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TERİMLER-TARİFLER 

Başvuru Sahibi= UKS’ ye uygunluk belgesi almak üzere başvuruda bulunan müşteri 

İmalatçı= Beton üretiminden sorumlu müşteri 

Müşteri= Ürünün belgelendirmeye esas olan gerekliliklere uymasını sağlamakla sorumlu olan taraf 

Tetkikçi= Belirli aralıklarla otokontrolün ve fabrika üretim kontrolünün güvenirliliğini tetkik eden UKS temsilcisi 

Otokontrol Laboratuvarı= Otokontrol kapsamında deney yapan dâhili ya da harici laboratuvarı 

Taşeron (Tedarikçi) Laboratuvarı= Otokontrolü geçerli kılmak üzere tasarlanan tetkik deneylerini 

gerçekleştirmek üzere görevlendirilen harici laboratuvar 

Harici Laboratuvar= Müşteriden bağımsız laboratuvar 

Dâhili Laboratuvar= Müşteriye bağlı laboratuvar 

G Uygunluk Belgesi= Betonun ilgili ürün standardına uygunluğuna dair yeterli güvenin sağlandığını gösteren 

belge 

Uygunluk Markası= Uygunluk belgesi esas alınarak uygulanan tescilli marka 

Uygunsuzluk= Üretilen betonun ilgili ürün standardı hükümlerine ya da tesiste üretim kontrol hükümlerine 

uymayan herhangi bir unsur 

Belgelendirme Kuruluşu= Belirlenmiş prosedür ve yönetim kurallarına göre uygunluk belgesi verebilecek 

gerekli yeterlilik ve sorumluluğa sahip tarafsız kuruluş. Bu uygulama dokümanı bağlamında, ürün yalnızca beton 

anlamına gelecektir. 

Yaptırım= İmalatçının ürününün uygunluğunun sürekliliğini garanti edememesi ya da ürünün markasına 

güvenilirliğinin sağlanamaması halinde UKS tarafından imalatçıya getirilen tedbirlerdir 

Teknik Şartname= Bir ürünün karşılaması gereken teknik gereklilikleri ortaya koyan belge (teknik şartname,  

bir standart,  bir standardın bir kısmı veya standarttan ayrı bir doküman olabilir) 

Hazır Beton= Kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanmış olan, plastik ve sertleşmemiş durumdaki beton. 

Başka bir deyişle, “hazır beton”, malzemelerin karılması tamamlanarak ve iş yerine kadar taşınarak yapıda 

kullanılmaya hazır duruma getirilmiş olan taze beton. 

Hazır Beton Tesisi= Hazır beton bileşenlerinin stoklanıp,  kontrol altında karıştırılarak, hazır beton üretiminin 

gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumunun yapıldığı Beton Santralı. Beton santralleri karışım şekillerine 

göre yaş ve kuru karışım olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Yeni Tesis= Ürünleri TS EN 206 standardına göre UKS tarafından belgelendirilmemiş hazır beton tesisi. 

Kurulu Tesis= En az bir adet ürünü TS EN 206 standardına göre belgelendirilmiş hazır beton tesisi 

Yukarıda verilen tanımların yanı sıra  

“TS EN 206 Beton - Özellik, Performans, İmalat Ve Uygunluk” Standartında, 

“TS 13515 TS EN 206’nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard”ında, 

“Yapi Malzemelerinin Tabi Olacaği Kriterler Hakkinda Yönetmelik”de ve  

“Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin 
Uygulanmasına Dair Tebliğ”inde yer alan tanımlar geçerlidir. 
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1- KAPSAM VE KURALLAR 

1.1. Kapsam 

1.1.1. Bu rehber, TS EN 206 ve TS 13515 standardlarının uygulandığı tüm beton çeşitlerini kapsar. Beton, 

şantiyede hazırlanmış beton, hazır beton veya ön yapımlı beton elemanlar için tesiste imal edilmiş beton 

olabilir. 

1.2. Geçerli Kurallar 

1.2.1. TS EN 206 ve TS 13515 standardları tamamen geçerlidir. Bu doküman içerisinde TS EN 206’ya yapılan 

atıflar için atıf yapılmasada TS 13515 standartındaki ilgili madde karşılığı mutlaka dikkate alınacaktır. 

Belgelendirme prosedürlerinin eşit bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla “TS EN 206 ve TS 13515 Ek C” 

üretim kontrolünün tetkiki, gözetimi ve belgelendirilmesi için bir referans belgesi niteliğinde olacaktır. 

2- BELGELENDİRME KURULUŞU 

2.1. Yasal Statü 

2.1.1. UKS,  14 Aralık 2004 tarihli 6197 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde UKS ULUSLARARASI KALİTE 

SİSTEMLERİ VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. unvanıyla İstanbul Ticaret Sicili memurluğuna kayıtlı 496826 sicil 

numarası ile yasal statüsünü sağlamıştır. 

2.2. Adres 

2.2.1. UKS, İstanbul, Ümraniye, Atakent Mh. Dicle Cd. No:35 TÜRKİYE adresinde yerleşiktir. UKS’nin bu adres 

dışında bir temsilciliği yoktur. 

2.3. Yazışmalar 

2.3.1. Beton sektöründe başvuru sahibi ya da imalatçı tarafından yapılan her türlü yazışma UKS’nin “Madde 

2.2” de belirtilen adresine gönderilecektir 

2.4. Çalışma Şekli ve Yapı 

2.4.1. UKS’nin yönetimine ilişkin çalışma şekli ve yapısı UKS’nin “Ürün Belgelendirme Yönetim Sistemi El 

Kitabı” nda ve UKS politika ve prosedürlerinde açıklanmıştır. 

2.5. Politika ve Prosedürler 

2.5.1. UKS, TS EN ISO/IEC 17021 ve TS EN ISO/IEC 17065 standartları kapsamında kurduğu yönetim sistemi 

dokümanlarını ilgili standartlara ait hazırlanmış olan el kitaplarında tanımlamış ve uygulamaktadır. Politika üst 

yönetim tarafından oluşturulup uygulanmaktadır. 

3- TAŞERON LABORATUVARLAR 

3.1. Taşron Laboratuvarları ile İşbirliği 

3.1.1. UKS, “ÜBR.FR.17 Laboratuvar Hizmet Sözleşmesi” imzalamak suretiyle taşeron laboratuvarlarında 

tetkik deneylerini yaptırır. Bu durum, UKS’nin belgelendirmeye ilişkin esas sorumluluğunu hiçbir şekilde 

azaltmaz. UKS’nin kendi bünyesi dışındaki deney laboratuvarları ile işbirliği UKS’nin “ÜB.PR.03 Taşeron 

Laboratuvar ile Çalışma Prosedürü” nde açıklanmıştır. 

3.1.2. TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olmuş laboratuvarlar tercih nedeni olup, akredite 

olmayan laboratuvarların ise aynı standarda göre UKS tarafından yeterliliği tetkik edilir. UKS’nin sözleşme 

imzaladığı beton deney laboratuvarları “ÜB.LS.01 Anlaşmalı Tedarikçi Listesi” nde tanımlanmıştır. 
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3.1.3. Her deney sonucunda hazırlanan analiz raporları minimum aşağıdaki bilgileri içermek zorundadır; 

 

Başlangıç Tip Deney Raporları: 

Başlangıç Tip Deney Raporu olduğu raporda belirtilecek. 

 İmalatçı ve üretim tesisi 

 Yapı malzemesinin ilgili teknik şartnameye göre tanıtılması  

 Numune alma, deney tarihi, görev alan personel, ilgili teknik şartnameye göre tatbik edilen deney 

yöntemi hakkında bilgi 

 Deneyi gerçekleştiren kuruluşun ve personelin tanıtılması 

 Yer ve tarih 

 Teknik şartnamede gerekli görülmesi halinde analizlerinin de yer aldığı, deney sonuçları  

 Deney laboratuvarı yetkilisinin imzası ve kaşesi 

Ürün Gözetim Deney Raporları: 

Başlangıç Tip Deney Raporu’nda belirtilen bilgilerin yanı sıra raporda ürünün başlangıç tip deneylerinde 

belirtilen deney metotlarına göre deneye tabi tutulduğu, Deney sonuçlarının, başlangıç tip deneyinden alınan ve 

beyan edilmiş olan ürün performans değerleri ile mukayese edildiği belirtilmelidir. 

4- İMALATÇININ ÜRETİM KONTROLÜ (FÜK) 

4.1. Genel Hükümler 

4.1.1. İmalatçının üretim kontrolü imalatçı tarafından  “ÜB.PRG.01 Beton G Belgelendirme Programı” ile 

TS EN 206 ve TS 13515’in 9. maddesine uygun yapılır. İmalatçı, fabrika üretim kontrolü sisteminin etkin 

biçimde oluşturulmasından ve yürütülmesinden sorumludur. 

4.1.2. Üretim kontrolü tabiri imalatçının üretimini kendi bünyesinde sürekli olarak kontrol etmesi anlamına 

gelmektedir. İmalatçının benimsediği tüm hususlar, gerekler ve hükümler sistematik bir şekilde yazılı politika ve 

prosedür olarak dokümante edilmelidir. 

4.1.3. İmalatçı üretim kontrolü organizasyonundaki görev ve sorumlulukları belirlemelidir. Beton kalitesi 

üzerinde etkili işlemleri yöneten, uygulayan ve kontrol eden bütün personelin sorumluluk, yetki ve işbirliği, 

üretim kontrol el kitabında tarif edilmiş olmalıdır. (organizasyon şeması, görev tanımları, yetki devri vb.) 

Her üretim tesisinde (fabrikada), imalatçı, bir üretim kontrolü sorumlusu (yönetim temsilcisi) atar. Üretim 

kontrolü sorumlusunun görevleri şunlardır: 

 Ürünün uygunluğunu ortaya koymak için gerekli prosedürlerin tespit edilmesi,  

 Herhangi bir uygunsuzluk durumunun tespiti ve kayıt altına alınması, 

 Uygunsuzluk durumlarının düzeltilmesi için gerekli prosedürlerin tespit edilmesi.  

TS 13515 9.6.1 maddesine göre her beton imalat tesisini (aynı imalatçı firmaya ait iki beton tesisi birbirine 50 

km’den az ise en fazla iki imalat tesisini) en az bir yetkin teknik eleman idare eder. 

Üretim kontrolüne tabi her beton imalat tesisi, tecrübeli, beton teknolojisi bilgisine sahip ve imalatı bilen yetkin 

teknik elemanlar (En az lisans seviyesinde 4 yıllık mühendislik eğitimini tamamlamış ve/veya 2 yıl beton 

konusunda yüksekokul eğitimini tamamlamış, beton ve/veya yapı malzemeleri konusunda gerekli eğitimleri 
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almış ve beton imalatı ile beton deneyleri konusunda bilgili mühendis veya teknisyen/tekniker) tarafından idare 

edilir. Bu mühendis veya teknik eleman, bilgisini ispatlayabilecek uygun yetkinlik belgelerine sahip olmalıdır. 

Üretim ve üretim kontrolünde yeterli sayıda ve yeterli uygulama bilgisine sahip personel görevlendirilmiş 

olmalıdır. Üretim ve üretim kontrolünde görevlendirilen personel için eğitim programı belirlenmiş olmalıdır. 

Eğitim/deneyim kayıtlarının tutulduğu personel dosyaları mevcut olmalıdır. 

4.1.4. İmalatçı, uygulayacağı fabrika üretim kontrolünü tanımlayan yazılı dokümanları hazırlar ve bunları sürekli 

günceller. İmalatçının dokümantasyon işleri ve bunlarla ilgili prosedürleri, ürün ve imalat prosesine uygun 

olmalıdır. Fabrika üretim kontrolü işlemleri, şu çalışmaların bir kısmını ya da tamamını kapsar: 

 Hammadde ve bileşenlerinin ayrıntılı olarak tanımlanması ve doğrulanması, 

 Belirlenen periyotlarda, üretim esnasında yapılacak olan muayene ve deneyler (donanım kontrol 

işlemleri ile üretim ara aşama işlemleri), 

 Nihai ürün üzerinde yapılacak olan doğrulama işlemlerini ve deneyleri (imalatçının paketleme, 

taşıma, depolama konusundaki sorumlulukları da değerlendirilmelidir).  

4.1.5. İmalâtçı tarafından bileşen malzemeler, donanım ve imalat işlemleri ile beton özellikleriyle ilgili planlı 

FÜK deneyleri, TS EN 206 ve TS 13515’in 9.9. maddesine uygun olarak yapılır.  

İmalatçı, betonun uygunluk kontrolü ve uygunluk kriterlerinde TS EN 206 ve TS 13515’in 8. Maddesine  

uyar. 

4.1.6 İmalatçı ve temsilcisi, bu şartı yerine getirmek için, gerekli nitelik ve ekipmana sahip ve “TS EN ISO/IEC 

17025 Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar” standardının şartlarını karşılayan bir 

ya da birden fazla kişi veya kuruluş ile taşeronluk anlaşması da yapabilir. İmalatçı, ürünün ilgili teknik 

şartnameye uygunluğunu göstermek açısından, kendisine ait olsun veya olmasın, kontrol, ölçüm ve deney 

ekipmanlarının her türlü bakımları ile kalibrasyonları veya doğrulamalarını yapmak ve bunları çalışır durumda 

tutmak zorundadır. 

