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1 Önsöz 

Yapı sektöründeki sistemik sorunların yaygınlaşmakta olan çelik yapılara da 
sıçramasını önlemek için 2002 yılı başında Türk Yapısal Çelik Derneği çelik yapı ile 
ilgili alanlarda faaliyetlerde bulunan kuruluşları, sınıflandırma, derecelendirme, 
değerlendirme ve bunların sonucunda da yeterlik belgelendirmesi amacına yönelik 
bir programın başlatılmasına karar almıştır. 

TYÇD Teknik Komitesi, bağımsız denetçi firmalar ile yapmış olduğu görüşme ve 
çalışmaların sonuçlarını 14 Aralık 2002 tarihinde Dernek Yönetim Kurulu’na sunmuş, 
Yönetim Kurulu'nun isteğiyle ön hazırlıkların ardından program 2003 yılının Ocak ve 
Şubat aylarında İstanbul ve Ankara’ da, Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. 
kuruluşunun ve konu ile ilgilenen üyelerimizin katılımı ile düzenlenen toplantılarda 
tartışılarak görüşülmüş, bu toplantılardan çıkan ana hatlara göre hazırlanan 
Program'ın ilk sürümü 30 Haziran 2003 Dernek Genel Kurul'un da açıklanarak tüm 
üyelerimize bildirilmiştir. 

Program işleyişi ve uygulamada karşılaşılabilecek eksikleri de saptayabilmek 
amacıyla, bu tür çalışmalarla ilgili daha önce de deneyimleri olan üyelerimizden 
ÇİMTAŞ Çelik İmalat ve Montaj Sanayi A.Ş ‘de 27 Ağustos 2003 pilot bir uygulama 
başlatılmış; bu uygulamanın tamamlanması sonucunda da, bilindiği gibi, 21 Ekim 
2003 de düzenlenmiş olan Yapısal Çelik Günü’nde ÇİMTAŞ Çelik İmalat ve Montaj 
Sanayi A.Ş. ‘ye ilk TUCSAmark belgesi verilmiştir. 

Aradan geçen beş yıllık uygulama sonucunda görülen eksikliklerin tamamlanarak 
Program’ın daha etkin kullanılması ve yine Dernek tarafından 24.04.2007 tarihinde 
yayınlanan Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi gereksinimlerinın de karşılaması 
amacıyla xx.xx. 2008 tarihinde Programın elinizde bulunan üçüncü revizyonu 
yayınlanmıştır. 

Ana amacı, belge sahibi olmaya hak kazanmış olan kuruluşların; ekipman, personel, 
bilgi ve deneyim olarak yetkinliklerini tanımak ve bunun sonucunda da yatırımcıların 
beklentilerinin karşılığını kimden hangi şartlarda temin edebileceğinin 
belirlenmesinde katkıda bulunmak olan bu programa, üyelerimizin ve çelik yapıların 
değişik alanlarda da faaliyet gösteren kuruluşların katılımını bekliyor ve 
“TUCSAmark- Yapısal Çelik TUCSAmark Yeterlilik Belgesi” programının özellikleri, 
içeriği ve işleyişi hakkındaki bilgileri sunduğumuz bu kitapçığın, programın tanıtımı 
açısından yardımcı olacağını umuyoruz. 

 

Eylül 2009 

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı 

Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanı 
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2 GİRİŞ 

Toplumumuzun inşaat sektöründen beklentisi sağlam, güvenli yapıların güvenceli ve 
ekonomik olarak üretilebilmesidir. 

Ancak bir yapının sağlam ve güvenli olabilmesi için gerekli şartların tümünün yapı 
üretim süreçlerimizde tam olarak gerçekleşemediğini bu nedenle de üretilen yapıların 
güvenirliği konusunda belirsizlikler ve riskler olduğunu biliyoruz. 

Türkiye inşaat sektöründe süregelen sistemik bozukluklar nedeniyle ortaya çıkan 
belirsizlik ve risklerin sonucu olarak yapıların güvenliklerinin belirsiz olması 
toplumumuz için önemli bir sorun ve sıkça da acı ve elem kaynağı olmaktadır. 

Ülkemizde yürürlülükte olan yasa ve mevzuatlarda engelleyici veya düzenleyici bir 
hüküm bulunmadığı için, sektörün kaliteli kuruluşları bilgi, araç, gereç ve personel 
olanakları açısından kendilerine göre yetersiz düzeyde olan kuruluşlarla aynı sınıfta 
değerlendirilmek durumunda kalmakta, dolayısıyla haksız bir rekabete 
zorlanmaktadırlar. 

Bu nedenle Dernek, Türkiye’de yaygınlaşma sürecine girmiş olan çelik yapıların 
güvenilir kuruluşlarca yapılması amacına yönelik bir Yeterlilik Programı hazırlama 
görevini üstlenmiş ve Bureau Veritas kuruluşu ile yaptığı ortak çalışmaların 
sonucunda TUCSAmark adı altında Belgelendirme Programı hazırlamıştır 

2.1 Kapsam 

Bu program Türk Yapısal Çelik Derneği üyelerinin Gruplandırılması, Sınıflandırılması 
ve Derecelendirilmesi konularını kapsar. 

2.2 Güvenli yapı üretilebilmesi için 

Güvenli yapıların üretilebilmesi, tasarım ve malzemeden başlayarak seçimin doğru 
yapılması ve uygulayıcı ile kontrol kuruluşların işlerini kurallarına uygun olarak ve 
doğru yürütülmeleriyle gerçekleşebilir. 

2.2.1 Bilimsel ve Teknolojik Altyapı 

İnşaat sektörü temelleri bilimsel araştırma geliştirme çalışmaları sonucu ortaya 
çıkmış kodlar, standartlar ve şartnamelerle belirlenmiş bir çalışma alanıdır. Üretilen 
yapıların güvenli olabilmesi için bu bilimsel ve teknolojik temelden hiçbir sapma 
olmamalıdır. 

2.2.2 Doğru ve Güvenli Süreçler 

Yukarıda sözü edilen altyapıya uygun olarak güvenli yapıların üretimi için doğru ve 
güvenli tasarıma uygun kaliteli ve belgeli malzeme ile doğru uygulama yapılması, 
yapılan tüm işlerin bağımsız ve yeterli kuruluşlarca denetlenmesi yapılan işlerin ve 
denetimlerin de yeterli şekilde belgelendirilmesi gerekir. 
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2.2.3 Yeterli Kuruluşlar 

İşlerin doğru ve güvenilir şekilde yürütülebilmesi için kuruluşlar doğru ve yeterli tesis, 
araç, gereç yanısıra bilgi, deneyim, yetenek açısından yeterli insan kaynağı ile de 
donatılmış olmalıdırlar. 

Kuruluşlar bu olanaklarının güvenirliğini iyi bir yönetim ve kalite programı altında 
sürekli kılmalı ve geliştirebilmelidirler. 

Kuruluşlar çalışmalarını yürütürken bilimsel, teknolojik etik sorumluluklarının aynı 
zamanda iş ve işçi güvenliği ile çevreye karşı da sorumlu ve saygılı davranmaları 
gereğinin toplumsal sorumluluklarının bir parçası olduğunu unutmamalıdırlar. 

2.2.4 Yetkin çalışanlar 

Yapılacak işlerin doğruluğu ve güvenirliği insan kaynağının kalitesi ve yeterliğiyle de 
doğrudan ilgili olduğundan çalışanlar yaptıkları iş için gerekli temel eğitim, donanı ve 
deneyime sahip olmalıdır. Kuruluşlar yeterliği belgelenmiş çalışanların sürekli gelişimi 
için iç eğitimler de vermelidirler. 

2.2.5 Bilinçli Yatırımcılar 

Bu programın hayat bulabilmesi programdan asıl yararı sağlayacak olan mal sahibi, 
yatırımcıların bu programı tasarımcı mimar, mühendis, proje yöneticileri, denetleme 
kuruluşları, sigortacılarına kullandırabilmelerine bağlıdır. 

2.3 TUCSAmark Programı - Amacı 

Bu program çerçevesinde geliştirilen çalışmaların sonucunda çelik yapı sektöründe 
çalışan kuruluşlar, işlevleri ve iş konularına göre sınıflandırılmış; teknik donanım ve 
olanakları, kalite yönetim sistemleri, malî büyüklükleri ile uygulama referanslarına 
göre değerlendirilmiş, derecelendirilmiş; uluslararası bir sertifika verilerek de yeterlik 
ve yetkinliklerine göre belgelendirilmiş olmaktadırlar. 

TUCSAmark belgelendirmesi TYÇD Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesinde istenen 
Yeterlik Belgelendirmesi 4.2 şartını da yerine getirmektedir. 

2.4 TUCSAmark Programı - Yararları 

Bu programla Dernek, sektörde haksız rekabetin oluşturduğu çarpıklıkları ortadan 
kaldırmaya çalışırken özel veya kamu sektöründeki tüm mal sahibi ve yatırımcı 
kuruluşlar, tasarımcı mimar ve mühendisler, proje yöneticileri, şartname ve standart 
hazırlayanlar, satınalmacılar, denetçiler, finansçılar ve sigortacılar gibi yapı 
sektörünün tüm karar vericilerine yapılacak işe uygun kuruluşu seçerken doğru karar 
vermelerine yardımcı olacak bir sistem de oluşturmaktadır. 

