
SIRA 

NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN 

TAMAMLANMA SÜRESİ                        

(EN GEÇ)

YILLIK PGD PROGRAMI KAPSAMINDA DENETİM

Bakanlığımıza teklif edilerek oluşturulan PGD Yıllık Denetim Programına göre, İlimizde üretimi 

yapılan yapı malzemelerinin üretim yerlerinde ve/veya yapı marketlerinde CE/G uygunluk belgeleri ve 

ürün üzeri işaretleme denetimleri 

ŞİKAYET

Şikayet dilekçesinin Müdürlüğümüze verilmesine müteakip;    Denetçi görevlendirilmesi;                                                                                                                     

2) Yapılan şikayet başvurusunda, gerçek kişiler için şikayet sahibinin adı soyadı, iletişim bilgileri ve 

TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişiler için ise firma adı, firma yetkilisi adı soyadı ve TC Kimlik 

Numarası, şikayete konu olan ürünü net olarak tanımlamaya yarayacak marka/model bilgisi ve her türlü 

yazılı ve görsel bilginin yer aldığı şikayetler işleme alınır.

 3-) Şikayet konusu ürün hakkında mevzuat incelemesi,                                                                                  

4-) Ürünün standardının temini ve değerlendirme kriterinin belirilenmesi (CE / G )                                             

5-) Üretim Yerinde Denetim;   

  2 - 6 Ay                                                        

(Tutulan tutanak ve ürün 

grubuna bağlı olarak)                 

2
Resen Hazır Beton Santral 

Denetimleri

İlimiz dahilinde faaliyet gösteren Hazır Beton santrallerinden Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

Kapsamında ;                                                                                                                                                                       

1-TS EN 12350-1, TS EN 206-1 ve TS 500 standartlarına uygun olarak santral ve/veya İnşaat 

mahallinden numune alınır. Numune alımında her mikserde slump ve sıcaklık ölçümü yapılır.                                                                                                                                           

2- Hazırlanan denetim tutanağının bir nüshası ilgili firmaya verilir.                                                                                              

3-Alınan küp numuneler 24 saat numunenin alındığı mahalde bekletilir ve 24 saat sonunda İl 

Müdürlüğünün laboratuarına getirilip kırılmak üzere kür (20 C +/-2) havuzlarına konur.                                                                                                                                                              

4- Havuzda 28 gün bekletilir ve gün sonunda kırımı TS 12390-3 standardına göre yapılar  raporları 

düzenlenir.                                                                                                                                                                                              

5- Uygun çıkmayan numunelerde deney dahil tüm masraflar üretici tarafından karşılanır ve raporun bir 

örneği firmaya gönderilir.                                                                                                                                          

6- Standartlara uygun olmayan sonuçlarda idari yaptırım uygulanır

30 Gün                                                                          

(Numune kırımlarının 

gerçekleştirilebilmesi için 

örnekler kür havuzunda 

bekletilir.)

Yapı Malzemeleri Piyasa 

Gözetim Ve Denetim 

İşlemleri

1

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yıllık Programa Göre 

Aylık 



3 Enerji Verimliliği

EKB Belgesi Verilmesi;                                                                                                                                           

5627 Sayılı Kanun ve Yönetmelikler gereği Kamu yatırımlarına(Projesi İl Müdürlüğü Tarafından 

Yapılan) ve İl Müdürlüğüm binasın EKB belgesi verilmektedir.                                                - 

Müracaat Dilekçesi ve ekinde onaylı Mimarı projesi, bina fotoğrafları(Her Yönden alınmış)                                                                                                                                                                          

- Proje Kontrolü                                                                                                                                                                   

- EKB Belgesinin ücretinin Döner Sermaye Hesaplarına Yatırılması,                                                               

- BEP-TR yazılımına giriş yapılması ve Belgenin hazırlanması;                                                                           

- EKB belgesinin teslimi                                

45 Gün

4 Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği uygulamaları ve Merkezi Isıtma - Sıcak Su Yönetmeliği Konusunda;                                                                                                                                                

- Dilekçe (İstenilen bilginin özetlenmesi);                                                                                                        