4.1.7. Karıştırma, taşıma ve pompalama ile ilgili taşere edilmiş işlemler varsa, sözleşme vb. dokümanlar ile 

yeterli kontrol araçları tanımlanmış olmalıdır. 

4.2. Üretim Tesisi Donanımları ve Konrol İşlemleri 

4.2.1. İmalatçının kurulu tesisinde “TS EN 206 ve TS 13515 Çizelge 28”de bulunan ve üretim donanımları, 

minimum şartlarda imalatçı tarafından sağlanacaktır. Tesiste yer alan donanımlar için yine çizelgede verilen 

muayeneler için bir kontrol planı oluşturulmalı ve plana uygun sıklıklarda muayeneler yapılmalıdır.  

4.3. Otokontrol Laboratuvarı 

4.3.1. İmalatçının belgelendirilmiş her ürün için otokontrol deney sistemi olmalıdır. Bu sistem hazır betonun 

TS EN 206 ve TS 13515 standardlarının 8. maddesinde gereklere uygun olduğunu göstermek için kullanılır. 

Buna göre; 

 Tek tesisli firmalarda betonla ilgili tüm deneylerin yapılabildiği bir merkez laboratuvarı bulunmalıdır. 

Birden fazla tesise sahip firmalar için, en az bir tesis merkez laboratuvar olmalıdır. (Merkez 

Laboratuvar (A Donanımlı)) 

 Birden fazla tesise sahip firmalar için, merkez laboratuvarına bölgesel anlamda uzakta bulunan 

tesislerden birisinde, o bölgeye hizmet vermek üzere B2 donanımlı Takviyeli Çevre Laboratuvarı 

kurulmalıdır. (Takviyeli Çevre Laboratuvarı (B2 Donanımlı)) 
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 Birden fazla tesise sahip firmalar için, merkez laboratuvarı veya takviyeli çevre laboratuvar harici 

diğer tesislerde B1 donanımlı Çevre laboratuvarı bulunmalıdır. (Çevre Laboratuvarı (B1 

Donanımlı)) 

4.3.2. İmalatçı, bu laboratuvarlarında gerekli doğrulama işlemlerini ve deneyleri yapmasına imkan verecek 

tesisat, ekipman ve personele sahip olmalıdır. Otokontrol laboratuvarında minimum şartlarda 

bulundurulması gereken ekipmanların listesi EK 1’de verilmektedir. Bulunmayan ekipman , tesisat için gerekli 

nitelik ve ekipmana sahip ve “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için 

genel şartlar” standardının şartlarını karşılayan bir ya da birden fazla kişi veya kuruluş ile taşeronluk 

anlaşması da yapabilir.  

4.3.3. Otokontrol deneyi için kullanılan bu ekipmanların kalibrasyonları için bir plan oluşturulmuş olmalıdır. 

Kalibrasyon sıklıkları uygun olmalıdır. Plana uygun sıklıklarda kalibrasyonlar yaptırılmalıdır .  

4.3.4. Deneyler, TS EN 206’da verilen deney metotlarına göre yapılmalıdır. Laboratuvar tarafından referans 

standart metotlar seçilmelidir. Metotların doğruluğu uygun aralıklarla kontrol edilmelid ir. Uygun standart 

metodun olmaması durumunda metodun geçerli kılma işlemi TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre 

yapılmalıdır. 

4.3.5. Laboratuvarın fiziksel ortamı deneylerin etkin bir şekilde yapılabilmesi için yeterli olmalıdır 

(laboratuvar ekipmanlarının bakım ve onarımı önceden belirlenmiş plan çerçevesinde uygulanması, kür 

havuzunun kapalı ortamda bulunması, tezgâh vb.). Numune saklama koşulları uygun olmalıdır. Bunun için 

gerekli kontroller yapılarak kayıt altına alınmalıdır. (Kür havuzu suyu sıcaklığı  vb). TS EN 206 ve TS 13515 

Standardlarında verilen referans deney metodlarının kullanılabilmesi için yeterli deney talimatları mevcut 

olmalıdır. 

4.4. Otokontrol Deney Sıklıkları 

4.4.1. Otokontrol deneylerinin asgari sıklığı dayanım için “TS 13515 Çizelge 17” diğer özellikler için “TS EN 

206 Çizelge 21 ve Çizelge 22”deki gibi olmalıdır. Otokontrol sonuçları imalatçı tarafından kayıt altına alınır. 

Tüm otokontrol sonuçları, UKS tarafından değerlendirilir. 

4.4.2. Otokontrol sonuçlarının uygun olmaması durumunda yâda TS EN 206 ve TS 13515 standardlarındaki 

uygunluk kriterlerinde belirtilen tek deney sonucu için kimyasal, fiziksel veya mekanik özelliklerin aşmaması 

gereken üst veya alt sınır değerine uymayan bir sonuç vermesi halinde alınacak tedbirler, tesisin kalite el 

kitabında veya ilgili dokümanında açıklanmalı ve “TS EN 206 ve TS 13515  Madde 8.4”e uygun olmalıdır.  

4.4.3. 4.4.2 de belirtilen uygunsuzluk durumlarında imalatçı derhal etkilenen miktarı belirlemeli ve bu 

miktarın sevkini önleyecek tedbirleri almalıdır. Sevk edilmiş olması halinde, etkilenen müşteriler haberdar 

edilmelidir. Buna ilave olarak imalatçı böyle bir uygunsuzluğun sebebini derhal belirlemeli, düzeltici 

önlemleri alarak bütün ilgili fabrika üretim kontrolü prosedürlerini gözden geçirmel idir. Yanı sıra UKS bu 

önlem ve bulgulardan haberdar edilmelidir. 

4.4.4. İmalatçı, otokontrol deney sonuçları ve deney cihazlarına ait usulüne uygun olarak tutulmuş kayıtları 

10 yıl süreyle saklamalıdır. 

4.5. Başlangıç Dönemi ve Başlangıç Tip Kontrolü 



 
 Beton G Belgelendirme Programı 

 

 

                   ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. 

ÜB.PRG.01  Yayın Tarihi: 12.01.2015  Revizyon No: 03 Revizyon Tarihi: 28.12.2016  Sayfa 9 / 36 

4.5.1. Betonun başlangıç dönemi, (3 ay) en az 35 adet ardaşık deney sonucu elde edilinceye kadar olan 

imalâtını kapsar. Başlangıç periyodunda, otokontrol deneylerinin asgari sıklığı rutin dönemin iki katıdır. (TS 

13515 Çizelge 17) 

4.5.2. Rutin dönemde, başlangıç periyodunda elde edilen standart sapma kullanılır. Ancak standart 

sapmanın gerçekliği “TS EN 206/TS 13515 madde 8.2.1.3 göre hesaplanır ve TS EN 206 Çizelge 19” da verilen 

sınırlar kullanılarak standart sapmada önemli derecede değişiklik olup olmadığı kontrol edilir. Önemli ölçüde 

değişiklik yoksa hesaplanmış mevcut standart sapma, sonra ki değerlendirme dönemi içinde uygulanır. 

4.5.3. Başlangıç periyodunu tamamlamış betonlar için UKS’ye başvuruda bulunulması durumunda, 

başlangıç periyodundaki veriler ve standart sapma, başlangıç belgelendirme denetimi esnasında incelenerek 

başlangıç döneminin tekrarlanıp tekrarlanmayacağına karar verilir.  

4.5.4. Kuruluş, UKS tarafından yapılan başlangıç tip deneyleri haricindeki diğer tüm beton sınıfı 

kombinasyonları için başlangıç tip deneyi yapmak zorundadır.  

4.5.5. Tüm beton sınıfı kombinasyonları için yapılan başlangıç tip deneylerinin TS 13515 Madde 9.5’de 

belirtilen şartlar kapsamında sonuçlarını gözetim altında tutar, bu maddede belirtilen sınırların dışına çıkan 

beton karışım oranları için yeniden başlangıç tip deneyi yapar. 

4.5.6. Başlangıç tip deneyi raporu, imalatçı ve UKS tarafından saklanır. İstenmesi halinde piyasa gözetim ve 

denetim elemanlarına verilir. 

4.6. Kalibrasyon ve Doğrulama 

4.6.1. Kalibrasyon ve doğrulama çalışmaları bir program çerçevesinde planlanıp gerçekleştirilmelidir.  

4.6.2. Kalibrasyon, Bir EA üyesi veya TURKAK tarafından akredite edilmiş ya da bunun olmaması 

durumunda, izlenebilirliği sağlanmış akredite laboratuvarlardan biri tarafından gerçekleştirilecektir. 

4.7. Teknik Dosya/Kalite El Kitabı 

4.7.1. İmalatçı TS EN 206 ve TS 13515 standartları çerçevesinde özellikle 9. ve 10. maddelerin ve Bakanlık 

tarafından yayımlanan tebliğ gerekliliklerini kapsayan imalatçının genel politikaları, işlemleri ve 

uygulamalarını içeren bir “Kalite El Kitabı” ile üretim işlemlerinin ve yöntemlerinin belirtildiği bir teknik 

“Teknik Dosya” yı oluşturmalıdır. 

4.7.2. Teknik dosya, tesisin üretim kontrol sisteminde yer alan süreçleri ve süreçler arası etkileşimleri 

açıklamalıdır. 

4.7.3. Beton kalitesi üzerinde etkili işlemleri yöneten, uygulayan ve kontrol eden bütün personelin 

sorumluluk ve yetkileri “Teknik Dosya” veya “Kalite El Kitabı” içerisinde tarif edilmelidir.  

4.7.4. Beton bileşimleri, betonun proseste ve satışta güvenliğinin sağlanması için tedbirler, “Teknik Dosya” 

veya “Kalite El Kitabı” içerisinde tarif edilmelidir. 

4.7.5. “Teknik Dosya” ve “Kalite El Kitabı” UKS ve Bakanlık yetkililerine gösterilmek üzere hazır 

bulundurulmalıdır. 

4.8. Bileşenlerin Kontrolü, Depolanması ve Tartımı 

4.8.1. Beton imalatı için kullanılan beton bileşenlerinin (çimento, agregalar, katkı maddeleri ve ilaveler), 

doğru sevkiyat ve teslim, depolama ve kullanımlarını sağlamak amacıyla kalite gereklilikleri ile tedarik 

kontrollerini içeren yazılı prosedürler oluşturulmalıdır. Hammadde ve bileşenler, ayrıntılı olarak tanımlanmalı 
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ve doğrulanmalıdır. Kalite kriterleri her bileşenin kendi standardında belirtildiği üzere bu rehberin Ek 3 ‘ünde 

belirtilmiştir. 

4.8.2. İmalatçı, agregaların TS EN 206 ve TS 13515, Ek E’ye uygunluğunu değerlendirmelidir. Agregaların TS 

706 EN 12620+A1 standardına ve TS EN 206 ve TS 13515, Ek E’ye uygunluğunun kontrolü açısından agrega 

üreticisinden TS 706 EN 12620+A1 standardında belirtilen deney sıklıklarında yapılan deney raporları 

alınmalı ve değerlendirilmelidir. Aksi durumda beton imalatçısı tarafından bu deneyler EK-3’ü kapsayacak 

şekilde bu sıklıklara göre yapılarak veya yaptırılarak değerlendirme yapılmalıdır . 

Geri kazanılarak elde edilen agrega varsa sadece tesisin kendi beton üretimininde (ticari olmayan şekilde) 

kullanılmalıdır.  

Tane sınıflarına ayrılmamış haldeki geri kazanılmış agrega, toplam agreganın % 5'inden daha az şekilde 

kullanılmalıdır.  

Yıkanarak geri kazanılmış agrega miktarının toplam agreganın % 5'inden daha fazla olduğu durumda ve geri 

dönüşümlü agrega için TS EN 206 Ek E'deki şartlara uygun kullanım sağlanmalıdır  

4.8.3. Bir beton imalatçısının kendi kullanacağı agregasını üretmesi durumunda, bu beton imalatçısı agrega 

üreticisi olarak da kabul edilmeli ve ilgili Avrupa agrega standardının teknik hususlarına uymalıdır.  

4.8.4. Su deneylerinde numune alma yeri ve tarihi kayıt altına alınıyor olmalıdır. Değerler TS EN 1008 

standardındaki sınır değerleri sağlıyor olmalıdır. Deney laboratuvarı, güvenirliği sağlamak üzere ilgili 

kapsamda ya TÜRKAK'tan akredite olmalı ya da üniversite laboratuarı olmalıdır. Yüksek dayanımlı beton için 

geri kazanılmış su kullanılamaz.  

4.8.4. Malzemelerin depolanmasında aşağıdakiler dikkate alınmalıdır  

 Benzer bileşenler CE işareti taşıyan ve taşımayan olarak ayrı ayrı stoklanmalıdır.  

 Her bir çimento ve mineral katkı tipi için ayrı bir silo belirlenmelidir. Aynı mineral katkı, farklı 

kaynaklardan temin ediliyor ise herbiri için ayrı silo belirlenmeli ve eğer aynı sil oda stoklanıyorsa 

yeterli kontrol araçları tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Çimento ve mineral katkı silolarının üzerinde 

isimleri yazılmalıdır. (örn. CEM I 42,5 R) 

 Agregalar stoklanarak kullanılıyorsa herbir büyüklükte ve cinsteki agrega için birbirine kar ışmayacak 

şekilde ayrı bir stok yeri ayrılmalı ve işaretleme yapılmalıdır.  