Programın doğal sonucu olarak çelik yapı üretim, yönetimi, planlaması ve 
denetlenmesinde şeffaflık sağlanarak yapı stoğumuz için toplumsal kalite sorumluluk 
bilincini harekete geçirerek, doğal olayların felaketlere dönüşmesine, mal ve can 
kaybının önlemesine yardımcı olunmuştur. 
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Sonuçta programının yapı sektörünün değişik oyuncularına sağladığı ek yararları 
aşağıdaki başlıklar altında özetleyebiliriz 

2.4.1 Yapı Sektörü için yararları: 

• Ulusal ve uluslararası projelerdeki imalat ve hizmet kalitesi yükselecektir 
• Yönetmelik ve standartlar gibi tamamlayıcı çalışmaların aranılır hale gelmesi 

sağlanacaktır. 
• Özdenetim mekanizmaları gelişecektir. 
• Çelik yapıların avantajlarını daha da belirginleştirerek inşaat endüstrisine çelik 

yapı teknolojilerinin sağlıklı bir biçimde kazandırılmasına yardımcı olacaktır. 
• Hakça rekabet koşullarını oluşturacaktır. 
• Tüm sistemin yazılı belgelere dayanması kayıt dışılılığı önleyecektir. 

2.4.2 İşveren, mal sahibi veya yatırımcı kuruluşlar için yararları: 

• Teknik beklentilerinin karşılığı kimden ve hangi koşullarda elde edileceğini 
sağlıklı olarak bilecektir. 

• Projeye uygun kuruluşa çabuk ulaşarak para ve zaman kaybından 
kurtulacaktır. 

• Birlikte çalışacağı kuruluşları yeterlik, yetkinlik ve kalite bakımından önceden 
değerlendirilmiş olanlar arasından seçilebilecektir. 

• Yetkili kişilerden hizmet alacak ve işin kalitesi güvenebilecektir. 
• Sigortasını, vergisini ödeyen, iş güvenliği ve iş sağlığına özen gösteren, 

çevreyi korumaya değer veren, toplumsal sorumluluklarını yerine getiren 
kuruluşlarla çalışma olanağı elde edecektir. 

• İhalelerde sağlıklı fiyat değerlendirmesi yapılabilecektir. 

2.4.3 Çelik yapı sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar için yararları: 

• Kuruluşların yeterliği, yetkinliği çelik yapı sektörü içindeki konumu onaylanmış 
olacaktır. 

• Bilinçli müşteriler müşteri kalitesini yükseltecek, büyük kuruluşların çağrı 
listelerine girmek kolaylaşacaktır. 

• Yatırımcı ve işverenlerin kuruluşlara ulaşması kolaylaşacak ve yeni iş 
olanakları doğacaktır. 

• Programı uygulamanın getireceği kazanımlarda teknolojinin gelişimi süreklilik 
kazanacak, üretim kalitesi ve rekabet gücü artacaktır. 

• Uluslararası kuruluşların yüklenici seçiminde avantaj elde edilecektir. 
• Sektörde özdenetim ve "benchmarking" mekanizması oluşacaktır. 

Program Dernek üyelerine sınırlı olmakla birlikte, Dernek üyeliği çelik yapı 
sektörünün istekli tüm kuruluşlarına açıktır. Amaç, kısa dönemde durum saptaması 
yaparken, uzun dönemde tüm sektör kuruluşlarını sürekli gelişmeye ve büyümeye 
özendirerek, yapısal çelik sektörünün büyümesini ve kalitesinin yükseltilmesini 
sağlamasıdır. 

Program ölçütleri, ilgili Kuruluşun büyümesiyle hangi koşullarda bir üst seviyeye 
geçebileceği ile ilgili kuralları da beraberinde getirerek kuruluşların büyüme ve 
gelişme planlarına yön verir hale gelmiştir. 
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Bu Program hazırlanırken, ulusal ve uluslararası kalite ve iş yönetimi standartlarının 
kullanılmış olması ve denetimlerin uluslararası akreditasyon kuruluşları ve TÜRKAK 
tarafından belgeli bir denetçi tarafından yapılmasıyla Programa katılan Kuruluşların, 
uluslararası alanda geçerli olan bir belgeye sahip olması sağlanmıştır. 
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3 Atıf Yapılan Standart veya Belgeler 

Bu programın hazırlanmasında TS / EN standarlarından yararlanılmıştır. Temel 
olarak yararlanılan standartlar şunlardır: 

Tablo 3-1 Faydalanılan Standartlar 

Standart Numarası 
Standart Adı Bu programa katkısı 

TS CEN/TR 13833 Yapı Müteahhitlik 
İşletmelerinin Yeterliliği 

Programın ana çatısını oluşturur. 
Program genel kuralları bu 
standarttan alınmış ancak gerekli 
yerlerde tamamlama ve açıklamalar 
yapılmıştır. 

TS EN 1090-2 Çelik Yapı İşleri için Teknik 
Gerekler 

Türk Yapısal Çelik deneği tarafından 
üç yıl önce yayınlanan şartname bu 
standardın hazırlık sürümünden 
hazırlanmıştı. Artık TS EN standardı 
haline gelen bu şartname standart bu 
programın teknik altyapısını ve 
kuruluşların teknik 
derecelendirmesinde temel olarak 
alınmıştır.  

TS EN ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme 
Kaynağı için Kalite Şartları 

Kaynaklı üretim kalite programının 
temelini oluşturur. 

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi  

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemleri 
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4 Terimler ve Tanımlamalar 

Bu programın amaçları bakımından aşağıdaki terimler ve tarifleri uygulanır: 

 
Table 4-1 Türk Yapısal Çelik Derneğine ilişkin Terimler ve Tanımlamalar 

Başlık Terim Tanımlama 

Dernek veya TYÇD Türk Yapısal Çelik Derneği 

Yönetim Kurulu Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu 

Program Dernek tarafından geliştirilen Türk Yapısal Çelik Derneği 
Yapısal Çelik Yeterlilik Programı 

Teknik Şartname Türk Yapısal Çelik Derneği Yapı Çeliği İşleri Teknik 
Şartnamesi 24.04.2007 ve TS EN 1090-2 

Teknik Komite Bu programın geliştirilmesinden yetkili olan Dernek komitesi 

YAÇEM Türk Yapısal Çelik Derneği, Yapısal Çelik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi Iktisadi İşletmesi 

TUCSAmark Bu Program sonucunda geliştirilen marka ve sembol Tü
rk

 Y
ap
ıs

al
 Ç

el
ik

 D
er

ne
ği

 

Belge Kuruluşlara verilecek olan TUCSAmark Yeterlik Belgesi 
 
Tablo 4-2 Başvuru yapan Kuruluşa ilişkin Terimler ve Tanımlamalar 

Başvuru sahibi veya 
Başvuru yapan 
Kuruluş 

Belge almak üzere Programa başvuru yapan kuruluşlar yapım 
işlerini yerine getirmek için gerekli her yeteneğe sahip olmak 
kaydıyla, bir dernekndan, yeterlilik sertifikasını almaya / 
temdide istekli tüzel kişi(ler)dir. 

Yasal temsilci Ulusal mevzuata göre başvuru sahibini temsil eden gerçek kişi. 

Ana müteahhit Bir sözleşme dahilindeki kapsamlı bir yapım işini bütünüyle 
yerine getirmekten sorumlu olan yapı müteahhitlik işletmesi. Bu 
işletme, ihtiyaç duyduğu diğer mal ve hizmet tedarikçileri ile 
girdiği sözleşme ilişkilerine rağmen, işverene karşı tek 
muhataptır. 

Ana müteahhitler, organizasyonları dahilinde işlerin tamamını 
kendilerinin yapabilmesini sağlayacak olanaklara sahip olabilir, 
ancak normal şartlarda işlerin en azından belli bir kısmını 
yerine getirecek uzman taşerona (alt yüklenici) başvururlar. Bu 
bağlamda, bir ana müteahhit işin bazı kısımlarını yapabilirken, 
bir veya daha fazla uzman taşeronun faaliyetlerini de idare ve 
koordine eder. 

Dolaylı çalışan Bir başvuru sahibinin gözetimi altında çalışan, taşeronların 
veya diğer işverenlerin doğrudan çalışanı veya serbest çalışan 
personel. 

Uzman taşeron 

 

Belirli faaliyetleri ana yüklenici ile yaptığı bir sözleşme dahilinde 
yerine getirmekten sorumlu yapı müteahhitlik işletmesi. 

Faaliyet tipleri “Uygulama”, yapı müteahhitlik işletmesinin, başkaları tarafından 
hazırlanmış çizim veya berlgelerde tarif edilen yapım 
işini/işlerini gerçekleştirmesini sağlayan bütün işlemleri kapsar. 

“Tasarım ve uygulama”, yapı müteahhitlik işletmesinin, işveren 
ile üzerinde anlaşmaya varılan bir programa göre, tasarımı 
takiben yapım işini/işlerini uygulaması sorumluluğundan oluşur. 

Ye
te

rli
lik

 iç
in

 B
aş

vu
ru

 Y
ap

an
 K

ur
ul

uş
 

Yapı Bir bütün olarak ele alındığında, ekonomik ve teknik işlevi 
karşılamaya kendi içinde yeterli olan, yapım veya inşaat 
mühendisliği işleri sonucunda ortaya çıkan yapı. 
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Tablo 4-3 Yeterlilik Programına ilişkin Terim ve Tanımlamalar 

Yeterlilik programı Başvuru sahiplerinin bu standartta belirtilen ölçütlere göre 
değerlendirilebilmesi için gerekli işlem kurallarına ve idari 
kurallara sahip sistem 

Yeterlilik Başvuru sahibinin, idari, hukuki, malî, insan kaynakları ve teknik 
olanaklar açısından belirlenmiş kriterlere göre, dernek 
tarafından, bir dizi kurala dayalı işleme göre resmi olarak 
değerlendirilmesi. 

Yetkili kuruluş 

 

Dernek uzmanlığını ve güvenilirliğini tanıyan özel veya kamu 
kuruluşu 

Onaylanmış 
kuruluş 

 

Kamu kurumları tarafından AB Komisyonu’na bildirilmiş dernek 

Tanıma 

 

Bir yetkili kuruluşun, bir derneknu yeterlilik için gerekli işlemleri 
yürütmekte uzman ve güvenilir olarak tanıması işlemi 

Dernek 

 

Yeterlilikle ilgili işlemleri uygulayabilmek için gerekli olan 
uzmanlığa ve güvenilirliğe sahip olduğu kabul edilen kamu 
kuruluşu veya özel kuruluş 

Yeterlilik Komitesi Dernek bünyesinde bulunan ve yeterlilik işlemlerinin 
gerçekleştirilmesinden sorumlu komite 

Tahkim Komitesi Yeterlilik işlemine başlama veya işlemi sürdürmede gecikme, 
görevsizlik veya ret gibi hususlarda dernek tarafından alınan 
kararlara karşı itirazların değerlendirilmesinden sorumlu komite. 