- Dilekçede bahsedilen / istenilen husularının incelenmesi ve değerlendirilmesi;                                             

- Dilekçe sahibine yazılı cevap yazılması                            

15 - 30 Gün

LABORATUVAR HİZMETLERİ 

5

Taze Beton Numunesinin 

Laboratuvar Tarafından 

Alınarak Mukavemet 

Testinin Yapılması 

NUMUNELERİN LABARATUVAR TARAFINDAN ALINMASI HALİNDE                                                                                                   

1. Talep eden şahıs / Firma dilekçesi; ( Dilekçede şantiyenin adresi, beton santralının bilgileri,dökümü 

yapılan betonun yerinin bilgileri(kat, kolon kiriş vb.) ile beton sınıfı ve istenilen set adeti yazılır.)                                                                                                                                              

2. Ş antiye mahalinden beton miktarına göre (her 100 m3 te 1 set)  mikserlerden varsa talep edilen adet 

kadar taze beton numunesi alınır. Küp kalıp üzerine  numune etiketi yapıştırılır ve şantiyede uygun bir 

yerde prizlenmeye bırakılır.                                                                                                                                        

3-Alınan numuneler, 24 saat sonra toplanır, laboratuvarda numune kaplarından çıkartılan numuneler 

(20 C +/-2) kür havuzlarına konur ve etiketindeki bilgilere göre numune kayıt defterine kaydı yapılır.                                                                                                                                                     

4- Günü gelen (7 gün veya 28 gün sonra) numuneler kür havuzundan çıkarılarak deneye hazırlanır.                                                                                                                                                                                    

5- Basınç dayanımı deneyi yapılarak raporları ve üst yazısı hazırlanır.                                                                    

6- Deney ücreti hesaplanarak ücret bedel yazısı talep edene verilir.                                                                           

7- Deney ücreti ilgili hesap numarasına yatırıldıktan sonra, dekont Müdürlüğümüz Muhasebesine 

Fatura kesimi için iletilir.                                                                                                                                      

8-  Rapor ön yazı ile talep edilene verilir.                                                                                                                                                                                                                                

32 gün                                                           

( 7 günlük sonuçlar, deney 

bedelinin yatırılmasına 

müteakip 3 gün içinde 

verilir)

6

Taze Beton Numunesinin 

Laboratuvar Tarafından 

Alınarak Mukavemet 

Testinin Yapılması 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KONTROLÜĞÜNDEKİ İŞLERDE                                                                               

1- Numune alınması yönünde Kontrol / Şube Müdürlüğü tarafından talep yapılmasına müteakip 

laboratuvar tarafından kayda alınır ve eleman görevlendirilir.                                                                                                                

2- Numune almada, taze beton alınmasında tanımlanan 2, 3, 4 ve 5 aşamalar tekrarlanır.                                                                                                                                                                                                

3- Kontrol / Şube müdürlüğüne 7 günlük ön sonuçlar verilir.                                                                                                                 

4- Deney ücreti iligi hesap numarasına yatırılır ve yapılan işe ait 28 günlük sonuçlar elden kontrol 

teşkilatına verilir.

30 gün                                                           

( 7 günlük sonuçlar, 

kontrol teşkilatınca 

istenilmesi halinde 1 gün 

içinde verilir)



7

Taze Beton Numunesinin 

Deneyinin Yapılması ve 

Raporunun teslimi

HAZIR BETON NUMUNESİNİN TESTİNİN YAPILMASI;                                                                             

1. Talep eden şahıs / Firma bir dilekçe ile başvurur.  (Numune bilgileri, adres, alım tarihi, beton sınıfı, 

numune yaşı, istenilen kırım yaşı dilekçede belirtir.)                                                                                

2. Müracaat dilekçesine göre küre devam edilmesi için numune kür havuzuna alınır veya istenilen kırım 

yaşına göre numune ( 7/28 gün) beton basınç testine tabi tutulur.                                                                                      

3-Basınç dayanımı deneyi yapılarak raporları ve üst yazısı hazırlanır.                                                                                                                                      

4. Deney ücreti  hesaplanarak talep edene bildirilir ve Deney ücreti ilgili hesap                          

numarasına yatırıldıktan sonra,  Müdürlüğümüz Muhasebesince Fatura kesilir                                                                                                                                                                                                

5-Deney sonuçları dilekçe sahibine elden veya posta ile gönderilir.                                 