 Stok yerleri yeterli drenaja sahip olmalıdır. 

 Farklı kaynaktan temin edilen aynı boyuttaki agregaların aynı anda kullanılması dur  lumunda yeterli 

kontrol araçları tanımlanmalı ve uygulanmalıdır.  

 Agregalar santralin bunkerlerine yüklenirken birbiriyle karışmaması için yeterli önlem alınmalıdır. 

(Bunker ara perdeleri uygun omalı, ızgaları mevcut olmalı, bunkerlerin üzerinde agrega isimleri 

belirtilmelidir. Tek noktadan yükleme yapılan sistemlerde yükleme paneli işaretleri uygun olmalıdır.)  

 Kimyasal katkılar her cinsi ayrı olmak üzere birbiriyle karıştırılmayacak şekilde stoklanmalıdır.  

 Kimyasal katkı tanklarının üzerinde katkıların tipi (veya marka ismi) belirtilmelidir.  

 Kimyasal katkı tanklarında homojenliği sağlayacak bir sistem olmalıdır. (Sirkülasyon pompası vb.)  

4.8.5. Santral malzeme kantarlarının tartım toleransı en fazla ± %3'e uygun olmalıdır. Santral otomasyon 

sistemi, tartım hatalarını düzeltebilecek nitelikte olmalıdır. Çimento ve pmineral katkılar ayrı ayrı kantarlarda 

(veya aynı kantarda ise çimentonun önce tartılmasına özen gösterilerek) tartılıyor olmalıdır. Beton 
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bileşenlerinin kütlece tartıldığı yerlerde kullanılan ekipman TS EN 206 Çizelge 26’da verilen gereklere uygun 

olmalıdır 

4.8.6. Bileşenlerin kontrolü ile ilgili uygun bulunmayan deney sonuçları elde edilmesi durumunda alınması 

gereken düzeltici önlemler prosedürde, Teknik Dosya veya Kalite El Kitabı’nda belirtilmelidir. 

4.9. Beton Karışım Oranları ve Deneme Betonları 

4.9.1. Beton karışım hesaplarını yapma ve değerlendirme yöntemi uygun olmalıdır. Beton karışım 

tasarımları (reçeteler), aşağıdaki durumlar göz önüne alınarak yapılmış olmalıdır.  

 Farklı en büyük tane büyüklüklü agregalar için (kapsamdaki ürünler için)   

 Farklı kaynaktan ve/veya farklı cins çimentolar için  

 Farklı tür kimyasal katkılar için  

 Mineral katkılı, katkısız  

 Farklı kaynaktan mineral katkılar için  

4.9.2. Agregaların ıslak olması durumunda, karışımdaki gerekli su düzeltmesinin nasıl yapılacağı t ariflenmiş 

ve uygulanıyor olmalıdır (düzeltme yöntemi, santral programının nem değerlerine göre düzeltme yapması 

vb. uygun olmalıdır). 

4.10. Karıştırma 

Bileşen malzemeler uygun karıştırıcı içerisinde karıştırılmalı ve karıştırma işlemine beton homojen görünüm 

kazanıncaya kadar devam edilmelidir.  

4.10.1 Yaş Karışım Her bir beton karışım tasarımı için santral karıştırıcısında homojen bir karışım elde 

etmek için yeterli olan karıştırma süreleri belirlenmiş olmalıdır. Hafif beton en az 90 s karıştırıldıktan sonra 

ve normal beton ise en az 30 s karıştırıldıktan sonra homojen olarak karışmış kabul edilir. Ancak, yapılan 

homojenlik deneyi ile bu süreden farklı bir süre tespit edilirse, karışımın bu süre sonunda homojen olduğu 

kabul edilir. 

Bir transmikser içinde, esas karıştırma işleminden sonra yapılan yeniden karıştırma süresi 1 dakika / m3 

’den daha az ve kimyasal katkı veya lif ilavesinden sonra 5 dakikadan daha az olmamalıdır. (redoz talimatı 

vb.)  

4.10.2 Kuru Karışım Transmikserlerin karıştırıcı donanımları ve transmikser için su ilave sistemi kuru karışım 

için uygun olmalıdır. Transmikserde en az karıştırma süresi belirlenmiş olmalıdır. Karışımın homojen olduğu 

deneylerle denetleniyor olmalıdır. 

4.11. Üretim İşlemleri ve Beton Özelliklerinin Kontrolü 

4.11.1. Üretim işlemleri ve beton özellikleriyle ilgili deney/muayeneler için bir plan oluşturulmuş olmalıdır. 

Plana uygun sıklıklarda deney/muayeneler yapılmalıdır Deney/muayene sıklıkları uygun olmalıdır. Üretim 

işlemleri ve beton özelliklerinin kontrolü “TS EN 206 ve TS 13515 Çizelge 29”a göre, yüksek dayanımlı 

betonlar için bileşen malzemelerin kontrolü ise TS 13515 Çizelge 3’e göre yapılmalıdır. Kritik deney/muayeneler 

bu rehberin Ek 4 ‘ünde de belirtilmiştir. 

4.12. Dokümanlar ve Kontrol Kayıtları 

4.12.1. Dokümanların ve verilerin kontrolü süreci tarif edilmiş olmalıdır. (hazırlama, onay, yayım, dağıtım, 

değişiklikler) Dokümanların güncel baskılarının kullanım yerlerinde bulundurulması, okunabilir olması ve 

kolaylıkla ulaşılabilir olması sağlanmış olmalıdır. Dış kaynaklı belgeler (standardlar, teknik yayınlar, 
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yönetmelikler, belgelendirme rehberi vb.) belirlenmiş ve dağıtımları kontrol altına alınmış olmalıdır. (Olması 

gereken standardlar: TS EN 206, TS 13515, TS 706 EN 12620+A1, TS EN 197-1, TS EN 12350 ve 12390 

Serisi, TS EN 1008, TS EN 934-2+A1) 

4.12.2. “TS EN 206 Madde 9.3” gereği imalat kontrolünden elde edilen ilgili bütün veriler “TS EN 206 

Çizelge 25”de verildiği gibi kaydedilmelidir. Otokontrol deney sonuçları ve deney cihazlarına ait usulüne 

uygun olarak tutulmuş kayıtlar haricindeki tüm üretim kontrolü ile ilgili kayıtlar (bileşen malzeme deney 

sonuçları, uygun olmayan ürün kayıtları vb.) en az 5 yıl süreyle saklanması planlanmış olmalıdır. Kayıtların 

tamamı UKS'nin ulaşımına açık durumda olmalıdır. 

4.12.3. İmalatçı, tutulan kayıtları, UKS tarafından yapılacak belgelendirme faaliyetleri için kolayca 

ulaşılabilir şekilde hazırlamalı ve UKS tetkikçilerine hazır bulundurmalıdır. 

4.12.4. Aşağıdaki kontrol kayıtlarının imalatçı tarafından günlük olarak tutulması gerekmektedir. 

 Kullanılan bileşenler; 

 Beton üzerinde gerçekleştirilen tüm kontrol sonuçları; 

 İstatistik değerlendirme sonuçları; 

 Üretim ekipmanları; 

 Kontrol ekipmanları; 

 Sınıflandırılmış beton hacimleri ve ayrıca tarih ve saat ibarelerinde yer aldığı tanımları. 

4.12.5. CE işareti altında tedarik edilen bileşen kayıtları aşağıdakileri içermelidir.  

 Teslimat irsaliyeleri, CE işareti altında teslimatı doğrulayan diğer belgeler;  

 İmal edilen beton hacimlerine göre teslim edilen miktarları ispatlayıcı veriler.  

4.12.6. CE işareti dışında tedarik edilen bileşen kayıtları aşağıdakileri içermelidir.  

 Tedarik edilen bileşenlerin özellikleri, miktarları ve menşeileri;  

 İmalatçı tarafından gerçekleştirilen tüm kontrol sonuçları  

4.13. Şikâyet Kayıtları 

4.13.1. UKS tarafından belgelendirilen beton tesisleri ile ilgili olarak yapılan şikâyetler, imalatçı tarafından 

şikâyet kayıtlarında tutulmalıdır. Bu kayıtlarda, şikâyeti kimin yaptığı, kapsamı ve sonucunda alınan tedbirler 

belirtilecek ve istendiğinde ya da gerektiğinde UKS’ye bilgi verilecektir. 

5- YENİ BİR TESİS TARAFINDAN BAŞVURUDA BULUNULMASI 

5.1. Genel Hükümler 

5.1.1. Bu rehberin 1.1 maddesinde belirtilen kapsama giren herhangi bir beton imalatçısı yâda bu imalatçının 

yetkili bir temsilcisi belge için başvuruda bulunabilir. 

5.2. Bilgi Talepleri 

5.2.1. G Uygunluk Belgesi almak isteyen imalatçılar UKS’ye “ÜB.FR.01 Beton G Belgelendirme Başvuru 

Formu” ile yazılı olarak başvuruda bulunur. İmalatçı veya kanuni temsilcisi her bir üretim tesisi ve ürün 

kombinasyonu için ayrı başvuru formu doldurarak başvuru yapabilir. 

5.2.2. UKS, belgenin verilmesine ilişkin prosedürler hakkında başvuru sahibini bilgilendirecek ve özellikle 

aşağıda belirtilen dokümanları başvuru sahibine gönderecek veya başvuran imalatçının bu dokümanlara 

www.uksbelgelendirme.com.tr adresinden ulaşmasını sağlayacaktır. 

http://www.uksbelgelendirme.com.tr/
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 Beton G Belgelendirme Programı 

 Beton G Belgelendirme Başvuru Formu 

5.3. Yeni Bir Tesis Tarafından Resmi Başvuruda Bulunulması 

5.3.1. Başvuru sahibi, “ÜB.FR.01 Beton G Belgelendirme Başvuru Formu” ile UKS’ye resmi başvuruda 

bulunacaktır. Başvuru sırasında istenecek dokümanlar formun ekinde listelenmiştir. 

5.3.2. Resmi başvuruda bulunan başvuru sahibi adı geçen başvuru formunda verdiği taahhütleri ve 

aşağıdakileri yerine getirecektir. 

 Hizmet sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı, 

 Değerlendirmelerin yürütülebilmesi için dokümantasyon, personel, vb. kayıtlara, her zaman UKS 

tetkikçilerinin erişilebilir olmasını, 

 Sadece belge kapsamı içinde hak iddia etmesini, belgelendirmenin askıya alınması ya da iptal 

edilmesi halinde belgelendirmeye atıf yapan reklam malzemelerini kullanmamasını, UKS’nin talebi 

üzerine bütün dokümanları iade etmesini. 

İmalatçının herhangi bir uygunsuzluk sonucu belgesinin askıya alınması veya iptalinde imalatçı bu durumu 

değiştirene kadar başka bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurmayacaktır 

5.3.3. Beton imalatçısının önceden almış olduğu G uygunluk belgeleri, başlangıç tip deneyinin TS EN 206 

ve TS 13515’ e uygun olması durumunda, bir önceki tetkik raporu, uygunsuzlukların kapatıldığına dair 

dokümanlar (uygunsuzluk mevcutsa), imalatçının uygunluk değerlendirme, tetkik ve otokontrol sonuçları 

UKS’ye gönderilir. Belgelendirme Karar Alıcısı tarafından bu dokümanlar incelenir. Karar Alıcının kararına göre 

“yeni başvuru gibi tetkik”, “yeniden numune" alma” veya “transfer tetkik” kararı alınır. 

5.3.4. UKS, başvuru formunda eksiklerin tamamlanması veya düzeltmelerin yapılması gerekiyorsa bunları 

başvuru sahibinden ister. Buna rağmen başvurunun kabul edilmemesi durumunu imalatçıya bildirir . 

6- TETKİK 

6.1. Genel Hükümler 

6.1.1. Tetkikin amacı, imalatçının fabrika üretim kontrol sisteminin geçerliliğini doğrulamaktır. Söz konusu 

tetkikler, UKS’nin bir ya da daha fazla tetkik görevlisi tarafından beton imalatına yapılan ziyaretler (imalat 

üretim kontrollerini değerlendirmek üzere yapılan ziyaretler ve numune almak üzere yapılan ziyaretler) ile 

deney laboratuvarlarında gerçekleştirilen tetkik deneylerini içermektedir. 

6.1.2. UKS’yi akredite etmekle yetkili TÜRKAK ve yetkilendirmekle yetkili Bakanlık temsilcileri tetkiklere eşlik 

edebilir. Tetkik görevlileri ya da UKS’nin görevlilerine eşlik eden kurum temsilcileri gizlilik kurallarına tabidir. 

6.1.3. Beton imalatçısı, otokontrol deneylerini kısmi olarak veya tamamıyla dışarıdaki bir laboratuvara 

tahsis etmesi durumunda, ziyaretler bu laboratuvara da gerçekleştirilir. 

6.2. Başlangıç (Belgelendirme) Tetkiki (FÜK İlk Tetkiki) 

6.2.1. Başlangıç (Belgelendirme) Tetkiki, müşteriye sözleşme dâhilinde yapılan ilk tetkiktir. Başlangıç 

tetkikinin amacı nizami imalat için donanım ve personel bakımından önceden gerekli görülenlerin 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ve imalatçı tarafından yürütülen imalat kontrolünün uygun olup 

olmadığının tespit etmektir.  
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6.2.2. UKS tetkik görevlileri tetkikte, “TS EN 206 ve TS 13515” ilgili maddelerini, “ÜB.PRG.01 Beton G 

Belgelendirme Programı” Madde 4 altında ele alınan hammadde, ekipman ve betön özelliklerine ilişkin 

deney ve muayenelerin planlarının uygunluğu ve deneylerin ilk gerçekleştirme kayıtları ile en az “TS EN 206 ve 

TS 13515’in 10. Ve Ek C”de verilen maddelerini kontrol edecektir. 