Yeterlilik işlem 
süresi 

Derneknun bir yeterlilik başvurusunu inceleyip karara bağladığı 
ve başvuru sahibini sonuca dair bilgilendirdiği süre 

Yeterlilik sicil kaydı Derneknun, yeterlilik başvurularını ve verilen yeterlilik 
sertifikalarını kaydettiği sicil kaydı. 

 

TUCSAmark 

 

Dernek tarafından verilen ve yeterliliği kanıtlayan Yapısal Çelik 
Yeterlilik Belgesi 

Belge geçerlilik 
süresi 

 

TUCSAmark Yeterlilik Belgesinin geçerli olduğu süre 

TUCSAmark 
Yeterlilik Belgesi 
almış kuruluş 

 

Bu standardda belirtilen kriterlere göre yeterli bulunan kuruluş 

Ye
te

rli
lik

 P
ro

gr
am
ı 

Seçme 

 

İhaleyi açan tarafın belirli bir ihale için teklif veren 
isteklileri/adayları seçme işlemi 
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Tablo 4-4 Parasal ölçütlere ilişkin Terim ve Tanımlamalar 

Yıl sonu hesapları 

 

Başvuru sahibinin malî yıl sonundaki malî durumunu yansıtan 
belgeler. Ulusal mevzuata/Avrupa mevzuatına göre yıl sonu 
hesapları, bilançodan, kâr/zarar cetvelinden ve hesap 
kayıtlarından oluşur. 

 

Dönen varlıklar 

 

Kısa vadede kullanılması tasarlanan varlıklar. Bu varlıklar; 
stokları, alacakları, menkul kıymetleri ve banka hesapları ile 
kasadaki nakdi içerir (*). 

(*) TSE Notu: “Tahakkuka bağlanmış hakedişler” dönen varlıklar 
arasında yer alabilir. 

 

Kısa süreli borçlar 

 

Başvuru sahibinin, bir yıl içinde (kısa vadeli) vadesi dolacak olan 
ve ödemesi gereken malî borçları. 

 

Pa
ra

sa
l Ö

lç
üt

le
r 

Öz sermaye 

 

Dağıtılmamış kârlar da dahil olmak üzere, hissedarları tarafından 
başvuru sahibinin kullanımına tahsis edilmiş bütün malî 
kaynaklardan oluşan sermaye (öz kaynak). Öz sermaye, üçüncü 
taraflarca sağlanmamış sermayedir. 

Malî güvenilirlikleri sınırlı olan başvuru sahipleri için öz sermaye, 
“ödenmiş sermaye”, “hisse senedi ihraç primi hesabı”, “nakitler” 
ve “kâr veya zarar”dan oluşur. 

 
 
Tablo 4-5 Denetim Süreçlerine ilişkin Terim ve Tanımlamalar 

Denetçi 

 

Dernek tarafından yetkilendirilmiş olan ve Program gereği 
yapılacak denetimleri Dernek ve Kuruluştan bağımsız olarak 
yapacak denetim kuruluşu 

Denetim Elemanı Denetçi tarafından görevlendirilmiş Denetim işlerini yapacak 
kişiler 

Genel Denetim 
Anlaşması 

Denetçi ve Dernek arasında tüm üyeleri bağlayıcı olacak 
şekilde yapılan süreli yetkilendirme anlaşması 

D
en

et
im

 S
ür

eç
le

ri 

Kuruluş Denetim 
Anlaşması 

Kuruluşun Denetçi ile denetim için yapacağı anlaşma 

 

 

Tablo 4-6 Faaliyetlere ilişkin terimler ve tanımlamalar 

Gruplar ve Alt Gruplar Program yapısal çelik sektöründe çalışan tüm kuruluşları 
kapsadığından G I – G IV arası dört ana grupta 
toplanmıştır. Her ana grubun ayrıca alt grupları vardır 

Kuruluş işlevi 

 

Kuruluşlar sektörde yerine getirdikleri işlevlere göre sadece 
üreten veya uygulayan ile tasarlayıp üreten ve uygulayan 
kuruluşlar diye ana iki işlev kategorisine ayrılırlar. 

 

Fa
al

iy
et

le
rle

 il
gi

li 
Te

rim
le

r 

Uygulama türü 

 

Uygulama türleri standartta CPV kodlarıyla yapım 
etkinliklerine göre açıklanmaktadır. TUCSAmark 
programının detay gereksinimleri açısından bu sınıflama 
yeterli olmadığından yapı, ürün veya servis türlerine göre de 
sınıflama yapılacaktır. 
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4-7 Faaliyetlere ilişkin terimler ve tanımlamalar 
Yapı işleri sırasında yapılan ana etkinlik bölümlerini tanımlar. Bu etkinlikler temel olarak GI 
işleri kapsamına girse de GII ve GIV için de servis ve ürünlerin kullanıldığı alanların 
belirlenmesi gerektiğinde kullanılabilir. 

P.18  

 

Genel Bina Yapım İşleri 

Yeterlilik standardında verilen P1 ila P4 ve P11 ila P16 arası işleri kapsar. 
Burada sadece bu programın kapsamına giren işler gösterilmiştir. 

P.2 Bina yapımı 

P.3 Bina iç ve dış yüzey yapımı 

P.4 Restorasyon yenileme 

P.16 Geçici yapılar 

P.19 

 

İnşaat Mühendisliği Yapıları ve Altyapılar Genel Yapım İşleri 

Bu ana bölümde de inşaat mühendisliği yapıları üretmek için Yeterlilik 
Standarda göre P.5 ila P.16 arasındaki etkinlikler kapsanmaktadır. Burada 
sadece bu programın kapsamına giren işler gösterilmiştir. 

P.5 Mekanik Tesisatlar 

Et
ki

nl
ik

 A
na

 B
öl

üm
le

ri 

P.6 Köprüler, Kuleler ve benzeri yapılar için tüm yer üstü işleri 
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5 Yeterlilik Kuruluşu olarak Türk Yapısal Çelik Derneği 

 

5.1 Genel 

Türk Yapısal Çelik Derneği yapısal çelik sektörünün uzman kuruluşu olarak 
TUCSAmark Yeterlilik Programını üyelerinin adına geliştirip uygular. 

Dernek bu işleri yaparken hiçbir üyesine ayrıcalıklı davranmaz tüm işlemleri tam 
şeffaflık ve eşitlik koşullarında yürütür. 

5.2 Yönetim Yapısı 
5.2.1 Yeterlilik Komitesi 

Yeterlilik Komitesi, Yeterlilik Belgelerinin başvuru, değerlendirme ve izleme işlevlerini 
yerine getirir. 

Bu komitenin üyeleri uzman kişilerden oluşur. Bu üyeler herhangi bir tarafın çıkarını 
gözetmeden, tüm baskılardan bağımsız olarak kararlarını verir. 

Üyelerin seçiminde üye grupları arasında dengeli bir yapı oluşturulur. 

Belirli bir yeterlilik değerlendirme işleminin sonucundan kişisel çıkarı olabilecek 
kimseler bu komitenin üyesi olamazlar. 

Komite Dernek Genel Sekreteri başkanlığında çalışır. 

5.2.2 Çalışanlar görev bölümü ve görev tanımları 

Dernek çalışanları konularında uzman profesyonellerden oluşur. Çalışanların 
arasında görev bölümü ve yazılı görev tanımları vardır. 

5.2.3 Tahkim Komitesi 

Yeterlilik Komitesi kararlarına karşı itirazlarla ilgili olarak kuruluşlar şikayetlerini 
Tahkim Komitesine yaparlar. 

Tahkim komitesi üyeleri tarafsız, kararlarda çıkar ilişkisi olmayan, kişilerden üyeler 
arası denge gözetilerek seçilir. 

Yeterlilik Komitesinde görev alan kişiler Tahkim Komitesinde de üye olamazlar. 

Belirli bir tahkim işlemi sonucunda kişisel veya temsil ettiği kurumun çıkarı olan kişiler 
o komite kararında yeralmazlar. 
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5.2.4 Kurumsal Yapı 

Türk Yapısal Çelik Derneği yapısal çelik sektöründe yer alan kuruluşların üye olduğu 
bir dernektir. Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Iktisadi Işletmesi (YAÇEM) 
Derneğin iktisadi işletme kuruluşudur. 

Dernek çalışma usulleri ve TUCSAmark Yeterlilik Programı yazılı kurallara bağlı olup 
yapılan tüm işlemler belgelere dayalı olarak yürütülür. 

Dernek çalışanları konularında uzman profesyonellerden seçilir. 

Dernek organizasyon şeması dernek web sitesinde (www.tucsa.org) verilmiştir. 

5.3 Dış Görevlendirme 

Yeterlilik Komitesi denetimlerin yapılması, başvuru belgelerinde verilen bilgilerin 
doğruluğunun yerinde incelenmesi için aranacak özellikleri 5.3.1 bölümünde verilmiş, 
konusunda uzman, üçüncü taraf bağımsız denetçileri kullanabilir. 

Komite bu konu dışında dış görevlendirme yapamaz. 

5.3.1 Denetleme Kuruluşunda aranan özellikler 

Dernek, Denetçiyi tüm üyeleri adına belirli bir süre için seçer. Bu yöntem hem 
sisteme dahil olan Kuruluşların Belgelendirilmesinde uluslararası saygınlık ve 
tanınırlık, hem de Derneğin ulusal ve uluslararası alanda saygınlık ve güvenirlik 
kazanmasında önemli katkıda bulunur. Dernek aşağıdaki koşullara uymak kaydıyla 
denetleme kuruluşunu seçmekte serbesttir ve bu kuruluşla bir sözleşme yaparak, 
tüm üyeleri için geçerli olacak denetleme süre ve ücretlerini sözleşme süresi için 
belirler. 