3 Gün                                             

( Deney bedelinin 

yatırılmasına müteakip                                         

7 günlük ile 28 günlük 

sonuç verilir)

8

Alınmış Beton 

Numunesinin Deneyinin 

Yapılması ve Raporunun 

teslimi

ALINMIŞ BETON NUMUNESİNİN TESTİNİN YAPILMASI;                                                      

Müracaat eden tarafından alınmış ve 7 veya 28 günlük zamanı dolmuş                 laboratuvarımız 

dışında küre tabi tutulmuş numunelerde;                                                                                                                       

1. Talep eden şahıs / Firma bir dilekçe ile başvurur.  (  Numune bilgileri, adres, alım tarihi, beton sınıfı, 

numune yaşı, istenilen kırım yaşı belirtilir)                                                                                                            

2-Müracaat eden tarafından deney bedeli ilgili hesaba yatırılır ve Müdürlüğümüz muhasebesi tarafından 

faturası kesilir,                                                                                                                                                     

3-Numuneler istenilen 7 veya 28 günlük olarak basınç dayanımı deneyi yapılır, raporları ve üst yazısı 

hazırlanır.                                                                                                                                                                              

4- Sonuçlar elden veya posta ile gönderilir.                                 

2 Gün                                                                  

( Deney bedelinin 

yatırılmasına müteakip 

sonuçlar verilir)

9
Betonarme BA. Demir 

Testinin Yapılması 

 NUMUNELER FİRMA TARAFINDAN ALINIRSA                                                                                         

1. Talep eden şahıs / kurum  dilekçe ile başvurur. (Talep dilekçesinde numunelerin şantiyenin adresi, 

demir çapları belirtilir, ekine döküm etiketleri eklenir) . Numuneler laboratuvara teslim edilir ve deney 

ücreti hesaplanarak ücret bedel yazısı talep edene verilir.                                                                                                                                                           

3. Deney ücreti ilgili hesaba yatırıldıktan sonra, dekont Müdürlüğümüz Muhasebesine Fatura kesimi 

için iletilir.                                                                                                                                                                 

4. Numuneler her çapta 1 m.lik ebatta üçer adet olarak alınır. Her çaptaki numuneden birer adedi şahit 

numune olarak saklanır. Diğeri numuneler çelik çekme makinası çene durumu dikkate alınarak  

kesilerek deneye hazır hale getirilir.                                                                                                                                                                                              

6. Deneye hazırlanan numuneler, işaretleme (lo) yapılarak çekme dayanımı testine tabi tutulur.                                                                                                                                                                                           

7. Elde edilen sonuca göre raporları ve üst yazısı hazırlanır.                                                                                                                                    

2 Gün                                                        

( Deney bedelinin 

yatırılmasına müteakip 

sonuçlar verilir)



10
Betonarme BA. Demir 

Testinin Yapılması 

NUMUNELER KONTROL /LABORATUVAR TARAFINDAN ALINIRSA                                                    

1. Talep eden Kontrol teşkilatı ise teslim tutanağı ile numuneleri laboratuvar teslim eder. (Teslim 

tutanağında numune bilgileri yazılır(çap, adet, yer, miktar)) . Kontrol teşklilatı tarafından talep halinde 

numuneler laboratuvar elemanları tarafından alım tutanağı ile her çapta 1 m.lik ebatta üçer adet numune 

şantiye mahallinden alınır.                                                                                                                                  

2-Her çaptaki numuneden birer adedi şahit numune olarak saklanır. Diğeri numuneler çelk çekme 

makinası çene durumu dikkate alınarak  kesilerek deneye hazır hale getirilir.                                                                                                                                                                                                         

3- Deneye hazırlanan numuneler, işaretleme (lo) yapılarak çekme dayanımı testine tabi tutulur.                                                                                                                                                                                    