6.2.3. Tetkik tarihine kuruluş ile birlikte karar verilir. Tetkik planı en az 1 hafta öncesinde kuruluşa iletilir. 

Tetkikler, bu plana göre gerçekleştirilir. Plan, açılış toplantısı, tetkik ve kapanış toplantısından oluşur. 

Tetkiklerde elde edilen bulgular UKS tetkik görevlisi tarafından “ÜB.FR.22 FÜK Denetim Kontrol Formu 

(Beton G Belgelendirme)” ile kayıt altına alınır. 

6.2.4. Eğer belgelenme sonrası kuruluşun fabrika üretim kontrol sisteminde önemli bir değişiklik olursa, yeni 

baştan bir belgelendirme sistem tetkiki yapılması gerekir. 

6.3. Başlangıç Tip Kontrolü (Başlangıç Tip Deneyi) 

6.3.1. Başlangıç tip kontrolü: 

 Başlangıç (Belgelendirme) tetkiklerinde (ilk kez belgelendirmeye giren tesisler için) üreticinin beyan 

ettiği beton sınıfları için,  

 Belgelendirme kapsamındaki beton sınıflarında değişiklik yapılırsa değişiklik yapılan sın ıflar için, 

 TS 13515 9.5 maddesi gereği beton bileşiminde, daha önce yapılan başlangıç deneyleri ile 

belirlenmiş çimento ve eşdeğer çimento dozajının -%5 ve +%10 kg/m3 sınır değerinin dışına çıkması 

halinde 

UKS tetkikçilerinin gözetiminde veya tetkik öncesinde gerçekleştirilir. 

6.3.2. Tasarlanmış betonda başlangıç tip deneyine tabi olması gereken özellikler TS EN 206 standartına göre 

belirlenir. Bu özellikler bu dokümanın 8.1.1 maddesinde belirtilmiştir. 

6.3.3. UKS, TS 13515 Madde C.2.1’ye istinaden her bir basınç dayanım sınıfı için (kıvam, Dmax vb. diğer 

özelliklerden birer adet seçerek) bir başlangıç tip deneyi yapar.  

6.3.4. UKS, diğer tüm beton sınıfı kombinasyonları için TS EN 206 Madde C.2.1’de belirtildiği üzere başlangıç 

deneylerinin uygun şekilde yapılıp yapılmadığını ve sonuçların yeterli şekilde kayda geçirilip geçirilmediğini 

kontrol eder. 

6.3.5. Başlangıç tip deneyleri için numune alımı, üretim tesisinde veya beton dökümü yapılan bir inşaat 

sahasında olabilir. Başvuru kapsamındaki sınıflarda üretim varsa mevcut üretimden, yok ise o sınıfı temsil 

edebilecek büyüklükte üretim yapılarak numune alınır. 

Her beton karışımı için başlangıç tip deneylerinde deney, 3 (üç) harmanın herbirisinden alınacak 3’er (üçer) 

adet numune üzerinde yapılır ve değerlendirilir. 

Ayrıca karışım tasarımının, üretim çıktılarında belirtilen değerleri doğruladığı yapılacak taze beton birim hacim 

ağırlığı deneyi ile kontrol edilir. Deneysel taze beton birim hacim ağırlığı ile teorik birim hacim ağırlığının 

tolerans sınırları içerisinde olması gerekir (tolerans ± 50 kg/m3) 

Basınç dayanım deneyi için numuneler, UKS’nin belirleyeceği anlaşmalı taşeron laboratuvarlarda analiz edilir. 

Basınç dayanımında (150x150x150) mm boyutlarında küp şekilli numuneler, (150x300) mm boyutlarında silindir 

şekilli numuneler kullanılabileceği gibi, C35/45 basınç dayanım sınıfı ve üzeri sınıflarda talep edilmesi halinde 

(100x200) mm boyutlardaki silindir şekilli numuneler TS 13515’te belirtilen aşağıdaki bağıntı ile kullanılabilir: 

f (150*300) ≥ 0,95 × f (100*200) 
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6.3.6. İlk kez başlangıç tip deneyine tabi tutulacak bir beton basınç dayanım sınıfı için, basınç dayanımı için 

numune alınan üç harmandan elde edilen üç deney sonucu, TS EN 206 Ek B.3.2'de belirtildiği üzere Madde 

8.2.1.3 ’e göre şu kriterlere göre değerlendirilir. 

1.kriter: fcm ≥ fck + 4, 

2.kriter: Herhangi tek deney sonucu fci ≥ fck – 4 

6.3.7. Bir beton sınıfı için, uzun süreli izleme ile elde edilmiş sonuçlar varsa veya daha önceden yapılmış 

başlangıç tip deneyi TS 13515 Madde 9.5 gereği tekrar ediliyorsa, basınç dayanımı için numune alınan üç 

harmandan elde edilen üç deney sonucu, TS EN 206 Çizelge B.1'de belirtildiği üzere şu kriterlere göre 

değerlendirillir: 

1.kriter: fcm ≥ fck + 1 

2.kriter: Herhangi tek deney sonucu fci ≥ fck – 4 

6.3.8. Kıvam sınıfı, basınç dayanımı için numune alma işlemi sırasında kontrol edilir. Tesiste numune alınarak 

imalatçı tarafından belirtilen sınıf tipine uygun deney ile tespit edilir. Bu değer ile TS EN 206 ve TS 13515’e 

göre üreticinin beyan ettiği değer karşılaştırılır (hedef kıvam veya kıvam sınıfı). Çökme deneyi için S2-S3-S4 

sınıfları veya bu aralıkta hedef kıvam belirlenebilir. S5 sınıfı, çökme deneyi ile güvenilir şekilde belirlenemediği 

için, çok akıcı olan bu beton için SF sınıfları beyan edilmeli ve buna göre deneye tabi tutulmalıdır. Çok katı olan 

S1 çökme sınıfı için Vebe deneyi yapılmalıdır  

6.3.9. Agrega en büyük tane boyutu sınıfı için karışıma giren agrega boyutu tetkik edilir.  

6.3.10. Hafif veya ağır beton numunesi, TS EN 12390-7’ye göre etüv kurusu yoğunluk deneyine tabi tutulur, 

beyan edilen yoğunluk sınıfı (veya hedefi) ile karşılaştırılır. 

6.3.11. Başlangıç tip kontrolleri kapsamında basınç dayanımı, kıvam, Dmax ve gerekiyorsa (ağır veya hafif 

beton için) birim hacim kütle için alınan numune(ler) üzerinden, çevresel etki sınıfı ve klorür içeriği TS EN 206 

TS 13515 standardlarının ilgili maddelerine göre hesaplanıp kontrol edilerek değerlendirilir. Buna göre 

Çevresel Etki Sınıfı: Numune alınan betonun karışım tasarımından tespit edilen su/çimento oranı, en az eşdeğer 

ve tek çimento miktarının (mineral katkı kullanımında k değeri kavramı da göz önüne alınarak) ve en az basınç 

dayanım sınıfı, beyan edilen çevresel etki sınıfına göre TS 13515 Ek F maddesindeki çizelgelere göre tetkik 

edilir. Eşdeğer beton performansı kavramı ile ilgili kurallar bilahare geliştirilecektir. 

Klorür içeriği sınıfı: Beton karışımına giren hammaddelerin klor miktarları alınarak, toplam klorun çimento 

miktarına oranı ile beyan edilen sınıf karşılaştırılır  

6.3.12. Elde edilen tüm sonuçlar ve üreticinin beyan ettiği sonuçlar, tetkik raporu ile birlikte 

Belgelendirme Karar Alıcısı’na sunulur. 

6.4. Ürün Tetkikleri (Ürün Gözetimi) 

6.4.1. Ürün tetkiki, hazır beton tesislerinin beton verdikleri bir şantiyede ve tesis laboratuvarındaki numuneler 

üzerinde UKS tarafından habersiz tetkikler şeklinde yapılır. Yılda en az üç defa gerçekleştirilir. Ürün tetkikinin 

ayrıntıları bu dokümanın EK 2 bölümünde verilmektedir. 

6.5. Periyodik Gözetim Tetkikleri (FÜK Gözetimi) 

6.5.1. Beton imalatı için önceden gerekli görülenlerin ve kararlaştırılan üretim kontrolünün sürdürülmesini 

sağlamak amacı ile Başlangıç (Belgelendirme) Tetkiki (FÜK İlk Tetkiki) tarihinin son günü temel alınarak b ir 
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yılda en az bir defa tesis ziyaret edilerek yapılan rutin tetkiklerdir. UKS, gözetim sıklığını bu süreden az 

olmamak kaydıyla değiştirme hakkına sahiptir. 

6.5.2. İmalatçı, betonun uygunluk kontrolü ve uygunluk kriterlerinde TS EN 206 ve TS 13515’in 8. maddesine 

uyar. TS EN 206 ve TS 13515 Ek C C.2.2.1 maddesine göre, imalâtçının imalât kontrol işlemi için aldığı 

numunelerden elde ettiği basınç dayanım deney sonuçları UKS tarafından yılda en az 1 kez değerlendirilir. 

Değerlendirme G işaretlemesi kapsamında ve imalat yapılmış olan istisnasız her beton sınıfı için yapılır ve son 

12 aylık imalat sürecini kapsar. Ayrıca UKS imalat kontrolünden elde edilen sonuçların makul ve mantıklı olup 

olmadığını TS 13515 Ek C C.2.2.2 maddesine göre değerlendirir. Bunun için ürün gözetiminde alınan 

numunelerin basınç dayanım deney sonuçları ile imalat kontrolünden elde edilen sonuçların uyumluluğu 

kontrol edilir. 

Tetkikçiler, ayrıca aşağıdakileri de kontrol etmekle yükümlüdür: 

 Sertifikaların uygunluğu, 

 Malzemelerin tanımlanması, 

 CE işareti dâhilinde tedarik edilen bileşenlerin, tüm teslim sertifikaları dâhil belgelendirilmesi, 

 Üretilen beton hacimlerin, tedarik edilen miktarların karşılaştırılması,  

 CE işareti dâhilinde olmayan bileşenleri doğrulamak için imalatçı tarafından sunulan kayıtların 

uygunluğu, 

 Kayıtların kontrolü, 

 İstatistik değerlendirme değerleri, 

 Deneylerin gerçekleştirilme sıklıklarının uygunluğu 

 Deney sonuçlarının uygunluğu, 

 Uygunsuzluk halinde düzeltici faaliyetlerin uygulanması, 

 Otokontrol için kullanılan tüm malzemenin laboratuvarda mevcut bulunması ve iş ler durumda 

bulunması, 

6.5.3. Tetkik tarihine kuruluş ile birlikte karar verilir. Tetkik planı en az 1 hafta öncesinde kuruluşa iletilir. 

Tetkikler, bu plana göre gerçekleştirilir. Plan, açılış toplantısı, tetkik ve kapanış toplantısından oluşur. 

Tetkiklerde elde edilen bulgular UKS tetkik görevlisi tarafından “ÜB.FR.22 FÜK Denetim Kontrol Formu 

(Beton G Belgelendirme)” ile kayıt altın alınır. 

FÜK Gözetimi için firmalardan gelen erteleme talepleri Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından 

değerlendirilerek özel durumlar için (doğal afetler, sabotaj, yangın, genel ekonomik kriz v.b. durumlarda) en 

fazla 6 aya kadar erteleme yapılabilir. 6 aydan fazla üretim yok ise başlangıç dönemi sayılır. Belirtilen 

durumlar haricindeki erteleme talepleri, Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilerek maksimum 

(1) bir ayı geçmeyecek şekilde erteleme yapılabilir. Erteleme durumunda yapılan gözetim tetkikine ait tarih bir 

sonraki tetkik tarihini bağlamaz.  

6.5.4. “Kalite El Kitabı/ Teknik Dosya”da önemli bir değişiklik olması durumunda, teknik dosyanın güncel 

kopyası belgelendirme kuruluşuna teslim edilir. Teknik dosyanın güncel hali bir sonraki kontrol ziyaretinde 

yerinde tetkik edilir. 

6.6. Otokontrol Deney Sonuçlarının değerlendirilmesi TS EN 206 ve TS 13515’in Ek C madde 2.2.1 

maddesine göre, hazır beton tesisinin imalât kontrol işlemi için aldığı numunelerden elde ettiği basınç dayanım 
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deney sonuçları uygunluk değerlendirme kuruluşunca yılda en az 1 kez değerlendirilir. Değerlendirme G ve UKS 

Belgesi kapsamında ve imalat yapılmış olan istisnasız her beton sınıfı için yapılır ve son 12 aylık imalat sürecini 

kapsar.  

Ayrıca bu sonuçların makul ve mantıklı olup olmadığı TS 13515 Ek C madde 2.2.2 maddesine göre UKS 

tarafından değerlendirilir. Bunun için UKS, ürün tetkikinde aldığı numunelerin basınç dayanım deney sonuçları 

ile imalat kontrolünden elde edilen sonuçların uyumluluğunu kontrol eder.  