Verilecek Belge ve sertifikaların uluslararası kuruluşlar tarafından tanınması için 
Denetçi Uluslararası Akreditasyon Kuruluşları ve TÜRKAK tarafından çelik 
konusunda A Klas akredite edilmiş olması gereklidir. 

Denetçinin uluslararası alanda saygınlığı, tanınırlığı ve güvenirliği olmalıdır. Ulusal 
kuruluşlar dışında, diğer dünya ülkelerinde de ofisi bulunması, sürekli gelişmekte 
olan teknoloji ve standart doküman yayınlarının takibi ve güncelliği bakımından hem 
bilgi ve hem de personel ihtiyacını karşılayabileceği için, tercih sebebi olacaktır. 

Denetçinin Belgelendirme faaliyetlerinde görev alacak olan personeli, Dernek ve 
başvuruda bulunan Kuruluşlardan tamamen bağımsız olmalıdır. 

Denetçi, bünyesinde yeterli sayıda RT,UT,MT,PT level II belgeli teknik personel, 
yeterli sayıda kaynak mühendisi, ASME,PED,EN ve API bazlı imalatların 
denetlenmesi için yeterli sayıda AI (AI= Authorised Inspector), yeterli sayıda tasarım 
konusunda deneyimli inşaat ve makine mühendisi, imalat kontrolü için yeterli sayıda 
makine ve inşaat kontrol mühendisi, tasarım konularında bilgisayar programlarını 
kullanarak kontrol yapabilecek teknik elemanlara sahip olmalıdır. 
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Yapılan denetimler, uluslararası ve ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından 
akredite olmuş bir Denetçi tarafından gerçekleştirileceği için verilecek olan Belgeler 
de akreditasyonun tanıdığı tüm ülkelerde geçerli ve tanınıyor olacaktır. 

Kalite sistem belgesini veren kuruluş, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı, 
oluşabilecek zararların sorumluluğunu belirtmiş olacaktır. Denetçi vereceği bu Belge 
ile, uluslararası sigorta ve reasürans kuruluşları tarafından kabul edilebilir garantileri 
verebilmelidir. 

5.4 Belgeleme ve Kayıtlar 

Yeterlilikle ilgili tüm belge ve bilgiler mevzuata aksi belirtilmedikçe yeteri kadar bir 
süre boyunca emniyetli ve başvuru sahipleri adına gizli şekilde muhafaza edilir. 

Dernek başvuru halinde başvuruyu yapan kuruluşa, kuruluş hakkında yapılan tüm 
işlemlerin belgelerine erişim sağlar. 

5.5 Gizlilik 

Dernek gizlilik kurallarına uyumlu yönetsel ve bilişsel yapıyı ve fiziksel ortamı 
oluşturur. 

5.6 Yayınlar 

Dernek TUCSAmark Yeterlilik Belgesi almış kuruluşların bir listesini onaylanmış özet 
yeterlilik bilgileriyle birlikte kullanıcıların kolayca erişebileceği şekilde yayınlar. Bu 
listeler Yeterlilik Komitesi tarafından tüm değişiklikleri de kapsayacak şekilde sürekli 
güncellenir. 

5.7 Kararlara itirazlar 

Dernek Yeterlilik Komitesinin alacağı kararlara itiraz yolları ve izlenecek yöntem 
yazılı olarak belirlenmiştir. 

5.8 Belgelerin kötü niyetle veya yanlış kullanımı 

Dernek yeterlilikle ilgili belgelerin kötü niyetle kullanımını saptadığı anda hemen 
gerekli işlemleri başlatır. 

5.9 TUCSAmark ve Dernek Sorumluluğu 

Dernek; TUCSAmark Belgesiyle Kuruluş hakkında iyi bir değerlendirme yapmakta, 
bir resim vermeye çalışmakta ancak işverenlere karşı bir sorumluluk taşımamaktadır. 
Kuruluşun kalite sistemlerinin varlığı ve işleyişine dayalı olarak yapılan denetim(ler) 
sonucunda TUCSAmark Belgesi verilmesi konusunda sorumluluk, belgeyi alan 
Kuruluşundur. 

Bu Program hiçbir şekilde; yapımcı kuruluşlar TUCSAmark sahibi bile olsalar, 
üretilen çelik yapının kalite güvencesini sağlamaz. Denetçi ve Dernek, TUCSAmark 
Belgesine sahip Kuruluşların ürünleri ve/veya imalatlarının kalitelerinden sorumlu 
tutulamaz. TUCSAmark Belgesi olan Kuruluşların ürün ve/veya imalatlarından 
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Dernek ve Denetçi sorumlu tutulamaz. Kalite sistem(leri)nin denetlenmesi ve 
TUCSAmark Belgesinin verilmesi için yapılacak denetimlerde sorumluluk Denetçiye 
ve Kuruluşa (hazırlanan ve denetimlerde sunulan dokümanlar bazında) ait olabilir. 
Yapı kalite güvencesi için uygulama sırasında üretime etki eden diğer tüm 
etmenlerinden de yetkili kuruluşlarca denetlenmesi gerekir.  

5.10 Yayın Hakları 

Bu programın yayın hakları Türk Yapısal Çelik Derneği ve Türk Yapısal Çelik Derneği 
İktisadi İşletmesi’ne aittir. Her hakkı saklıdır. Hiç bir bölümü ve paragrafı kısmen veya 
tamamen ya da özet halinde fotokopi, faks veya başka herhangi bir şekilde 
çoğaltılamaz, dağıtılamaz, normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve 
Kanuni iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur.  

5.11 Uyuşmazlıklar 

Programa katılım sebebiyle Dernek ve Kuruluş arasında doğabilecek tüm 
uyuşmazlıkların çözümünde Üsküdar Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
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6 TUCSAmark Başvuru, Değerlendirme, Onay ve İşleyiş 
Süreçleri 

6.1 Genel 

Bu bölümde TUCSAmark Yeterlilik Belgesi için başvuru, değerlendirme, gözden 
geçirme ve itirazlarla ilgili işleyiş kuralları özetlenmiştir. 

6.2 Ücretler 

Belgelendirme ilgili başvuru ve denetimler ücrete tabidir. Bu ücretler Dernek Yönetim 
Kurulunca belirlenip Genel Kurul tarafından onaylanır. 

6.3 Başvuru Süreci 
6.3.1 Yeterlilik için aranan ön-şartlar: 

Dernek TUCSAmark Yeterlilik Programına tüm Dernek üyesi kuruluşlar katılabilirler. 

Not: Dernek üyeliği yapısal çelik sektöründe (izleyen bölümlerde tanımlanan) 
alanlarda çalışan tüm kuruluşlara açıktır. 

Başvuru belgeleri başvuruyu yapan kuruluşun yetkilendirdiği kişiler tarafından 
imzalanmış olmalıdır. 

6.3.2 Başvuru Belgelerinin istenmesi 

TUCSAmark TUCSAmark Yeterlilik Belgesi için başvuruda bulunacak üyeler 
Dernek'ten yazılı olarak Başvuru Belgelerini isterler. 

6.3.3 Başvuru Belgelerinin yollanması 

Dernek Yeterlilik Komitesi başvuru isteğini inceleyerek en geç 10 gün içinde Başvuru 
Dosyasını yollar. 

6.3.4 Başvurunun kayda alınması 

Dernek yapılan başvuruları derhal Yeterlilik Siciline kaydeder. 

6.3.5 Başvuru belgelerinin incelenmesi eksiklerin tamamlanması 

Dernek Yeterlilik Komitesi 15 iş günü içinde toplanarak başvuru belgelerini inceler, 
varsa eksiklikleri Başvuran Kuruluştan yazılı olarak ister. 

Başvuran Kuruluş yazılı bildirimi aldıktan sonra en geç 20 iş günü içerisinde 
belgelerde bildirilen eksikleri tamamlar. Kuruluş gerekli olması halinde, nedenlerini 
belirterek bu sürenin uzatılmasını yazılı olarak isteyebilir. 

Verilen süreler içinde başvuru belgelerini tamamlayamayan Kuruluşun başvuru sicil 
kaydı kapatılır. 

Aynı Kuruluş isterse daha sonra yeniden başvuru yapabilir.  
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6.3.6 Başvuru belgelerindeki bilgilerin doğrulanması 

Dernek Yeterlilik Komitesi Başvuru Belgelerinde hata, çelişki ve/veya yanlışlık olduğu 
kanısına varırsa Kuruluş'tan bu tür bilgileri doğrulamak üzere ulusal kurum ve/veya 
kuruluşlardan ek belge, bilgi ve açıklama sağlamasını isteyebilir. 

Bu işlemler için de eksiklerin tamamlanması konusunda öngörülen süreler geçerlidir.  

6.3.7 Yeterlilik İşlem Süresi 

Yeterlilik işlem süresi Kuruluş'un Başvuru Belgelerini tam ve eksiksiz olarak teslim 
ettikten ve yerinde denetim gerekiyorsa denetim gereklerini eksiz yerine getirdikten 
sonra üç ayı geçemez. 

6.4 Başvurunun Değerlendirilme Süreci 
6.4.1 Tavsiye Kararı 

Dernek Yeterlilik Komitesi’nin görevlendireceği alt komite veya kişiler başvurunun 
yönetsel, hukuksal, parasal ve teknik ölçütlere uygunluğunu inceleyerek bir öneri 
kararı oluşturur. 

Değerlendirme için gerekiyorsa başvuru yapan kuruluş yerinde denetlenir. Yerinde 
denetleme yapılacaksa bu durum kuruluşa bildirilir. 

