılmalıdır. 
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 İşletmeye açılacak alanın, morfolojik ve jeolojik yapısına bakılmalı ayrıca kırma – 

eleme tesisine yakınlığı, kırıcı tipi, elek, bantlar ve stoklama gibi parametrelerin de iyi 

planlanması gerekmektedir.  

 

 Patlatma esnasında, nebati toprağın sıyrılması, delik miktarı, sırası, çapı ve 

uzunluğunun iyi belirlenmesi gerekmektedir. 

 

 Yamaçlardan nebati toprakların yağmurla birlikte aynaya ve aynadaki kırılmış 

malzemeye akması ile kirlilik oluşmasına karşı önlem olarak üst kısımlarda drenajlar 

yapılmalıdır. 

 

 Patlatma sonucunda kırıma hazır malzeme boyutu ile kırıcı arasındaki uyumun 

agrega kalitesi açısından iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

 Üretim esnasında hava şartlarına karşı önlemler alınmalı, hem agrega kalitesi hem 

de kırma – eleme sistemi kontrol altına alınmalıdır. Yaz aylarında çalışma veriminin 

arttırılarak, kötü havalarda yaşanacak yavaşlama ya da kötü malzeme üretiminin önüne 

geçilmelidir. 

 

 Temel, alt temel, asfalt veya kireç agregaları ile beton agregasının birlikte 

üretilmesinin oluşturacağı sıkıntılar tespit edilmeli ve kalite parametreleri de 

düşünülerek dikkatli olunmalıdır. 

 

 Bypass, kırma – eleme sistemi içerisinde beton agregası üretildiği durumlarda ayrı 

olarak alınmalı ve tekrar tekrar elenip sisteme dahil edilmemelidir. 

 

 Kırma – eleme tesisinde, arıza, bakım ya da sistemde değişiklik yapılmak istendiği 

durumlarda, kırıma hazır malzemenin niteliği düşünülürek değerlendirme yapılmalı ve 

agrega kalitesi sık sık kontrol edilmelidir. 

 

 Fazla tozuma durumu kontrol altına alınmalı, kırma – eleme sistemine ne çok su 

verilerek beton agregasına zarar verilmeli ne de hiç su verilmeden üretim yapılmalıdır. 

 

 Agrega üreticisi, kırma – eleme tesisi açısından ön elek sistemini kullanmalı ve 

özellikle kötü mevsim şartlarında ön eleğin avantajlarından yararlanmalıdır. 

 

 Kırma – eleme sistemi, agrega üreticisi açısından verimli olacak şekilde dizayn 

edilmeli, her farklı tane boyutlu agrega miktarına bağlı olarak orantılı olarak üretim 

yapılmalıdır.  

 

 Agrega üreticisi eleklerin, eğim, açıklık, elek yırtığı ve verim unsurlarını sık sık 

kontrol etmelidir. 

 

 Agrega üreticisi arızalar konusunda deneyimli çalışanlar bulundurmalı, ayrıca stoklu 

yedek parça ve her ihtimale karşı gerektiği kadar beton agrega stoğunu da bulundurması 

gerekmektedir. 
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 Agrega üreticisi, stok alanlarını rüzgâr, yağmur, kar ve çamur gibi dış etmenlerden 

koruyarak önlem almalı ve kırma – eleme sisteminin altına ihtiyacı karşılayacak şekilde 

bunker sistemi yaptırmalıdır. 

 

 Agrega stok sahaları birbirine malzeme karışmasını önleyecek şekilde ayrılmalıdır. 

 

 Agrega sahasının zemini beton olmalı ve yükleyicilerin zemindeki yabancı 

malzemeyi kazıyarak agrega diye hazır betoncuya göndermesine engel olunmalıdır. 

 

 TS 706 EN 12620+A1 - “Beton Agregaları” standardının herkes tarafından iyi 

bilinmesi, yorumlanması ve uygulanması gerekmektedir. 

 

 Agrega üreticisi “CE” belgesini bünyesine kazandırmalı, belgeyi uygulamak ve 

kalite bilincini tüm üretime yansıtması gerekmektedir. 

 

 Agrega üreticileri ocaklarda, hazır beton firmasının ihtiyaçlarına uygun 

standartlarda agrega vermesi için basit bir laboratuvar kurmalı ve devamlı surette 

ürünlerin metilen mavisi değerleri, ince malzeme miktarları ve elek analizleri yapılarak 

kalitesini sabit hale getirmelidir. 

 

 Agrega üreticisini, ayakta tutan en önemli parametre bant altı maliyettir. Çoğu 

agrega üreticisi çok kaba yöntemlerle maliyetler hesaplamakta, piyasa şartlarında 

mümkünü olmayan kazançlarla ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bunun akabinde sistem 

içerisinde yaptığı değişikliklerle kendisine avantaj sağlayan üretici, kaliteyi sekteye 

uğrattığının farkında olmamaktadır. Bu durumda hem kendisini çıkmazın içerisine 

sokmakta hem de tedarikçisi konumundaki hazır beton üreticisini zor durumda 

bırakmaktadır. 

 

 Agrega üreticileri için, bilgi alış - verişi yapabilecekleri ve daha aktif çalışabilecek 

birliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, agrega üreticilerinin Agrega Üreticileri 

Birliği (AGÜB) çatısı altında örgütlenmesi gerekmektedir. 
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