Bunun için hazır beton tesisi, UKS’ nin belirlediği dönemlerde belge kapsamındaki tüm beton sınıfları için geriye 

doğru bir yıllık otokontrol deney sonuçlarını UKS’ ye iletmekle yükümlüdür. Elde edilen deney sonuçları, UKS 

ofisinde veya sistem tetkikinde TS EN 206 ve TS 13515’in Madde 8‘de belirtildiği gibi bir önceki 

değerlendirmeden sonraki tüm sonuçları içerecek şekilde değerlendirilir. Değerlendirme süresince imalât 

özelliklerinde yapılan önemli değişikliklerde veya sınırlı imalâtta bunlara tekabül eden veri serileri ayrı ayrı 

değerlendirilir.  

Deney sonuçlarının temsil edebilirliği ve doğruluğu, son bir yıl içerisinde UKS tarafından yapılan ürün 

tetkiklerinden elde edilen basınç dayanım sonuçlarının, tesis tarafından aynı anda alınan numuneler üzerinde 

yapılan analiz sonuçlarıyla karşılaştırmasıyla değerlendirilir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için tesis, ürün 

tetkikinde kendisinde kalan numuneler üzerinde yaptığı basınç dayanım deney sonuçlarını ivedi UKS’ ye 

bildirmelidir.  

UKS tarafından yapılan otokontrol deney sonuçlarının değerlendirmesinde uygunsuzluk tespiti olursa, UKS hazır 

beton tesisini kusuru en kısa sürede giderme konusunda uyarır ve önlem almasını ister. TS EN 206 Ek C madde 

3.2 (2)’de belirtilen hususlarda uygunsuzluk tespiti halinde ise, belge derhal askıya alınır ve UKS olağan dışı 

tetkik ve/veya uygun ilâve deneyler yapar. Olağan dışı tetkik sonuçlarının tatmin edici olmaması veya ilâve 

deney sonuçlarının belirlenmiş kriterleri sağlamaması durumunda, belge iptal edilir.  

Deney sonuçlarının temsil edilebilirliği ile ilgili uygunsuzluk durumu varsa bu da o döneme ait otokontrol deneyi 

sonucu uygunsuzluğu olarak kabul edilir. Ayrıca, otokontrol deney sonuçları ve tesisin ürün tetkiki için yaptığı 

deney sonuçlarının UKS’ ye belirtilen süreler içinde bildirilmemesi durumunda da deney sonuçlarının uygun 

olmadığı kabul edilir. 

6.7 Olağan Dışı Tetkikler 

6.7.1. “TS EN 206 ve TS 13515 Ek C madde 2.2.2”de belirtilen durumlardan biri veya bir kaçı gerçekleştiğinde 

UKS tarafından olağan dışı tetkik yapılabilir. 

6.7.2. Olağan dışı denetimler yılda 3 defa yapılması gereken ürün gözetiminin dışında tutulur . 

6.8. Tetkik Raporları 

6.8.1. “TS EN 206 ve TS 13515 Ek C Madde 2.1 ve Madde 2.2”de öngörülen raporlar UKS’nin 

tetkikçi/uzmanları tarafından hazırlanacaktır. Tetkik raporları, imalat yerindeki donanım, üretim kontrol sistemi 

ve sistemin değerlendirilmesiyle ilgili tüm sonuçları içerecektir. 

6.9. Uygunsuzluk ve Gözlem 

6.9.1. UKS tarafından yapılan ziyaretlerin amacı, imalatçının dikkatini, herhangi bir yaptırımın uygulanmasına 

yola açabilecek bir uygunsuzluğa çekmektir. 

6.9.2. İmalatçının, uygunsuzluğun nedenlerini araştırması ve söz konusu uygunsuzluğun devam etmesini ya 

da tekrarlanmasını önlemek için düzeltici faaliyet önerisinde bulunması gerekmektedir. 
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6.9.3. Uygunsuzluğa ilişkin olarak yetersiz bir neden gösterilmesi ve bu uygunsuzluğun devam etmesi ya da 

tekrarlanması durumunda, UKS bu dokümanın 10.2 ve 10.3 maddelerinde ele alınan yaptırımları 

uygulayabilecektir.  

6.9.4. FÜK İlk Denetimi ve FÜK gözetim denetiminde fabrika üretim kontrol sistemi ile ilgili tespit edilen 

uygunsuzluklar aşağıdaki sınıflara göre tanımlanır ve raporlanır. 

Majör (Büyük) Uygunsuzluk: Sistemin genelinin sürekli uygulanmasını etkileyebilecek ve/veya müşteriye 

sunulan ürünün istenilen şartlarda karşılanmasını olumsuz etkileyen standart ya da yönetmelik şartlarından 

herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya sistematik olarak uygulanmaması 

durumudur.  

Minör (Küçük) Uygunsuzluk: Yönetmelik ve standart şartlarından ve/veya firma dokümantasyon 

şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır. Uygunsuzlukların giderilip 

giderilmediği doküman ve kayıtların incelenmesi ile kontrol edilir. Minör uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici 

faaliyetler yerine getirilmeden belge verilme kararı alınamaz. 

Gözlem: Denetim sırasında görülen ve objektif delillerle kanıtlanabilen durumdur. Önlem alınmaması 

durumunda, uygunsuzluğa dönüşebilecek tespitlerde bu tanımlamanın içerisinde yer alır.  

7- UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 

7.1. Her üretim tesisi için yılda en az bir defa fük gözetim tetkiki, en az üç defa da ürün tetkiki planlanır. 

7.2. Fük gözetim tetkiki ve imalat yerinde gerçekleştirilen ürün tetkikleri esnasında, imalatçının otokontrol 

sonuçlarının uygunluk değerlendirmesi yapılarak uygunluğu kontrol edilir.  

7.3. Numune alma esnasında UKS temsilcisi tarafından kıvam testi gerçekleştirilir ve basınç dayanımı testi 

için en az 3 set numune alınır. Ayrıntılar EK 2’de belirtilmektedir. 

7.4. Tetkik deneyi yapılacak numuneler için hazırlanmış olan “ÜB.FR.18 Numune Alma Tutanak Formu 

(Beton G Belgelendirme)” UKS ve imalatçı yetkilisi tarafından imzalanır. “ÜB.FR.19 Numune 

Gönderme ve Etiket Formu (Beton G Belgelendirme)” 2 nüsha olacak şekilde hazırlanır. 1. Nüsha 

numune konulmadan önce numune kabının dibine (numune 28 günlük kür sürecini tamamladıktan sonra 

kaptan çıkarıldığında numunenin üzerinde okunacak şekilde) yerleştirilir. 2. Nüsha ise numunenin üzerine 

yerleştirilir. 

7.5. Rutin tetkik deneylerine ilaveten UKS’nin uygun gördüğü her seferde istisnai tetkik deneyleri yapılabilir.  

8- BETONUN TANIMLANMASI VE BELGELERİN KAPSAMI, BELGELİ ÜRÜN LİSTESİ 

8.1. Betonların Tanımlanması 

8.1.1. Tasarlanmış betonların tanımlanması “TS EN 206 ve TS 13515’in 6.2.2 maddesi” uyarınca aşağıdaki 

unsurlar çerçevesinde olmalıdır. 

A. Basınç Dayanımı sınıfı (TS EN 206 Çizelge 12 ve 13) (28 günlükten farklı bir yaşta örneğin 56, 90 gün veya 

diğer bir yaşta deneye tabi tutulduğunda, numunenin deney esnasında ki yaşı belirtilir.) 

B. Çevre Etki sınıfı (TS EN 206 ve TS 13515 Çizelge 1) 

C. Kıvam sınıfı (TS EN 206 Madde 4.2.1'de tarif edilen sınıf kullanılarak veya hedef değer ve yöntem 

belirtilerek)  
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D. Betonda uygulamada kullanılan agreganın en büyük kısmının beyan edilen değeri: Dmax değeri (TS EN 206 

Ek D 2.2) 

E. Betonun Klorür muhtevası (TS EN 206 Çizelge 15) ya da beton tipi (donatısız beton, donatılı beton, 

öngerilmeli beton) verilebilir. 

F. Birim hacim kütle (ağır veya hafif beton için) (Hafif beton için (TS EN 206 Çizelge 14) sınıf gösterimi veya 

hedef değer, ağır beton için hedef değer) 

8.1.2. Tarif edilmiş betonların tanımlanması “ TS EN 206’nın 6.3 maddesi” uyarınca aşağıdaki unsurlar 

çerçevesinde olmalıdır. 

A. Çimento miktarı 

B. Çimento tipi ve dayanım sınıfı 

C. Su/çimento oranı 

D. Standarda uygunluk şartı 

 Tasarlanmış beton için örnek tanımlama 

A B C D E F 

C 25/30 XC2 S3 Dmax 20 Cl 0,20 D 1,4 

8.1.3. Betonlar, “ TS EN 206 standardının 4.3.1 maddesine” uygun olarak, normal ve ağır beton C ve hafif 

beton LC olarak sınıflandırılmaktadır. 

Bu kategorilerin her birinde betonlar gruplandırılmaktadır, gruplar aynı dayanım sınıfına, aynı çimento türüne 

ve aynı etki sınıfına göre veya diğer ilave kriterlere göre belirlenmektedir. 

8.2. Belgelerin Kapsamı 

8.2.1. İmalatçının başvuru kapsamındaki beton sınıflarını kapsayacak şekilde “G Uygunluk Belgesi” ve 

“UKS Ürün Uygunluk Belgesi” düzenlenir. Belge üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alır 

G Uygunluk Belgesi UKS Ürün Uygunluk Belgesi 

 UKS Logosu, Tam Ünvanı ve Adresi, 

 Belge Numarası (Bakanlık tarafından belirlenen UKS 
numarası-UKS tarafından firmaya verilen numara) 

 İmalatçının veya topluluk içindeki kurulmuş 
temsilcisinin adı ve tam adresi, 

 Ürünün üretildiği üretim yerinin adı ve tam adresi 
 Ürünün Tanımı (Beton) 

 Standartta bulunan ürün karakteristikleri (8.1 

maddesinde verilen örneğe benzer şekilde 
kapsamdaki betonun tanımı), 

 Teknik Şartname Adı (TS EN 206-versiyonu ile 
birlikte) 

 Belgenin geçerlilik süresi ve şartları, 

 Belgenin düzenlendiği şehir, Düzenlenme Tarihi 
 Belgeyi imzalamakla görevlendirilmiş olan UKS 

yetkilisinin adı, imzası ve pozisyonu (Genel Müdür 
imzası) 

 UKS Logosu, Tam Ünvanı ve Adresi, 

 Belge Numarası 

 İmalatçının veya topluluk içindeki kurulmuş 
temsilcisinin adı ve tam adresi, 

 Ürünün üretildiği üretim yerinin adı ve tam adresi 
 Ürünün Tanımı (Beton) 

 Standartta bulunan ürün karakteristikleri (8.1 
maddesinde verilen örneğe benzer şekilde 

kapsamdaki betonun tanımı), 

 Teknik Şartname Adı (TS EN 206-versiyonu ile 
birlikte) 

 Uygulanabildiğinde, belgenin geçerlilik süresi ve 
şartları, 

 Belge İlk Yayın Tarihi/ Belge Yayın Tarihi/Geçerlilik 

Tarihi 
 Belgeyi imzalamakla görevlendirilmiş olan UKS 

yetkilisinin adı, imzası ve pozisyonu (Genel Müdür 
imzası) 

 Akreditasyon Kuruluşunun Logosu 
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8.2.2. İmalatçı G Uygunlık belgesi kapsamındaki özellikleri “ÜB.TL.02 Logo, İşaret ve Belge Kullanım 

Talimatı”nda gösterildiği şekilde müşteriye sunmak zorundadır.  

8.2.3. Belge kapsamında olmayan beton için UKS ve TÜRKAK logolarının kullanımı kesinlikle YASAKTIR. 

8.3. Belgenin Verilme Şartları 

8.3.1. UKS, “ TS EN 206 ve TS 13515 Madde 9”a uygunluk sağlandıktan, tüm teknik, idari ve mali 

gerekliliklerin yerine getirildiği tespit edildikten sonra Belgelendirme Karar Alıcısı’nın kararı ile uygunluk 

belgesini vermektedir. 

8.4. G Uygunluk Belgesi Verilmesinin Reddi 

8.4.1. UKS, belge vermeyi reddettiği takdirde, bu kararının nedenlerini de belirterek başvuru sahibini yazılı 

olarak bilgilendirecektir. 

8.5. Belgenin Geçerlilik Süresi 

8.5.1. Belgenin geçerliliği belgelendirme kararı ile başlar.  

8.5.2. Belgenin geçerliliği aşağıdaki durumların sonucunda ve sona erdirilir: 

 İmalatçının vazgeçmesi, 

 Üretimin süresiz durdurulması yâda imalatçının iflası 

 Belgenin UKS tarafından geri alınması (bu dokümanın 10.3.2 maddesinde ele alınan yaptırımlar 

dikkate alınarak) 

 Belgenin maksimum askı süresi olan 12 ay’ı geçmesi, 

 Üretimsiz 12 aylık bir süre geçmesi. 

8.5.3. Belgenin geçerliliğinin sona erdirilmesi veya askıya alınması halinde bu durum UKS tarafından 

imalatçıya yazılı olarak bildirilecektir. 

