
                         
             BETON SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONSEYİ 



Sürdürülebilirlik Nedir? 
 

Sürdürülebilirlik, çevre dengesi ile ekonomik büyümeyi birlikte 
alan, hem doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayan ve çevresel 
kaliteye önem veren hem de gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını 
tehlikeye sokmaksızın bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilen bir 
modeldir. 

 
 



Betonun Sürdürülebilirlik ile İlişkisi Nedir? 
 
Beton, dünyada kullanılan en yaygın yapı malzemesidir. Dolayısıyla betonun 
sürdürülebilir olması geleceğimiz için önemlidir. Bu doğrultuda, beton ve 
çimento sektöründe faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, sorumlu kaynak 
kullanımı belgelendirme sisteminin geliştirilmesi için 2013 yılında bir araya 
gelmiştir. Bunun sonucunda, 2016 yılında Beton Sürdürebilirlik Konseyi (CSC) 
kurulmuştur. Beton Sürdürebilirlik Konseyi (CSC) projesi, Sürdürülebilir 
Kalkınma için Dünya İş Konseyinin (WBCSD) Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi 
(CSI) tarafından başlatılmış ve birçok şirket, birlik ve enstitü kurucu üye 
olmuştur. Beton Sürdürebilirlik Konseyi “Bölgesel Sistem Operatörü” olarak 
atadığı kuruluşlar ile beton üreticilerini, “Yönetim”, “Çevre”, “Ekonomi” ve 
“Sosyal” konu başlıkları altında bilgilendirmektedir. Bu kapsamda, 
yetkilendirilmiş bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan denetimler sonucunda 
beton üretim tesisleri belgelendirilmektedir. 
 



    CSC ÜYELER                  CSC KURUCU ÜYELER 



Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin Paydaşları: 
 
Beton Sürdürülebilirlik Konseyi, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği 
(IUCN) Paydaşı 7 STK ile fikir alışverişinde bulunarak çalışır.  



“Sorumlu Kaynak Kullanımı Belgelendirme Sistemi” Nedir? 
 
Beton sektörü ve beton bileşenleri (çimento ve agrega) için 
tüm dünyada kabul gören bir ürün belgelendirme sistemidir.  
 
 



“Sorumlu Kaynak Kullanımı Belgelendirme Sistemi”nin  
Amacı Nedir? 
 
“Sorumlu Kaynak Kullanımı Sistemi”, sürdürülebilirlik 
girişimlerini daha görünür kılınması; beton sektörü ve beton 
konusunda kamuoyunun bilinç düzeyinin arttırılması; 
betonun, yeşil bina derecelendirme sistemleri ve kamunun 
çevreci politikalarında da göz önüne alınması ile beton 
sektöründe şeffaflığın sağlanmasını amaçlamaktadır. 
 



THBB’nin Beton Sürdürülebilirlik Konseyi ile İlişkisi Nedir?   
 
 
Beton Sürdürebilirlik Konseyinin her bölgede sadece bir bölgesel 
sistem operatörü bulunmaktadır. Türkiye Hazır Beton Birliği de 
2017 yılında “Bölgesel Sistem Operatörü” olarak atanmıştır. 



KGS’nin Beton Sürdürülebilirlik Konseyi ile İlişkisi Nedir? 
 
Kalite Güvence Sistemi (KGS) 2017 yılında Beton 
Sürdürebilirlik Konseyinin belgelendirme kuruluşu olarak 
atanmıştır. KGS, Beton Sürdürebilirlik Konseyinin belirlediği 
kurallara göre bağımsız bir şekilde beton üreticilerini 
denetleyecek ve başarılı olan üretim tesislerini 
belgelendirecektir. Bu sertifika sayesinde, üreticiler 
sorumlu kaynak kullanımı konusunda uluslararası normlara 
uygunluklarını kanıtlamış olacaktır. 



Bölgesel Sistem Operatörlüğü ve Belgelendirmesi 
Ülkemizde Ne Zaman Aktif Olacak? 
 
Bölgesel Sistem Operatörlüğü ve Belgelendirmesi, Beton 
Sürdürebilirlik Konseyinin sistem dokümanlarının 
adaptasyonu, denetçilerin eğitimi ve demo denetimlerinin 
tamamlanmasının ardından ülkemizde aktif olacaktır. 