Denetim ekipleriyle zaman belirlenmesi, denetim anlaşması ve ödemelerinin 
yapılması kuruluşun sorumluluğundadır. 

6.4.2 Başvurunun Değerlendirilmesi 

Yeterlilik komitesi verilen öneri kararına dayanarak başvuruyu ilk toplantısında derhal 
değerlendirmeye alır. 

Değerlendirme sonucunda Yeterlilik Komitesi başvurunun uygun görülmesi halinde 
belge verilmesine ve belge üzerinde bulunacak özet bilgilere karar verir. Onay kararı 
başvuran Kuruluş'a derhal yazılı olarak bildirilir. 

Değerlendirme sonucu olumsuzsa komitenin oluşturduğu karar taslağının Ek (11.2) 
kopyası başvuran kuruluşa iletilir. 

Başvuran kuruluş bu karar taslağı hakkındaki yorumunu en geç 10 iş günü içinde 
komiteye yazılı olarak bildirir. 

6.4.3 Onay kararı ve TUCSAmark Yeterlilik Belgesinin verilmesi / 
verilmemesi 

Değerlendirmeler yapıldıktan, teknik, parasal derecelendirmeler ve çalışma kapsamı 
belirlendikten sonra çıkan onay kararını izleyen 10 iş günü içinde Dernek Kuruluş'a 
Ek (11.11) gösterilen örneğe benzer TUCSAmark Yeterlilik Belgesini verir. 
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Başvurunun onaylanmaması halinde karar gerekçeleri ve varsa komitenin önerileriyle 
birlikte Kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Aynı bildirimde Kuruluşa itiraz hakkı ve 
işlemleri konusunda da bilgi verilir. Aynı Kuruluş yeni bir başvuru yapabilir. 

6.4.4 Temsilci yetkilendirilmesi 

Yeterlilik Komitesi Dernek Genel Sekreteri veya onun başkanlığında bir alt komiteyi 
komite adına karar vermeye yetkilendirebilir. 

6.4.5 Belge geçerlilik süresi 

Belgelerin geçerlilik süresi ara denetimler yapılmak kaydıyla beş yıldır. Belgelerin 
geçerlilik durumları Dernek WEB Sitesinde Yeterlilik Sicil Listelerinde onay tarihinden 
itibaren yayımlanır. 

Gözden geçirmeler, denetimler ve/veya değişiklik hallerinde belge geçerliliğine ilişkin 
olarak verilecek kararlar saklıdır.  

Kullanıcıların belgelerin geçerlilik durumlarını ve kapsamını güncel olarak 
izleyebilecekleri yayınlar ve bu yayınlara ulaşım bilgileri belgelerin üzerinde açık 
olarak belirtilir. 

Kuruluşlar ara denetim ve/veya geçerlilik süresinin son tarihinden en geç bir ay 
öncesinde ara denetim ve/veya yenileme talebi yapar. 

6.4.6 Sınırlı Yeterlilik 

Yeterlilik için istenen ölçütlerin tamamını karşılayamayan bir kuruluş eğer yönetsel, 
hukuksal ve parasal ölçütleri karşılayabiliyor ve yeterli sayıda da teknik çalışanı varsa 
sınırlı TUCSAmark Yeterlilik Belgesi alabilir. 

Sınırlı Yeterlilik için Yeterlilik Komitesi karar verebileceği gibi başvuran Kuruluş da 
başvuru sırasında bu yönde istek yapabilir. 

Sınırlı TUCSAmark Yeterlilik Belgesinin başlangıçta geçerlilik süresi 3 yıldır. Yeterlilik 
Komitesi Kuruluşun gelişimini olumlu bulması halinde bu süreyi iki yılı geçmeyecek 
şekilde uzatabilir. 

6.5 Gözden Geçirme Süreçleri 

Yeterlilik Komitesi düzenli olarak verilen yeterlilik belgelerini burada verilen kurallara 
göre gözden geçirerek yeterliliğin sürdürülmesi, askıya alınması, iptali veya 
düzeylerinin yükseltilmesi, düşürülmesi yönünde kararlar alabilir. 

Bu işlemler başvuru ve değerlendirme kurallarına benzer şekilde yapılır. 

6.5.1 Yeterlilikle ilgili şartların değişmesi 

Belge geçerlilik süresi içinde aşağıdaki şartlardan herhangi biri gerçekleşirse belge 
sahibi kuruluş en geç 20 iş günü içinde yazılı bildirimde bulunur (Ek 11.8). 

• Ticaret sicil ve/veya yasal temsilciye ilişkin değişiklik olması 
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• Kuruluşların finansal birleşmeleri veya satın alınarak el değiştirmeleri 
• Kuruluşun belge kapsamında yaptığı işlerden vazgeçmesi 
• Kuruluşun iflas etmesi 

Son iki durumda TUCSAmark Yeterlilik Belgesi iptal edilir. 

Bu gibi durumlarda Yeterlilik Komitesi kuruluşun yeni durumunu değerlendirir ve 
kuruluştan ara denetim yaptırmasını isteyebilir, Kuruluşun TUCSAmark Belgesini 
askıya alabilir ya da iptal edebilir. Belge yenilenecekse denetimler tekrarlanır. 

Değişikliklerin Kuruluş tarafından bildirilmemesi halinde Dernek kuruluşun belgesini 
iptal etmek hakkına sahiptir. 

6.5.2 Yeterliliğe ilişkin ihlaller 

Yeterlilik komitesi tarafından başvuru işlemleri sırasında başvuran kuruluş tarafından: 

• sahtekarlık yapıldığı 
• sahte bilgi ve belge kullanıldığı 
• belgelerde tahrifat yapıldığı 

saptanırsa başvuruları reddedilir veya verilmiş belgeler iptal edilir. 

Ancak Kuruluş bu ihlalleri yaptığı ortaya çıkan işletme çalışanının yeterlilik süreciyle 
tüm ilişki ve yetkilerini kaldırır ardından da gerçek bilgi ve belgeleri sağlayabilirse 
değerlendirme yeniden yapılarak iptal işlemi 3 ay içinde kaldırılabilir. 

6.5.3 Ara Denetimler 

Belgeyi ilk kez alan kuruluş Belge veriliş tarihinden itibaren birinci yıl sonunda tekrar 
denetlenir. 

Birinci yıldan sonra denetimler 2 yılda bir yapılır,  

Ancak Belge’nin geçerliğinin sürmesi için Kuruluşun her yıl Derneğe İç Denetleme 
Raporu sunması gerekir ve bu rapor ara denetimlerde temel alınır. 

Belgenin geçerlilik süresi devam ederken Kuruluş tarafından farklı bir seviyede veya 
iş kolunda Belgelendirme talebi gelirse, denetimler tekrarlanır. Denetim sonunda yeni 
Belge almaya hak kazanılır ise eski Belge geçerliliğini yitirir yeni belge verilir. 

Kuruluş bu durumunu en geç 15 gün içerisinde Derneğe bildirmekle yükümlüdür. Bu 
bildirim üzerine Teknik komite durumu değerlendirir, Belge yenilenecek ise 
denetimlerin tekrarlanması yönünde karar oluşturur. 

6.5.4 Yeterliliğin askıya alınması 

Üyelik aidatlarının ödenmemesi ve/veya üç aydan fazla geciktirilmesi ve yeterlilikle 
ilgili şartlarda oluşan değişikliklerin bildirilmemesi, ara denetim ve/veya belge 
geçerlilik süresi dolduğu halde yenileme talebinde bulunulmaması veya program 
ölçüt veya koşullarına uygunsuzluk görülen benzer durumlarda Yeterlilik Belgeleri 
askıya alınır. 
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Askıya alma işlemi geçici bir önlemdir süresi 3 ayı geçemez ve yılda iki kereden fazla 
uygulanamaz. 

Bu süreler içinde şartları veya kuralları sağlayamayan kuruluşların belgeleri Yeterlilik 
Komitesince iptal edilir. 

6.6 İtiraz Süreçleri 

Başvuru yapanlar veya belge alanlar Yeterlilik Komitesi tarafından kendilerine 
bildirilen kararlar hakkında bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde itiraz 
başvurusunda bulunabilirler. 

Başvuru gerekçeleri belirtilerek ve Ek.11.4 formuyla yazılı olarak Tahkim Komitesine 
yapılmalıdır. 

Tahkim Komitesi son kararını başvurudan sonra en geç üç ay içinde verir. Kuruluş 
aleyhine olan kararlar itiraz süresi sonuna kadar yürürlüğe girmez. İtiraz başvurusu 
halinde yürürlük Tahkim Komitesi kararının Kuruluşa bildirildiği tarihe kadar otomatik 
olarak uzar. 

6.7 Gizlilik 

Yeterlilik sistemi içinde tüm belge ve bilgiler Dernek tarafından saklanır. Ulusal 
mevzuatta aksine hüküm bulunmadıkça gizlilikle muhafaza edilir. Dernek tarafından 
muhafaza edilen bu bilgiler herhangibir şekilde ticari amaçla kullanılamaz.  

Derlenen bilgilerden kaynakları ve tek tek Kuruluşlar hakkında dolaylı da olsa bilgi 
verilmeksizin istatistik bilgileri üretilerek yine üye kuruluşların kullanımına sunulabilir. 

Başvurusu veya Belgesi iptal edilen Kuruluşların tüm belgeleri ilgili kuruluşa iade 
edilir. 

6.8 Belgelere Erişim 

Kuruluşlar kendileriyle ilgili olarak Dernek tarafından saklanan tüm bilgilerine ve 
belgelerine erişebilirler. 

İstenmesi halinde Dernek kuruluşlara kendi dosyalarında bulunan belgelerin 
kopyasını verir. Kuruluşlar bu istekle ilgili masrafları karşılarlar. 
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7 Yeterlilik Programı için Yönetsel ve Hukuksal Ölçütler 

 

7.1 Yönetsel ve hukuksal tanıtım verileri 

Başvuru yapan Kuruluş ek formlarda aşağıda istenen belgeleri tam ve eksiksiz olarak 
vermelidir. Bu bilgilerden: 

7.2 Yönetim Merkezi Adresi 

Kuruluş belirttiği adresi tebligat adresi olarak kabul ve beyan eder. 