8.5.4. Bu dokümanın 8.5.2. maddesinde yazan durumların olmaması halinde belge geçerlilik süresi 

belgelendirme kararının alınmasını takiben 1 (Bir) yıldır.  

8.6. İmalatçının Üretimi Askıya Alması ya da Belgeden Vazgeçmesi Talebi 

8.6.1. Herhangi bir beton sınıfının 1 yıldan daha fazla süre üretilmemesi durumunda beton sınıfı için 

başlangıç dönemi yeniden başlatılır. 

8.6.2. Üretimin geçici olarak durdurulması ya da kesintiye uğraması durumunda, imalatçı, bu sürenin 1 

aydan fazla olması durumunda UKS’yi üretimin yapıldığı ya da kesintiye uğradığı dönemlerden yazılı olarak 

haberdar etmelidir. 

8.6.3. Beton imalatçısı her hangi bir beton sınıfının kapsamdan çıkarılmasını veya belgenin tamamından 

vazgeçtiğini UKS’ye yazılı olarak bildirecektir. 

8.7. Betona İlişkin Teknik Şartname ve Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 

8.7.1. UKS, betona ilişkin teknik şartname ve betonun uygunluk belgelendirmesine ilişkin yönetmelikte 

yapılan herhangi bir değişiklikten imalatçıyı haberdar edecektir. 

8.7.2. UKS, betona ilişkin teknik şartname ve ilgili tetkik deneylerine ilişkin yapılan herhangi bir 

değişiklikten, söz konusu değişikliklerin geçerli olacağı tarihi de belirterek taşeron deney laboratuvarını 

haberdar edecektir. 

8.8. Belgelendirilen Ürün Listesi 
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8.8.1. G Uygunluk Belgesine sahip ürünler ve bu ürünleri üreten beton tesislerin güncellenmiş bir listesi 

yetkili kişilerce UKS’den talep edildiği takdirde temin edilebilecektir. Düzenli olarak güncellenen listede yer 

alan firmaların ayrı ayrı belge bilgilerine ayrıca UKS’nin web sitesi (htpp ://www.uksbelgelendirme.com.tr) 

adresinden “belge sorgulama” ile ilgili menüden ulaşım sağlamak mümkündür. Kamuyada açılan bu bilgiler 

aşağıdakilerden oluşur. 

 Firma Bilgileri: Firma Unvanı, Adresi, varsa Üretim Tesisi Adı  

 Uygunluğun Belgelendirildiği: Ürün Adıı/Tanımı (Beton /Basınç Dayanım Sınıfı), Standart (TS EN 206) 

 Belge Bilgileri: Bilge Tipi (G, UKS Ürün), Belge No (G Uygunluk Belgesi No*, UKS Ürün Belgesi 

No**), G belgesi Düzenleme Tarihi, UKS Ürün Belgesi Yayın Tarihi, Geçerlilik Tarihi, İlk Yayın Tarihi, 

Yürürlülük Durumu (Devam/İptal/Askı) 

(*) G Uygunluk Belgesi No: YYYY-UKS/X001  Firma Ünvanının ilk harfi ve başvuru sıra numarası 

         Sabit 

         Bakanlık tarafından belirlenen UKS Numarası  

(**) UKS Ürün belgesi No: UKS/ B /X001  Firma Ünvanının ilk harfi ve başvuru sıra numarası 

         Beton kısaltması- sabit 

         Sabit  

9- BELGENİN KULLANIM SÜRESİ İÇERİSİNDE İMALAT 

9.1. Betonun Uygun Olmaması Halinde Yapılacak İşlemler 

9.1.1. Betonun uygunluk şartlarını sağlamaması halinde üretici tarafından “TS EN 206 ve TS 13515 Madde 

8.4”te belirtilen gerekli önlemler alınmalıdır. 

9.1.2. Teslim sırasında belirgin olmayan uygunsuzluk daha sonra farkına varılmışsa, müşteri buna bağlı 

uygunsuzluğun önlenmesi için mutlaka haberdar edilmelidir. Ayrıca UKS bu önlem ve bulgulardan haberdar 

edilir. 

9.1.3. Alınan önlemler kayda geçirilmelidir. 

9.2. G Uygunluk Belgesine Sahip Betonların Teslimatı, Sevk ve Teslim Belgesi (İrsaliye) 

9.2.1. İmalâtçı, her beton yük (transmikser) tesliminde kullanıcıya en az “TS EN 206 ve TS 13515  Madde 7.3” 

de verilen bilgileri içeren, bilgisayar çıktısı, matbu belge veya elle yazılmış sevk ve teslim belgesi vermelidir. 

9.2.2. Teslimat sırasında, teslim edilen betonların uygun olduğu garanti altına alınmalıdır. 

9.2.3. Uygun olmayan betonlar hiçbir durumunda UKS logosu altında piyasaya arz edilemez. 

9.2.4. Uygun olmayan betonun nasıl ele alınacağı teknik dosyada açıklanmalıdır. Müşteriye teslim edilen betonun 

uygun olmaması halinde “TS EN 206 ve TS 13515 madde 8.4”de belirtilen tedbirler alınmalı, UKS ve müşteri 

bilgilendirilmelidir. 

9.2.5. Teslim belgelerinin referans numaralarının birbirini izleyen ve farklı numaralar olması gerekmektedir. 

10- ŞİKÂYETLER VE YAPTIRIMLAR 
10.1. Tesislerin Belgelendirilmesine İlişkin Şikâyetler 

10.1.1. UKS’ye ibraz edilen herhangi yazılı bir şikayet, “GN.PR.06 Şikayet ve İtiraz Değerlendirme 

Prosedürü” kapsamında ele alınmaktadır. Betonun kalitesine ilişkin sorumluluğun her durumda imalatçının 

http://www.k-c-k.org/
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yükümlülüğü altında olmasından dolayı, betonun kullanımına ilişkin şikâyetler daima imalatçıyı ilgilendirecek 

ve imalatçıya sistematik olarak gönderilecektir.  UKS şikâyetin durumuna göre tetkik yapmaya karar verebilir. 

10.2. Yaptırımlar 

10.2.1. Ürün tetkikleri sonuçlarında EK 2 de belirtilen değerlendirme kriterlerinden herhangi birisine göre 

uygunsuzluk tespit edilirse imalâtçı kusuru en kısa sürede giderme konusunda uyarılarak uygunsuzluk tespit 

edilen beton sınıfı çerçevesinde G Uygunluk Belgesi ve UKS Ürün Uygunluk Belgesi derhal askıya alınır ve 1 

ay içerisinde bu dokümanın 6.7 maddesinde belirtilen olağan dışı denetim yapılır. 

Olağan dışı muayene sonuçlarının tatmin edici olmaması veya ilâve deney sonuçlarının belirlenmiş kriterleri 

sağlamaması durumunda, uygunsuzluk tespit edilen beton sınıfı imalatçının G uygunluk belgesinin 

kapsamından çıkarılır. İmalatçının belge kapsamında sadece söz konusu ürün olması halinde G uygunluk 

belgesi tamamen iptal edilir. 

10.2.2. FÜK Gözetiminde Otokontrol deney sonuçlarının değerlendirmesinde uygunsuzluk tespiti olursa, 

imalâtçı kusuru en kısa sürede giderme konusunda uyarılır. İmalâtçının alacağı önlemler UKS tarafından 

onaylanmak zorundadır. 

TS EN 206 C.3.2 (2)’de belirtilen hususlarda uygunsuzluk tespiti halinde ise, belge derhal askıya alınır ve 

olağan dışı tetkik ve uygun ilâve deneyler yapılır. Olağan dışı muayene sonuçlarının tatmin edici olmaması 

veya ilâve deney sonuçlarının belirlenmiş kriterleri sağlamaması durumunda, imalatçının uygunluk belgesi 

iptal edilir. 

10.2.3. İptal edilen ve askıya alına belgeler, bu dokümanın 8.8.1 maddesine uygun şekilde UKS’nin web 

sitesinde yayınlanır. İlaveten bakanlığa bildirilir. 

10.3. Yaptırımların Uygulanması 

10.3.1. Her bir uygunsuzluk için bu doküman hükümlerine, UKS tarafından elde edilen bulgular ve 

gözlemlere bağlı olarak, UKS’nin Belgelendirme Karar Alıcısı bir yaptırımın uygulamaya konulmasının uygun 

olup olmadığına karar verecek ve bu yaptırımın düzeyi ile gerekli olabilecek herhangi ek tedbiri 

belirleyecektir. 

10.3.2. Bu dokümanın 8.5.2 ve 10.2 maddelerinde belirtilen durumların yanı sıra aşağıda belirtilen 

durumlarda mevcut belgenin ASKIYA ALINMA veya İPTAL edilmesine yol açabilir yâda bu durumların 

tamamı için belgelendirme kararı verilmeyebilir. 

SN DURUM YAPTIRIM 

1 

Uygunsuz olduğu bilinen ürünlerin UKS logosu altında 
piyasaya sürülmesi gibi UKS logosunun veya 

dokümanlarının her hangi bir şekilde kötüye 
kullanıldığının saptanması/G işaretinin hatalı kullanılması 

Belge iptal edilir 

2 Belge ve varsa eklerinde tahribat yapması, belgenin 
üzerinde belirtilen kapsam ve adres için kullanmaması 

Belge iptal edilir 

3 
Üretim kısımlarının uygunsuzluğunu gizlemek üzere 
tasarlanan bilinçli bir hareket veya tetkik sırasında sahte 

ve yanıltıcı bilgiler verilmesi 

Belge iptal edilir 

4 
İlgli mevzuata aykırı uygulamaların tesbiti yâda yasal 

uygunluğun kaybedilmesi veya bu uygunluğu 
gösteremez duruma düşülmesi 

Belge acilen askıya alınır. En fazla 3 ay 

sonrasında olağan dışı denetim planlanır. 
Devam etmesi halinde belge iptal edilir. 
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5 

Sözleşme şartlarına uyulmaması (Sistemin dokümante 

edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması, UKS'nin 
belgelendirme kapsamı ile ilgili istemiş olduğu bilgileri 

UKS’ye sunulmaması, olağandışı denetimlerin kabul 
edilmemesi vb), logoların yanlış kullanımı, Mali 

gerekliliklerin yerine getirilmemesi (örneğin UKS’ye 

ödenmesi gereken faturanın ödenmemesi) 

Askıya alma gerekçeleri ortadan kaldırılana 
ve kanıtları UKS’ye sunulana kadar belge 
askıya alınır. (Max 3 ay) Uygun durumlar için 

gerekirse olağan dışı denetim planlanır. 

Askıda kalma süresi boyunca gerekçeler 
ortadan kaldırılmamış ise belge iptal edilir.  

6 

FÜK denetimlerinde tespit edilen majör uygunsuzlukların 
belirlenen sürelerde kapatılmaması ve/veya takip 

gerektiren uygunsuzluklar için planlanması gereken 
denetimlerin kabul edilmemesi 

Belge iptal edilir  

7 
FÜK denetimlerinde tespit edilen takip gerektirmeyen 
minör uygunsuzlukların belirlenen sürelerde (başlangıç 3 

ay; gözetim 2 ay) kapatılmaması 

Belge bu süre (2 ay) sonunda askıya alınır. 
En fazla 3 ay sonrasında olağan dışı denetim 

planlanır. Devam etmesi halinde belge iptal 
edilir. 

8 
Gözetim denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin 
verilmemesi/Hiçbir gerekçe olmadan FÜK gözetim 
denetiminin 1 aydan fazla ertelenmek istenmesi 

Belge iptal edilir 

9 

Organizasyonunda ve ürünlerinde gerçekleştirilmiş 
önemli değişikliklerin UKS’ye bildirilmemesi (örneğin: 

hammadde, kritik tedarikçi, ortaklık yapısı, üretim adres 
değişikliği, ürün güvenliğini etkileyen değişiklikler) 

Belge askıya alınır. En fazla 3 ay sonrasında 
olağan dışı denetim planlanır. Devam etmesi 

halinde belge iptal edilir. 

10 Yapılan denetimlerde yönetim sisteminin ve ürün 
uygunluğunun tamamen yitirildiğinin tespit edilmesi 

Belge iptal edilir 

11 Askıya alma gerekçelerini kabul etmemesi Belge iptal edilir 

12 

Firmaya iletilen müşteri şikâyetleri için gerekli düzeltici 
faaliyetilerin gerçekleştirilmemesi/ Şikâyet sonucunda 

UKS tarafından yapılmasına karar verilen denetimlerde 

majör uygunsuzlukların tespit edilmesi  

Belge askıya alınır. En fazla 3 ay sonrasında 

olağan dışı denetim planlanır. Devam etmesi 
halinde belge iptal edilir. 

13 

Herhangi bir sebepten 1 aydan fazla sürede üretimin 

geçici olarak durdurulması ya da kesintiye uğraması 
durumunda yada gönüllü olarak belgenin askıya alınması 

ile ilgili fimanın yazılı talepte bulunması 

Maksimum 12 ay askıda kalabilir.  Askıda 
kalma süresi sonunda askı sebebi devam 

ediyor ise belge iptal edilir. Askıdan 
kalktığında 6 aydan fazla üretim yapılmamış 

ise ise başlangıç dönemi sayılır. 