4. Elde edilen sonuca göre raporları hazırlanır.                                                                                                                                     

5. Deney ücreti hesaplanarak deney bedeli kontrol teşkilatına verilir.                                                                                                                                

6. Deney ücreti ilgili hesap numarasına yatırıldıktan sonra, dekont Müdürlüğümüz Muhasebesine 

Fatura kesimi için iletilir.                                                                                                                                                           

7- Deney raporları elden kontrol teşkilatına verilir.                                                                                                                                                     

3 Gün                                                  

( Bedelinin yatırılmasına 

müteakip sonuçlar verilir)

11
Yapıdan / Sertleşmiş 

Betondan Karot Alınması

1- Talep eden şahıs / kurum dilekçe ile başvurur. Yazısında binanın adresi, arsa hukuki bilgileri, 

alınması istenilen karot bölgeleri varsa sayısı yazılır,(Karot alanları ve yeri belirtilmemişse alım yeri 

laboratuvar tarafından projesine göre belirlenir.) Dilekçe ekine yapı betonarme projesi eklenir.                                                                                                                                 

2- Görevlendirilen personel yapı mahalinde (dilekçede belirtilen alanlardan/ Karot alım amacına göre ) 

yerinde tespit edilen kolon/perde yapı elemanlarından donatı tespiti yaparak karot yerlerini belirler ve 

karot numunesi alır.(Her kattan en az 3 adet)  Alınan karotlar laboratuara nakledilir,                                                                                                                                                                                                                                                                    

3-Alınan karot numuneleri standarda uygun olarak (h=d) kesilerek kesme ve başlıklama yapılır.                                                                                                                                                    

5. Beton karotlar basınç deneyine tabi tutulur ve sonuçlar raporlanır.                                                                                                  

6-Deney ücreti ve test çekici deneyi ücreti hesaplanarak ücret bedel yazısı talep edene verilir/resmi yazı 

ile bildirilir.                                                                                                                                                                                  

7-Deney ücreti ilgili hesap numarasına yatırıldıktan sonra, dekont Müdürlüğümüz Muhasebesine Fatura 

kesimi için iletilir.                                                                                                                                                                                                         

8- Deney raporları üst yazı hazırlanarak elden veya posta ile müracaat edene gönderilir.                                                                                                                                                            

5 Gün                                                                                     

( Bedelinin yatırılmasına 

müteakip sonuçlar verilir)

12 Beton Test Çekici Deneyi

KAROT ALINMASI HALİNDE YAPILIR:                                                                                                                                                                                                          

1. Karot alım yeri olarak belirlenen Kolon-Kiriş -Perde duvarlarda görevlendirilen personel tarafından 

test çekici ile ( 10) okuma yapılır.                                                                                                                                             

2- Okumalar tutanağa kaydedilir.                                                                                                                                                                                                                                  

3- Kullanılan test çekici abağından hesaplamalar yapılır                                                                                                                                                                         

4- Sonuçlar raporlanır ve ücreti karot deneyi bedeli ile beraber tahsil edilir.                                                                                                                        

5- Raporları karot mukavemet test raporu ekine konur.                                                                                                      

 ( 2 ) gün



13 Bilgi Edinme ve BİMER 1-Başvuru sahiplerinin e-posta veya yazılı olarak müracaatları ( 20 ) Gün

Mersin İl Müdürlüğü                                                                                         İkinci Müracaat Yeri Mersin İl Müdürlüğü

İsim Kazım ÖNER Ahmet TAŞ

Unvan Yapı Malzemeleri Şube müd. Müdür Yardımcısı

Adres Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müd.

Camişerif Mah. İsmet İnönü Bul. Liman Yanı

Telefon 0.324.237.27.05 0.324.237.27.05

Faks 0.324.238 27 12 0.324.238 27 12

e-Posta mersin@csb.gov.tr mersin@csb.gov.tr

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede 

tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz

İlk Müracaat Yeri

mailto:mersin@csb.gov.tr
mailto:mersin@csb.gov.tr