Yapılacak adres değişiklikleri Derneğe tebliğ edilmediği takdirde başvuru 
formlarındaki adreslere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak 
her türlü tebligatın tebellüğü tazammum eder. 

7.3 Yasal olarak temsil etmeye yetkili kişi 

Bu kişi yeterlilik başvurusunda kuruluşu tüm yetki ve sorumluluklarıyla kanunen 
temsil etmeye yetkili veya yetkilendirilmiş kişi olmalıdır. 

7.4 Yönetsel ve hukuksal değerlendirme ölçütleri 

Kuruluşların yeterlilik alabilmek için aşağıdaki ölçütleri sağlaması gereklidir: 

• Kuruluş ticari faaliyetlerini askıya almamış olmalıdır 
• Ticaret odası siciline kayıtlı olmalıdır 
• Ulusal iflas davasına konu olmamalıdır 
• İflas veya benzeri duruma düşmemiş olmalıdır 
• Ödenmemiş sosyal güvenlik kurumu borcu olmamalıdır 
• Ödenmemiş vergi borcu olmamalıdır 
• Yasal temsilcisi mesleki faaliyetlerinden dolayı son beş yıl içinde yargı kararı 

ile suçlu bulunmuş olmamalıdır. 

7.5 Sınırlı yeterlilik için istisnalar 

Sınırlı yeterlilik başvurusunda bulunan kuruluşlar SGK ve Vergi borçları ölçütleri 
dışındaki maddeleri sağlamalıdır. 

7.6 Belgeleme 

Başvuru yapan kuruluş yönetsel ve hukuksal ölçütleri karşıladığını doğrulamak üzere 
aşağıdaki belgeleri de sağlar: 

• Ticaret odası başvuru tarihinden en fazla 3 ay önce alınmış faaliyet belgesi  
• Kuruluş gazetesi kopyası 
• Geçerli imza sirküleri kopyası 
• Organizasyon şeması 
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• İflas davası ve ya durumuna ait bir durum olmadığına dair yetkili bir 
uzmandan / kuruluştan alınacak bildirim 

• Sosyal güvenlik kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belge 
• Vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge 

Yasal temsilcinin belirtilen gereklere uygun olduğunu bildiren beyan veya eşdeğeri 
belge. 

7.7 Şikayetler 

Dernek, Belgeli Kuruluş hakkındaki şikayetler üzerine ve gerekli gördüğü her zaman 
Kuruluşa bildirimde bulunmadan bağımsız bir araştırma isteyebilir. Firma bu 
denetimin yapılması için TYÇD’ye gerekli kolaylığı göstermek ve gerekli bilgi ve 
belgeleri incelemeye hazır hale getirmek yükümlülüğü altındadır. Bu araştırmaların 
sonucunda eğer gerekiyor ise denetlenen Kuruluşa Belge durumunu gözden 
geçirmesi veya Belge içeriğinin değiştirilmesi / iptali için 15 günden az 2 aydan fazla 
olmamak kaydıyla süre verilebilir. 

Belge sahibi olan Kuruluşların etik kurallara veya teknik gereklere uygun olmayan 
davranışları şikayet üzerine veya re’sen Dernek ve Denetçi tarafından araştırılır. 
Konu ile ilgili olarak Kuruluştan yazılı savunma istenir. Araştırma sonucunda 
Kuruluşun etik kurallara ve teknik gerekliliklere uygun olmayan iş veya işleri 
bulunduğunun tespiti halinde Kuruluşun Belgesi iptal edilir. 

7.8 Yeterlilik Belgelerini Kullanım Kuralları 

Belge Kuruluş tarafından ihale ve iş alımlarında referans olarak kullanılabilir. 

Kuruluş fikri ve sınai mülkiyet hakları Derneğe ait olan TUCSAmark başta olmak 
üzere Derneğe ait her türlü marka, logo, kısaltma ve tanıtım işaretlerini, kullanım 
koşulları Derneğin Kurumsal Kimlik Yönetmeliği’nde belirlenmiş referanslar dışında, 
herhangi bir basılı evrakında ve ürünleri üzerinde kullanamaz. 
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8 Yeterlilik için Parasal Ölçütler 

Bu bölüm yeterlilik için aranan ölçütleri ve bu bilgileri doğrulamak için verilmesi 
gereken belgeleri tanımlamaktadır. 

8.1 Parasal Değerlendirme 

Başvuru yapan kuruluşun yeterlilik setifikası alabilmesi için: 

• Pozitif net sermaye, ve 
• Likidite oranı = dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar >= 0.5 

ölçütlerini sağlıyor olması şarttır. 

8.2 Koşulsuz yükümlülük 

Bir veya birden fazla kişi ve/veya tüzel kişinin başvuru yapan kuruluşu koşulsuz 
olarak desteklediği belgelenebiliyorsa parasal değerlendirmelerde dikkate alınır. 

8.3 Belgeleme 

Parasal ölçütlere ilişkin bilgileri kuruluşlar iki yoldan biriyle belgeler: 

Bir önceki malî yılın sonuçlarına ve ilgli mevzuata göre yetkili olan bir malî uzmandan 
alınan beyan yazısı, veya 

Bir önceki malî yılın sonuçlarıyla birlikte ilgili mevzuata göre yetkili olan bir malî 
uzmandan alınan görüş yazısı. 

8.4 Belgelerin güncellenmesi 

Parasal yeterliliğe ait belgeler her yıl güncellenmelidir. 
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9 Kuruluşların Gruplandırılması, Sınıflandırması, 
Derecelendirmesi ve Teknik Yeterlilik 

 

9.1 Gruplandırma 

TUCSAmark Yeterlilik Belgesi’ne başvuracak Kuruluşlar yapısal çelik sektöründeki 
“Çalışma Alanlarına” göre dört ana grupta toplanmıştır. Kısaca bu grupları çeliği; 
işleyen ve yapıyı yapan (I), tasarlayan, kontrol eden (II), ham yapısal çelik malzemesi 
üreten (III), diğer yapı malzemeleri, araç, gereç, servisleri üreten ve sağlayanlar (IV) 
olarak tanımlanır. 

Tablo 9-1 Kuruluşların Gruplandırılması ve Sınıflandırılması 

GRUP G I G II G III G IV 

Çalışma Konuları Çelik Yapı Üretici ve 
Yüklenicileri 

Çelik Yapı 
Tasarımcıları, 
Denetçiler, 
Danışmanlar 

Yapısal Çelik 
Üretici ve 
Satıcıları 

Çelik Yapı 
Malzemesi 
Üretici Servis 
Sağlayıcı ve 
Satıcıları 

Alt Gruplar 

a- Sıcak hadde 
ürünleriyle 
geleneksel çelik 
yapılar 

m-a tipi yapılar için 
sadece kurulum 
(montaj) yapanlar 

h- Soğuk şekil 
verilmiş ince cidarlı 
kesitlerle hafif çelik 
yapılar 

k- h tipi yapılar için 
sadece kurulum 
(montaj) yapanlar 

y- Genel yükleniciler 

t- Tümü 

x- Diğer 

p-Tasarımcılar 

c- Akademik, 
Danışmanlık, 

d-Denetim 

x-Diğer 

u-Üretici 

s- Satıcı, 
Dağıtıcı, Servis 
Merkezleri 

t-Tümü 

x-Diğer 

u-Üretici 

s- Satıcı, 
Dağıtıcı, Servis 
Merkezleri 

t -Tümü 

x -Diğer 

Kuruluş birden fazla sınıf (çalışma alanı) için başvuru yapıyorsa her sınıf için ayrı 
Yeterlilik Belgesi verilir. 
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9.2 İşlev türüne göre sınflandırma 

Kuruluşlar İşlev Türlerine göre Tablo 9-2 verildiği gibi A veya B olarak 
sınıflandırılırlar. 

Tablo 9-2 Kuruluş işlev sınıflandırması 

İşlev türüne göre Sınflandırma A B 

G-I Uygulama Tasarım ve Uygulama 

G-II Tasarım Tasarım ve Kontrol 

G-III Üretim, Dağıtım Satış Üretim ve Ön-Tasarım 

G-IV Üretim, Dağıtım ve Satış 
Uygulama 

Üretim, Tasarım ve 
Uygulama 
Tasarım ve Uygulama 

9.3 Uygulama Türlerine göre Sınıflandırma 

Uygulama türlerine göre sınıflandırma CPV kodlarına göre yapılmaktadır. 

CPV kodları içinde standartlarda verilen sadece: 

• CPV 45254 1 Binalar için taşıyıcı çelik sistem montaj işi, ile 
• CPV 45254 2 Diğer yapılar için çelik sistem montaj işi 

Tablo 9-3 Kuruluşların Uygulama Türlerine göre Sınıflandırılması 

Gruplar  GI GII GIII GIV 

CPV 
45254 1 

EY -Endüstri 
Yapıları 

BY -Binalar 

SY -Spor 
Yapıları 

HY -İnce Cidarlı 
elemanlarla 
yapılmış 
yapılar 

PY -Prefabrik 
Yapı 
Sistemleri 

Uygulama 
Alanları 

 

Not: 

Kuruluşlar
ın Yapı / 
Ürün Türü 
Sınıflarına 
ayrılması 
GrupI ve II 
için yapı 
türlerine 
göre, 
Grup III ve 
IV için ise 
ürün veya 
servis 
türüne 
göre 
yapılır. 