 

 

11- İHTİLAFIN DİLE GETİRİLMESİ, KARARA İTİRAZ VE TEMYİZ 

11.1.  İhtilafın Dile Getirilmesi 

11.1.1. UKS tarafından verilen herhangi bir karar ya da uygulanmasına karar verilen herhangi bir yaptırıma 

karşı çıkan bir imalatçının, ihtilafını UKS nezdinde dile getirme hakkı vardır.  

11.1.2. İhtilafın bu şekilde dile getirilmesine ilişkin başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir. 

11.2. Karara İtiraz 

11.2.1. Bir yaptırımın ardından belgenin geri alınması ile ilgili olarak UKS tarafından verilen karara karşı 

çıkan bir imalatçının itirazı UKS dâhilinde oluşturulan itiraz Komitesi’ne  iletilir. İtiraz Komitesi çalışmalarını 

“GN.PR.06 Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü” ve “GN.GT.05 Ürün Belgelendirme İtiraz 

Komitesi Görev Tanımı” na göre yürütür. 
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11.2.2. İtiraz başvurusu, ilgili yaptırıma ilişkin tebliğin alınışına müteakip 10 iş günü içerisinde yazılı olarak 

yapılacaktır. 

11.2.3. Bir yaptırımın ardından belgenin geri alınması söz konusu ise yapılan itiraz ile itiraz sonuçlanana kadar 

bu durum ertelenemez ya da iptal edilemez. 

11.3. Temyiz 

11.3.1. UKS tarafından verilen bir kararla ilişkili olarak UKS’yi tayin eden BAKANLIK aracılığıyla temyiz 

başvurusunda bulunmak mümkündür. 

12- MALİ DÜZENLEMELER 

12.1. Mali Belirlemeler 

12.1.1. Betonun belgelendirilmesi için geçerli olan mali düzenlemelere ilişkin kurallar ve uygulanan ücretler 

UKS tarafından belirlenir ve müşterilerine duyurulur. 

13- ANLAŞMAZLIKLAR 

13.1. Anlaşmazlıkların Tahkim Yolu ile Çözülmesi 

13.1.1. Bir taraftan başvuru sahibi ya da imalatçı, diğer taraftan UKS yönetmelik hükümlerinin uygulanması 

ya da yorumlanmasından doğan anlaşmazlıkların tahkim yolu ile çözümlenmesini taahhüt etmektedir. Türkiye 

kanunları geçerli olacaktır. Tahkim yeri İstanbul’dur. Tahkim dili Türkçe kabul edilecektir. Tahkim asliye 

mahkemesinde ve nihai temyiz mahkemesinde gerçekleştirilecektir. 
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EK 1 

Hizmet Alınan Laboratuvar veya Müşteri Laboratuvarlarında Bulundurulması Gereken 

Ekipmanlar 

Laboratuvar Ekipmanları 
Laboratuvar 
Tipi 

Kontrol Tipi Sıklık 

Basınç Dayanım Deney Aleti (1) A+B1+B2 Kalibrasyon Yılda 1 

Çökme Hunisi Deney Seti (Çelik) A+B1+B2   

Taze Beton Birim Ağırlık Kovası (En az 5 Litre) A+B1+B2 Doğrulama Yılda 1 

150 mm'lik Küp Numune Kalıbı (Yeterli Sayıda) A+B1+B2 Doğrulama Yılda 1 

Beton Termometresi A+B1+B2 
1 kere Kalibrasyon 
sonra Doğrulama 

Yılda 1 

Min. – Max. Hava Termometresi A+B1+B2   

(63µ Elek) A+B1+B2 Kalibrasyon Yılda 1 

Hassas Terazi (2500 g ve üzeri 0,5 g duyarlıkta) (2) A+B1+B2 Kalibrasyon Yılda 1 

Baskül (Yüksek kapasitede) A+B1+B2 Kalibrasyon Yılda 1 

Etüv ( Normal Sirkülasyonlu) (3) A+B1+B2 Kalibrasyon 2 Yılda 1 

Termostatlı Kür Havuzu ve Odası (Yeterli Kapasitede) A+B1+B2   

Mezür ( Dereceli kap) A+B1+B2 

Doğrulama 

(Densimetre ile 
yoğunluk 

ölçülmüyorsa)  

Yılda 1 

Temel Elek Serisi (31,5-16-8-4-2-1-0,5-0,25) veya 

Temel Seri +Seri 1 (22,4-11,2-5,6) veya 

Temel Seri +Seri2 (20-16-14-12,5-10-6,3) 
(en büyük tane boyutuna bağlı olarak) 

A+B2 Kalibrasyon (4) Yılda 1 

Özgül Ağırlık Sepeti veya Volumetrik Balon Joje veya 

Kavanoz veya Piknometre 
A+B2 Doğrulama Yılda 1 

Ph Metre A+B2   

Metilen Mavisi Deney Seti A+B2   

Hava Ölçme Cihazı (En Az 5 Litre) A   

Laboratuvar Betoniyeri (Tercihen Pan Tipi) A   

Kumpas (150 mm ve en az 0,2 mm duyarlıkta) A Kalibrasyon 2 Yılda 1 

Gönye veya özel düzenekli 0,5º duyarlıklı açıölçer  A Kalibrasyon 2 Yılda 1 

Sentil A Kalibrasyon 2 Yılda 1 
(1) B1 tipi çevre lab., merkez veya B2 tipi çevre laboratuvarına 25 km'den yakınsa aranmayabilir  
(2) B1 Tipi Çevre Laboratuvarında 0,5 g duyarlıkta  
(3) B1 Tipi Çevre Lab için etüv yerine başka ısıtıcı ekipman kullanılabilir  
(4) Tane büyüklüğü dağılımı deneyi B1 tipi çevre tesisi laboratuvarında yapılması durumunda elek setinin yılda bir doğrulaması 
yapılmalıdır 
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EK 2 

ÜRÜN TETKİKİ 

TS 13515 C.2.2.1 maddesine göre ürün gözetimi, devam eden imalattan haber vermeden beton döküm veya 

teslim yerinde ve sadece basınç dayanım sınıfı için yapılır. 

* Numune Alma 

Ürün tetkikinin habersiz olabilmesi için UKS Ürün Tetkik Ekibi tarafından transmikser takibi yapılarak ilgili hazır 

beton tesisinin beton dökümü yaptığı şantiyeye ulaşılır. Takip edilen transmikserden beton döküm sahasında 

(şantiyede) basınç dayanımı için 2 mikserden 6'şar numune alınır. 

Numune alımı, şantiyede kimyasal katkı ilavesi yapılacaksa bu işlemden sonra gerçekleştirilir. Eğer ki çökme sınıfı 

veya hedef çökme ile beyan edilmişse, öncelikle çökme deneyi yapılır. Çökme deneyi ile beyan edilen sınıf veya 

değerden sapan bir sonuç tespit edilirse bu durum tetkik raporunda uyarı olarak belirtilir. 

Basınç dayanımı için alınan numuneler şantiyede, atmosfer şartlarından korunacak bir yerde, en az 16 saat, en 

fazla 3 gün muhafaza edilir. Bu süre sonrasında numuneler şantiyeden alınarak tesis yetkilileri tarafından ilgili 

hazır beton tesisine getirilir. UKS Ürün Tetkik Ekibi, hazır beton tesisine giderek numunelerin hasarsız olduğunu 

kontrol eder ve kalıbından çıkarır. Tüm numuneler, TS EN 12390-2 Standardına uygun olarak hazır beton tesisinin 

kür havuzunda 28 gün muhafaza edilir 

Alınan 12 numune, 28 gün tesisin kür havuzunda muhafaza edildikten sonra UKS Ürün Tetkik Ekibi tarafından 12 

numunenin 4’ü imalatçı, 4’ü, asıl deney numuneleri olarak UKS’nin anlaşmalı taşeron laboratuvarına gönderilir 4’ü 

şahit numune olarak bırakılır. Tesis yetkililerine numunelerin nasıl paketleneceği ve nasıl gönderileceği hakkında 

bilgi verilir. Laboratuvarda TS EN 12390-3 Standardına uygun olarak basınç deneyi uygulanarak basınç 

dayanımları belirlenir. 

Diğer bir 2‘li numune üzerinde tesisin kendi ekipmanı ile basınç deneyi uygulanarak basınç dayanımları belirlenir. 

Son numune seti ise ilk iki numune setinden herhangi birinin kaybolması, bozulması veya kirlenmesi ya da bir 

anlaşmazlık durumunda daha fazla deney yapmak için mühürlenir ve şahit olarak saklanır. Deney sonuçlarına 

itiraz, ancak tetkik raporunun üreticiye e-posta ile iletiminden sonraki 3 gün içerisinde yapılabilir ve raporun 

iletiminden sonraki 7 gün içerisinde şahit numuneler analize tabi tutulmuş olmalıdır. 

* Deney Sonuçlarını Değerlendirme Kriterleri 

Otokontrol sonuçlarının doğruluğunun kontrolü amacıyla, UKS tarafından habersiz alınan spot numuneler harici 

bir laboratuvarda test edilerek, tesis laboratuvarı sonuçları, UKS’nin anlaşmalı taşeron laboratuvarı sonuçları ile 

karşılaştırılır. Alınan 4 numune için elde edilecek 2 deney sonucunun değerlendirilmesi TS EN 206, Ek B Çizelge 

B.1'e göre yapılır. Aynı basınç dayanım sınıfındaki iki deney sonucunun ortalaması şu kritere uygun olmalıdır: 

1.kriter: fcm ≥ fck + 1 

fcm : Betonun ortalama basınç dayanımı  

1. kritere göre değerlendirme için aynı yıl içerisinde aynı basınç dayanım sınıfında en az üç tane ikili deney sonucu 

elde edilmesi beklenmektedir. Bunun sağlanması için ürün tetkiki sayısı artırılabilir. Bu kriterin yanısıra yıl içerisinde 

elde edilmiş olan deney sonuçları ikinci bir kritere göre daha değerlendirilmektedir: 

2.kriter: fci ≥ fck - 4 

fci : Beton basınç dayanımına ait tek deney sonucu  

fck : Betonun karakteristik basınç dayanımı  
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Bir yıl içerisinde yapılacak tüm tetkiklerden (en az 6) elde edilecek deney sonuçlarının tek tek üstteki ikinci kritere 

uygun olup olmadığı kontrol edilir. 
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EK 3 

BİLEŞEN KONTROLÜ  

Bileşen Malzeme Muayene / Deney Sıklık 

Çimento 

Boşaltmadan önce sevk ve teslim 
belgesinin incelemesi 

Her teslimatta 

Çimento deney/analiz sonuçlarının 
üreticiden istenmesi 

2/28 basınç dayanım ilişkisi, İncelik, Priz 

süresi  

Haftada 1 

Her çimento tipinden şüphe durumunda 

deneyin tekrar yapılabilmesi için 
numune alınarak saklanması ( En az 

1500g çimento uygun yerde 1 ay 

boyunca saklanmalıdır ) 

Haftada 1 

Mineral Katkılar 

Boşaltmadan önce sevk ve teslim 
belgesinin incelemesi 

Her teslimatta 

Analiz raporlarının alınması 
Uçucu kül için TS EN 450-1’ e uygun 
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu için TS EN 
15167-1'e uygun  
Silis Dumanı için TS EN 13263'e uygun  

Uçucu külde sadece incelik ve kızdırma kaybı 
sonuçları haftada bir , diğer deneylerin 

sonuçları ayda bir alınabilir  

Süspansiyon şeklinde mineral katkılar 

için yoğunluk deneyi 
Her teslimatta ve belirlenen aralıklarla 

Numune alınıp saklanması  
(En az 1500g mineral katkı uygun yerde 1 ay 
boyunca saklanmalıdır)  

Haftada 1 

Su 

Şehir şebeke suyu harici kullanılan 
bütün sular için; 

1. Klorür 
2. Asitler 

3. Sülfat 

4. Askıda Katı Madde 
5. Alkali Muhtevası 

(TS EN 1008’e uygunluk) 
(Şehir şebeke suyu için sadece klorür 

tayini yeterlidir) 

İmalatın başlangıcından sonra yılda en az 2 

kez, 

Bu sonuçlar birbirine yakın ise yılda en az 1 
kez 

Kimyasal Katkı 

Boşaltmadan önce sevk ve teslim 
belgesinin ve ambalaj üzerindeki etiketin 

incelemesi 

Her teslimatta 

1. Bağıl Yoğunluk 
2. pH Değeri 

3. Katı Madde Miktarı 

4. Suda Çözünebilir Cl 
(TS EN 934-2+A1’ e uygunluk) 

Her teslimatta bu kriterleri içeren analiz 

raporu üreticiden istenecek yâda deneyleri 

şüpheli durumda imalatçı yapacak/yaptıracak. 