CPV 
45254 2 

UK -Uzay 
Kafes 
Sistemler 

DS -Detay 
Sistemler 

DG -Diğer 
Yapılar 

GN -Genel Yapı 
Sistemleri 

KD -Kuleler, 
Direkler 

KP -Köprüler 

GN - 
Genel 

HD - Hadde 
Ürünleri 

BK -Boru ve Kutu 
Kesitli Ürünler 

SC -Soğuk 
Şekillendirilmiş 
Ürünler 

DG -Diğer 

KM- Kaynak 
Malzemeleri 

BE - Bağlantı 
Elemanları 

KT -Kablo ve Tel 
Ürünleri 

YE -Çelik Yapı 
Malzemeleri 

TM -Tamamlayıcı Yapı 
Malzemeleri 

SV -Servisler 

TT -Takım Tezgah ve 
Makine 

DG -Diğer 
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Bu tanımlamalar bu program için doğal olarak çok sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle 
yukarıdaki CPV kodları sadece GI için uygulanmak üzere, yatırımcı ve kullanıcıların 
daha iyi yönlendirilebilmeleri için uyugulama alanlarına göre bu ayrıntılı sınıflandırma 
tablosu hazırlanmıştır. 

9.4 Kuruluşların Derecelendirilmesi 

Teknik Kapasiyete Göre Derecelendirme aşağıdaki paragraflarda belirtildiği gibi 
yapılır: 

9.4.1 EXn –Çelik Yapı Uygulama Sınıfı Derecelendirmesi 

Türk Yapısal Çelik Derneği Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesinde ve TS EN 1090-
2’de de belirtildiği gibi çelik yapı uygulama sınıfları; EXC1, EXC2, EXC3 ve EXC4 
şeklinde kısaltmalarla gösterilen 1’den 4’e kadar dört dereceden oluşur. 
Uygulamanın önemi ve zorluğu EXC1’den EXC4’e doğru artar. 

Uygulama dercesi bir yapının tamamına veya belirli bir kısmına veya hatta belirli 
ayrıntılarına uygulanabilir.  

Yapı türlerine göre Uygulama Derecelerinin seçimine ilişkin esaslar TS EN 1090-2 
Şartnamesinde verilmiştir. Seçim, yapıların önem dereceleri ile üretim ve hizmet 
sınıflarına bakılarak yapılır. 

Her bir uygulama derecesi için Kuruluşlar Denetim Değerlendirme Tablolarına göre 
denetlenecektir. 

9.4.2 Kuruluşların Kalite Yönetim Sistemlerine göre Derecelendirilmesi 

Kuruluş’un sahip olduğu kalite yönetim sistemi “Qn” ile belirlenip, durumları 
Belgelerindeki gösterime yansıtılır. ISO 9001 ve TS EN ISO 3834 haricinde diğer 
kalite yönetim sistemlerinden (ISO 14001, OHSAS ISO 18001) gibi belgelerin 
bulunması durumundan ise (+) işareti konularak örneğin Q1+ gibi ilave belgelerinin 
olduğu belirtilmiştir.  

Tablo 9-4 Kuruluşların Kalite Yönetim Sistemlerinin Derecelendirilmesi 

Kalite 
Derecelendirmesi 

Aranan şartlar 

Q1-2 Kuruluşun hem TS EN ISO 9001, hem de TS EN 
ISO 3834-2 belgesi olması 

Q1-3 Kuruluşun hem ISO 9001, hem de TS EN ISO 
3834-3 belgesi olması 

Q2 Kuruluşun hem ISO 9001, hem de DIN 18800 
belgesi olması 

Q3 Kuruluşun ISO 9001 belgesi olması 

Q4 Kuruluşun kalite yönetim sistemi olmaması 

+ Kuruluşun yukarıdakilere ek olarak ISO 14001, 
OHSAS ISO 18001 gibi belgelerden birine sahip 
olması 



TUCSAmark V310  20100304.doc  27/43 

9.4.3 Sözleşme bedeline göre derecelendirme 

Kuruluşlara verilmesi önerilen en büyük sözleşme bedellerine göre parasal (mali) 
boyutta dercelendirilmeleri aşağıdaki tabloya göre yapılır. 

Bir yıldan uzun süreli sözleşmeler için sözleşme bedeli yıl sayısına bölünür. 

Üst sınıflar tüm alt sınıfları kapsar. 

Tablo 9-5 Kuruluşların sözleşme bedeline göre derecelendirilmeleri – Mali Büyüklük 

Son üç yıl içinde doğrudan ve/veya 
dolaylı olarak çalıştırılan ortalama yıllık 
iş gücü - kişi olarak 

Parasal 
Derecele
n- 
dirme 
gösterge
si 

Son üç 
mali yılın 
ortalama 
yapım 
işleri 
cirosu 

EUR*1000 

Her 
uygulama 
sınıfı için 
son beş 
yıldaki üç iş 
bitirme 
bedelinin 
toplamı 

EUR*1000 

Uzmanlık 
gerektiren 
bölümler 

Genel 
bölümler 

3-5 arası 
uzmanlık 
seviyelerinde 
istihdam 
edilen 

Önerilen 
en büyük 
sözleşme 
bedeli 

EUR*1000 

M7 500 500 4 1 1 500

M6 1.000 1.000 4 3 1 1.000

M5 2.500 2.500 8 6 2 2.500

M4 5.000 5.000 12 9 2 5.000

M3 10.000 10.000 18 12 3 10.000

M2 15.000 15.000 36 24 6 15.000

M1 >15.000 20.000 75 50 >6 >15.000

9.5 Belgeleme 

Bitirilen işler ve beyan edilen tutarlar konusunda yeterli belgelendirme olmalıdır. 

9.5.1 Ciro 

Başvuru yapan kuruluş son üç yıla ait her yıla ait inşaat işleri cirosunu 
aşağıdakilerden birisini kullanarak verir: 

• a- Yetkili / Onaylı muhasebecinin beyanını sunmak 

veya 

• b- Son üç yıla ilişkin yıl sonu hesaplarının ilgili bölümleriyle birlikte yetkili / 
onaylı muhasebecinin görüşünü sunmak. 
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9.5.2 Personel sayıları 

Personel sayıları ile ilgili resmi beyan vermelidir. Ek 11.1.6. 

9.5.3 İş bitirme 

Başvuru yapan kuruluş yeterliliğin arandığı bölüm / bölümlere göre son beş yıl içinde 
tamamlamış olduğu üç işe ilişkin 

• a-  İş Bitirme Formlarını yanı sıra  
• b- Kabul Mektuplarını veya İş Bitirme Beyanlarını veya uygulamanın yeterli 

bulunacak şekilde bitirildiğini gösterir Onay Belgelerini 

vermelidir. "b" türü belgelerin olmadığı durumlarda: 

• c- İş Bitirme Formları işveren veya ana yüklenici tarafından imzalanmalıdır. 

Başvuran kuruluş b- veya c- bentlerinde istenen belgeleri vermemişse Dernek bu 
belgeleri doğrudan işverenden veya yetkili başka bir merciden isteyebilir.  

9.5.4 Ortak Girişimler 

Belirli bir proje için ihaleye katılan ortak girişimlerde en üst sınıfa dahil olan ortak 
girişim üyesi kuruluşun verileri temel alınır. İki veya daha fazla ortak girişim üyesi 
aynı derecedense ortak girişim bir üst derecede değerlendirilir. 

9.5.5 Alt Yükleniciler 

TUCSAmark Yeterlilik Belgesi alan kuruluşlar, imalat sırasında alt yüklenici (taşeron) 
olarak kullandıkları kuruluşların ekip ve çalışanlarının da sahip oldukları TUCSAmark 
Yeterlilik Belgesi gerekliliklerini yerine getirmesinden sorumludur. 

9.5.6 Sınırlı yeterlilik 

Yeni kuruluşlar yeterlilik ölçütlerinin tamamını karşılayamıyor ancak tabloda belirtilen 
uzman teknik personal sayısını karşılayabiliyorlarsa sınırlı yeterlilik için 
başvurabilirler. 
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9.5.7 Gösterim 

Buraya kadar anlatılan sınıflandırma ve derecelendirme gösterimlerine bir kaç örnek 
tabloda verilmiştir. 

Tablo 6 Sınıflandırma ve Derecelendirme örnekleri 
Geleneksel çelik yapı yüklenicisi, tasarım ve 
uygulama yapıyor, mali büyüklüğü M3, ISO 9001, 
TS EN ISO 3834-3 belgelerine ek olarak ISO 
14001 belgesi var, denetim sonucunda EXC3 
olarak derecelendirilmiş 

G IaB M3 Q1-3+ 
EXC3 
 

Kuruluş ince cidarlı yapılar montajı yapıyor, mali 
büyüklük M6, ISO 9001 belgesi var, EXC2 olarak 
derecelendirilmiş. 

G ImA M6 Q3 
EXC2 

Yapısal çelik profil üreticisi, M1, ISO 9001 ve ISO 
14001 belgeleri var, EXC3,       

G IIIuA M1 Q3+ 
EXC3 

Tasarımcı, tasarım ve kontrolluk görevleri yapıyor, 
kalite yönetim belgesi yok, M7, EXC2 

G IIpB M7 Q4 
EXC2 

Civata üreticisi, M4, ISO 9001 ve ISO 14001, 
EXC3 

G IVuA M4 Q3+ 
EXC 

Kuruluşun yeterli olduğu uygulama türleri Tablo 9.3 uyarınca kısaltma ve 
açıklamasıyla birlikte belge üzerinde ayrıca gösterilir. 
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10 Denetleme 

Başvurusu kabul edilen Kuruluş öncelikle Dernek tarafından belirlenen Denetçi ile 
Denetim Anlaşması imzalar ve bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirir. 

Kuruluş Belgeyi almak için geçireceği denetim öncesinde aşağıdaki ön hazırlıkları 
yapmalıdır. Bu hazırlıkların yapılması öneri niteliğinde olup, Derneğin bu hazırlıklar 
hususunda herhangi bir yükümlülüğü ve hizmet verme taahhüdü bulunmamaktadır.  