Tanımlama deneyleri (yoğunluk vb.)  Her teslimatta 

Numune alınması ve bunların saklanması 
(önerilir) 

Her teslimatta 
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Bileşen Malzeme Muayene / Deney Sıklık 

Agrega 

Boşaltmadan önce sevk ve teslim 

belgesinin incelemesi 
Her teslimatta 

Agreganın boşaltımdan önce muayenesi Her teslimatta 

Çok ince malzemenin içeriği (63μ elek 
bakiyesi)  

(3) 

Haftada 1  

Elek Analizi 

(3) 

Haftada 1  

Yüksek Dayanımlı Betonlarda Günde 1  

Çok ince malzemenin kalitesi 

(çok ince malzeme içeriği>%3 ise)  
Haftada 1 

Tane yoğunluğu ve su emme deneyi  3 ayda 1 

İri Agreganın Tane Şekli 3 ayda 1 

Petrografik tanım  
(1) 

3 yılda 1 

Alkali-silis reaktifliği  

TS 13515'e göre reaktif agrega 

kullanıldığında  
(1) 

2 Yılda 1  

Suda çözünebilir klorür iyonları içeriği  

(1) 

2 Yılda 1 

Deniz kumu haftada 1 
(2) 

Los Angeles veya Darbe Dayanımı 
2 Yılda 1 

Yüksek Dayanımlı Betonlarda Yılda 2   

Asitte çözünebilen sülfat içeriği 
(1) 

2 Yılda 1 

Asitte çözünebilen toplam kükürt içeriği 

(1) 
2 Yılda 1 

Organik madde  2 Yılda 1 

Donma-çözülme direnci (veya 

magnezyum sülfat dayanıklılığı deneyi)  
2 Yılda 1 

Hacim kararlılığı-kuruma büzülmesi  5 Yılda 1 

Ağır veya hafif 

agregalar için ilave 
kontrol 

Gevşek yığın yoğunluğu Günde 1 

Lifler 

Sevk teslim belgesinin incelenmesi  Her teslimatta 

Analiz raporlarının alınması  

(TS EN 14889-1 ve TS EN 14889-2'ye 
uygun)  

Her teslimatta 
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1) Deney laboratuvarı güvenirliği sağlamak üzere ilgili kapsamda ya TÜRKAK'tan akredite olmalı ya da üniversite 

laboratuarı olmalıdır.  
2) Deniz kumunda sonuçlarla ilgili tutarlılık varsa sıklık azaltılabilir.  

3) Bu deneylerde sonuçlarda tutarlılığın gözlenmesi durumunda deney sıklığı 2 katına kadar artırılabilir. (TS 706 EN 

12620 H.5.3. maddesi Not 4b: “Belirli özelliklerin tutarlılığı ile ilgili uzun vadeli tecrübe”)  
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EK 4 

ÜRETİM İŞLEMLERİ VE BETON ÖZELLİKLERİNİN KONTROLÜ 

Muayene / Deney Sıklık 

İnce agregalarda su içeriği deneyi  
Günde 1 
İklim şartlarına göre sıklık artırılabilir 

İri agregalarda su içeriği deneyi  İklim şartlarına göre sıklık belirlenmelidir  

İşlenebilirlik (çökme veya vebe veya çökme 
yayılma deneyi)  

Üretilen her farklı sınıf veya grup için günde 1  

Aynı sınıfta 1 günde 400 m3'ten fazla beton 
üretiliyorsa 400 m3'te 1  

Kendiliğinden yerleşen beton için beyan 

edilmesi halinde işlenebilirlik (viskozite, geçiş 
yeterliliği, ayrışma direnci)  

Yeni bir beton karışımı kullanılmadan önce, bileşen 

malzeme değişmesi durumunda, gözle muayene veya 
çökme yayılma deneyinden sonra şüphe durumunda  

Taze beton birim hacim ağırlığı  Günde 1  

Taze betonun hava içeriği  

Üretilen her farklı sınıf veya grup için Ayda 1 Hava 

sürüklenmiş beton için o gün hava içeriği sabit hale 

gelinceye kadar  

Taze beton sıcaklığı (<35oC)  Üretilen her farklı sınıf veya grup için Günde 1  

Betonun klorür içeriği hesabı  

Kapsamdaki her sınıf veya grup için başlangıçta ve 

bileşen malzemelerin klorür içeriklerinin artması 
durumunda  

Basınç dayanımı için numune alınması 

(otokontrol için)  

Üretilen her farklı sınıf veya grup için günde 1 takım 

Aynı sınıfta 1 günde 200 m3'ten fazla beton 
üretiliyorsa1) her 200 m3'te 1 takım  

Sertleşmiş betonun birim hacim ağırlığı  Basınç dayanım deneyi esnasında  

Uygunluk değerlendirmesi 
Sürekli üretim için fcm≥fck+1,48σ ve fci≥fck-4 
Başlangıç dönemi için fcm≥fck+4 ve fci≥fck-4 
Standart sapma kontrolü 0,63σ≤S15≤1,37σ 
σ≥2MPa (Yüksek Dayanımlı Betonlar için 
σ≥5MPa)  
6 aydan fazla üretim yok ise başlangıç dönemi 
sayılır.  
Uygunluk değerlendirmesi için üstte belirtilen 
kriterler yerine TS EN 206 8. maddesinde yer alan 
Yöntem C (kontrol grafikleri) de kullanılabilir.  

Üretilen her farklı sınıf (veya grup) için örtüşen veya 
örtüşmeyen ardışık en az 15 deney sonucu üzerinde  

Beton grubu kontrolü (beton grubu 

kullanılıyorsa)  
Her uygunluk değerlendirme faaliyeti esnasında  

1) Aynı teslim yerine aynı gün içerisinde 600 m3’ten daha fazla beton sevk edilmesi halinde numune alma sıklığı yarı yarıya 
seyreltilebilir  
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EK 5 

G İŞARETİ 

HAFİF BETON İÇİN  AĞIR BETON İÇİN NORMAL BETON İÇİN  
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XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

ABC SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

D Mah. E Sok. No: ZZ 

İSTANBUL 

F ÜRETİM TESİSİ 

15 

XXXX-UKS/A001 

TS EN 206 

ABC SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

D Mah. E Sok. No: ZZ 

İSTANBUL 

F ÜRETİM TESİSİ 

15 

XXXX-UKS/AB001 

TS EN 206 

ABC SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

D Mah. E Sok. No: ZZ 

İSTANBUL 

F ÜRETİM TESİSİ 

15 

XXXX-UKS/AB001 

TS EN 206 

Beton Sınıfı 

Basınç Dayanımı 

Çevresel Etki Sınıfı 

Kıvam Sınıfı 

Klorür İçeriği 

Agrega 

Tane Büyüklüğü 

Yoğunluk Sınıfı 

 

Hafif Beton 

LC 30/33 

XC2(TR) 

S2 

Cl 0,10 

İnce 

Dmax 4 

D 1,2 

 

Beton Sınıfı 

Basınç Dayanımı 

Çevresel Etki Sınıfı 

Kıvam Sınıfı 

Klorür İçeriği 

Agrega 

Tane Büyüklüğü 

Yoğunluk Sınıfı 

Ağır Beton 

C 30/37 

X0(TR) 

S4 

Cl 0,1 

En büyük 

Dmax 22,4 

BEK* 

Beton Sınıfı 

Basınç Dayanımı 

Çevresel Etki Sınıfı 

Kıvam Sınıfı 

Klorür İçeriği 

Agrega 

Tane Büyüklüğü 

Yoğunluk Sınıfı 

Normal Beton 

C 25/30 

XC2(TR) 

S3 

Cl 0,20 

En Büyük 

Dmax 20 

BEK* 

* Beyan edilmemiş karakteristik * Beyan edilmemiş karakteristik 

 

 

G 
 

G 
 

G 
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Uygun mu? 

Fiyat Teklifinin 
Sunulması 

EK 6 

BETON BELGELENDİRME SÜRECİ 

SORUMLU           İŞ AKIŞI                    DOKÜMANLAR 

 

Müşteri 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Belgelendirme Müdürü 

(ÜBM), 

Program Teknik Sorumlusu 

(PTS) 

 

PTS                                               Hayır 

 

 

Evet                                                                                                       

İdari İşler ve Müşteri İlişkileri                                                                                          Ret 

Koordinatörü (İİMİK), 

Müşteri 

Kabul                                                                                                                            

 

İİMİK 

 

 

 

Müşteri 

 

 

 

Müşteri 

 

  

 

PTS 

Müşterinin Yazılı+Sözlü Talebi 

Belgelendirme Başvuru 

Formunun Gönderilmesi 

Başvurunun Gözden 
Geçirilmesi 

Sözleşmenin İmzalanıp 

Müşteriye Gönderilmesi 

Sözleşmenin Müşteri 

Tarafından İmzalanması 

Kalite Dokümanlarının (Gözetim Tetkiki için 

Değişikliklerin) UKS’ ye iletilmesi 

Sistem Tetkiki Ekibinin Oluşturulması 

Yazı ile 
Bildirim 

ÜB.FR.01 

Beton G Belgelendirme 

Başvuru formu 

ÜB.FR.21 

Ürün Belgelendirme Görev 

Bildirim Formu 

ÜB.FR.04 

Ürün Belgelendirme Hizmet 

Sözleşmesi 

ÜB.FR.02 

Başvurunun Gözden 

Geçirilmesi Formu 

ÜB.FR.04 

Ürün Belgelendirme Fiyat 

Teklifi (Beton G Belg) SON 
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UKS Tetkik Ekibi 

 

 

 

 

UKS Tetkik Ekibi                    Hayır 

 

 

 

 

                                                                                      Evet 

 

UKS Tetkik Ekibi, 

Müşteri 

 

 

 

 

UKS Tetkik Ekibi 

 

 

 

 

UKS Tetkik Ekibi                 Hayır 

 

 

 

                                               Evet 

 

UKS Tetkik Ekibi                                                                                                              Evet Takip Gerekiyor 

 

 

 

                                                            Hayır                            Evet Takip Gerekmiyor  

 

Müşteri, 

UKS Tetkik Ekibi                                                                                                                  

 

 

 

 

Dokümanların İncelenmesi 

Dokümanlar Tetkikin 

Gerçekleşmesi içim 

Yeterlimi 

FÜK Denetimi için Planlama 

İlk Belgelendirmede 

Başlangıç Tip 

Deneyleri 

FÜK Denetiminin 

Gerçekleştirilmesi 

Uygun 

mu? 

Tetkik Raporunun 

Hazırlanması 

Uygunsuzluk var 

mı? 

GN.FR.04 

Doküman Değerlendirme 

Raporu 

ÜB.FR.20 

Denetim Planı 

(Beton G 

Belgelendirme) 

ÜB.FR.23 

FÜK Denetim 

Raporu 

ÜB.FR.25 

Uygunsuzluk 

Raporu 

 

ÜB.FR.26 

Gözden Geçirme ve 

Belgelendirme Kararı 

Tutanak Formu (Beton 

G Belgelendirme) 

ÜB.FR.22 

FÜK Denetim 

Kontrol Formu 

(Beton G Belg.) 

ÜB.FR.18 

Numune Alma 

Tutanak Formu 

(Beton G Belg.) 

 

İlk belgelendirmede 3 ay 

Gözetimde 2 ay süre içerisinde uygunsuzlukların 

giderilerek kanıtlarının gönderilmesi ÜB.FR.27 

G Uygunlıuk 

Belgesi 

 

ÜB.FR.28 

UKS Ürün 

Uygunluk 

Belgesi 
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PTS, 

Belgelendirme 

Karar Alıcısı-BKA, 

İİMİK 

 

PTS 

UKS Tetkik Ekibi  

 

 

UKS Tetkik Ekibi 

 

 

 

 

UKS Tetkik Ekibi 

 

 

Taşeron Laboratuvar, 

ÜBM 

 

 

UKS Tetkik Ekibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKA 

PTS 

UKS Tetkik Ekibi 

 

 

 

 

 

 

 

BKA 

 

 

UKS Tetkik Ekibi 

Periyodik Gözetim Tetkiki için Programlama 

Periyodik Gözetim Tetkikinin 

Gerçekleştirilmesi (Şantiye) 

Yılda en az 3 defa 

Şantiyede Alınan Numunelerin Taşeron 

Laboratuvara Teslimi 

 

Ürün Gözetim Raporunun Hazırlanması 

Müşterinin uyarılması. 
Belgenin kullanımının askıya alınması. 

Olağan dışı denetim ve/veya ilave deney 
planlanması. (Max 1 ay içinde) 

Otokontrol Deney Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi* 

Uygunsuzluk var 

mı? 

Belge Kullanımının Devamı 

Taşeron Laboratuvarda Analizlerin 

yapılması ve Analiz Raporunun Ürün 

Belgelendirme Müdürü’ne İletilmesi 

 

ÜB.FR.27 

G Uygunlıuk 

Belgesi 

 

ÜB.FR.24 

Ürün Gözetim Raporu 

(Beton G Belg.) 

ÜB.FR.19 

Numune Gönderme ve Etiket 

Formu (Beton G Belg) 

ÜB.FR.18 

Numune Alma Tutanak 

Formu (Beton G Belg.) 

 

ÜB.FR.20 

Denetim Planı (HazırBeton 

G Belgelendirme) 

 

Değerlendirme faaliyetlerinin gözden geçirilmesi 

belgelendirme ile ilgili kararların alınması (belge 

düzenlemesi veya belgenin sürdürülmesi vb.) 

 

ÜB.FR.25 

Uygunsuzluk Raporu 

ÜB.FR.28 

UKS Ürün 

Uygunluk Belgesi 

Uygunsuzluk 

kapanmış mı? 

Belge Kullanımının İptali 

ÜB.FR.26 

Gözden Geçirme ve 
Belgelendirme Kararı Tutanak 

Formu (Beton G Belgelendirme) 

ÜB.FR.23 

FÜK Denetim 

Raporu 
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                                                                                                             Hayır 

 

 

 

* Uyarı, askıya alma ve ilave denetim/deney faaliyetlerinin planlanması için “6.6 Otokontrol Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi” Maddesi son 
iki paragrafı dikkate alınır. 