Başvurusu kabul edilen ve ön hazırlıklarını bitiren Kuruluş Denetçiye Denetime hazır 
olduğunu bildirir. 

10.1 Denetimin Amacı 

Denetimler, Kuruluşların sınıflandırma kriterlerine göre belirlenmiş olan grupta 
kendilerine tanınan yetki ve hakları kullanmak amacı ile, kendi içlerinde oluşturdukları 
kalite sistemi ve yetkilerinin doğru ve yerinde kullanıldığını belirlemek, Kuruluşa 
sağladığı yararları ortaya çıkarmak, Kuruluşun kalite sistemindeki aksaklıkların –var 
ise- ortaya çıkartıp düzeltilmesini sağlayarak sürekli iyileştirmenin sürdürülmesine 
yardımcı olmak amacı ile gerçekleştirilir. 

10.2 Denetim programları, denetim kontrol listeleri 

Denetimler sırasında kullanılacak Denetim kontrol listeleri (check-list) Ek 11.10’da 
verilmiştir. 

10.3 Danışmanlık 

Kuruluşlar başvuru ve denetime hazırlık aşamalarında gerek duydukları konularda 
diledikleri kuruluştan danışman alabilirler. 

10.4 Eğitimler 

Kuruluşların başvuru ve denetime hazırlık aşamalarında gerektirdiği ve eksikleri olan 
konularda eğitimler alabilirler. Ancak bu eğitimler sonucunda alınacak belgeler 
Program gerekleri arasındaysa eğitimi verecek kuruluşun yeterliği aranmalıdır. 

Kuruluşlar kalite yönetim sistemlerinin derecelendirilmesi için eğitim de alabilirler. Bu 
eğitimler imalatın yapılacağı ilgili standartlar doğrultusunda tip ve gerekliliklerde ve 
yeterli denetim kuruluşları tarafından verilmeli ve alınan eğitimler ile sonuçları kayıt 
altına alınarak belgelendirilmelidir. 

10.5 El Kitabı 

ISO 9001 belgesi almak zorunda olan Kuruluşlar ISO 9001 kalite güvencesi 
sistemiyle birlikte ayrı ayrı veya entegre olmuş şekilde ISO 9001 serisi ve TS EN ISO 
3834 gerekliliklerini içereni uluslararası çelik konstrüksiyon ve imalata yeterlik, 
kaynak kalite güvence standartlarını baz alan ve en az Ek 11.11.2’de önerilen 
başlıkları da içeren bir El Kitabı hazırlanmalıdır. 
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10.6 Ön Denetim 

Denetime hazırlanmak ve denetim gereklerinin yerine getirilmesi, derecesini 
değerlendirmek ve eksiklerini saptayarak tamamlanmasını sağlamak üzere Kuruluş 
dilediği denetim kuruluşuna ön denetim yaptırabilir.  

Ön denetim, sahada veya başvuruda bulunan Kuruluşun temin edeceği yazılı 
dokümanların (kalite el kitabı, prosedürler, Kuruluş tanıtım broşür veya kataloğu, vb) 
ofis çalışması sırasında incelenmesi şeklinde yapılabilecektir. Bu yöntem, başvuru 
yapan Kuruluş hakkından bilgi edinmek ve Belge denetimi için gerekli planın sürenin 
belirlenmesi açısından önemlidir. 

Ön denetim, Kuruluş hakkında edinilecek bilgiler, Kuruluşun organizasyonu, 
büyüklüğü, imalat şekli ve üretilen ürünler, yerleşim ve denetimde irtibat halinde 
bulunacak kişi/kişilerin belirlenmesi bakımından bilgilerin elde edilmesini 
sağlayacağından, Belge denetimi öncesinde Dernek ve Denetçi tarafından 
gerçekleştirilecek denetimlerin daha sağlıklı ve detaylı yapılabilmesine olanak 
sağlayacaktır. 

10.7 Denetim Planı 

Başvuru yapacak Kuruluşların bilgileri, oluşturulacak Başvuru Dosyası’nda 
toplanarak; bu Program dahilinde yer alacak bir değerlendirme yöntemi ile ön 
değerlendirme, ofis çalışması ve saha denetimi şeklinde denetim gerçekleştirilir.  

Denetim planının aşamaları aşağıdaki ana başlıklar altında sıralanabilir: 

10.7.1 Bilgi Toplama: 

Denetlenecek organizasyon, denetim amacı, alanı ve kriterleri belirlenmesi; Kuruluş 
hakkında denetime baz oluşturacak bilgilerin toplanmasıdır. 

10.7.2 Planlama ve Hazırlama: 

Sürenin saptanması, organizasyon, bölümlere ayrılacak sürelerin belirlenmesi, 
kontrol listeleri, formlar, standartlar, lojistik, özel istekler, El Kitabı gözden geçirilmesi 
gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. 

10.7.3 Toplantılar: 

Denetim açılışında bilgilendirme ve denetim amaç ve sebeplerin karşılıklı 
onaylanması ve sonunda elde edilen bulguların, varsa uygunsuzlukların ve 
Belgelerindirme için Kuruluşun önerilme durumunun belirtildiği içeriklere sahip olan 
açılış ve kapanış toplantıları gerçekleştirilir. 

10.7.4 Sistem Denetimi: 

Kuruluşun hazırladığı kalite el kitabında belirtilen maddelerin ve uygulanmasının, 
kalite sistem gereklerini sağlayıp sağlamadığının örnekleme yöntemi ile 
denetlenmesidir. 
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10.7.5 Kontrol Çizelgesi- Kalite Planı: 

İlgili standart maddesi, kalite sistemi içerisinde Kuruluşun oluşturduğu prosedürler, 
denetlenecek konu ve bu bölüm için ayrılacak süre, örnek denetim kontrol 
çizelgesinde gösterildiği gibi belgelenecektir. 

10.7.6 Denetlenecek Konular: 

Denetleme gnel hatlarıyla yönetim ve sorumluluğu, organizasyon, varsa çizimler 
tasarım hesapları ve spesifikasyonların kontrolü, ayrıca malzeme kontrolü, inceleme 
ve denetim programı, uygunsuzlukların düzeltilmesi, varsa kaynak işleri ve 
sertifikasyonları, tahribatsız muayene, ölçü ve test ekipmanlarının kalibrasyonu, 
kayıtların incelenmesi, örnek formlar şeklindedir. 

10.7.6.1 Grup I 

Çelik Yapı yüklenicileri uygulama sınıflarının belirlenmesinde kullanılan TS EN 1090-
2 Tablo B.3 başlıkları ve Grup I Check List (Ek.11.10) maddelerine göre 
denetlenecektir.  

10.7.6.2 Grup II 

Çelik yapı Tasarımcıları Ek’li Tasarımcı check listesine göre denetlenecek, 
derecelendirme için Parasal Büyüklük derecesi esas alınacaktır ve denetim 
sonuçlarıda göz önüne alınarak sınıflandırılacaktır. 

10.7.6.3 Grup III 

Yapısal Çelik Üretici ve Satıcıları Ek’li Üretici check listine göre denetlenecek, 
derecelendirme için Malî Büyüklük derecesi ve üretim kapasitesine göre 
derecelendirilecektir. 

10.7.6.4 Grup IV 

Çelik yapıya malzeme, araç, gereç ve servisleri sağlayan yapı malzemesi üretici ve 
satıcıları Ek’li check liste göre denetlenecek, derecelendirme için Malî Büyüklük 
derecesi esas alınacaktır ve denetim sonuçlarıda göz önüne alınarak 
sınıflandırılacaktır. 
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10.7.7 Örnek Kontrol Planı:  

Tablo 10-1 Kontrol planı 

Sıra Standart 
Bölüm 

Prosedür Konu Denetçi’ nin 
Yorumu 

Zaman  

1 4.2.3 p.10.1 Satın Alma  15 dk. 

2  p.04 Kayıtların Kontrolü  30 dk. 

3 7.5.5 p.4.5 Depo, ısı ve nem 
kontrolü 

 15 dk. 

4 7.5.1 

7.6 

p.11 

p.15 

Muayene durumu  20 dk. 

5  p.01 Yönetim ve 
organizasyon 

 25 dk. 

6 … p.02 Kaynak prosedürü  30 dk. 

Kullanılacak referans Standartlar ISO 9001 : 2000 serisi, TS EN ISO 3834 ve ISO 
14731. 

10.7.8 Denetim Ekibi 

Denetim Ekibi'nde bulunacak Denetim yapan uzman kişiler Kuruluş ve Dernek 
personelinden bağımsız olarak denetim ve raporlama yapabilecek yetkilere ve ISO 
9001 standardına göre uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafında kabul edilen 
Kalite Sistem Denetçisi Belgesi'ne sahip olmalıdır. Ayrıca teknik konularda denetimi 
gerçekleştirecek olan kişiler de TS EN ISO 3834 bilgisine ve kalite sistem denetimi 
yapabilme belgesine sahip olmalıdır (IRCA, ASME, FM, CEN, welded construction 
supervisor gibi). 

10.7.9 Denetim Süresi 

Denetim süresi; Kuruluşun büyüklüğü, sınıfı, iş gücü, imalat yerlerinin sayısı ve 
Kuruluşun ISO 9001 : 2000 kalite sistemine sahip olup olmadığına bağlı olarak 
değişiklik gösterebilir. Denetim süresi ve Denetçi sayısı yukarıda belirtilen kriterler 
esas alınarak belirlenir. Aşağıda verilen denetim süreleri örnek tablosu, Europen 
Cooperation of Accreditation EA- 7/01 dokümanındaki denetim saatleri azaltılarak 
hazırlanmıştır. 
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Tablo 10-2 Denetim Süreleri Örnek Tablosu 

Çalışanların 
Sayısı 

IA(Belgelendirme Denetimi) 
Adam-Gün 

RA ( Belge Yenileme) Adam-Gün 

 Ofis  Her Saha için Ofis Her Saha için 

<5 1 1 0,5 0,5

5-9 1 1 0,5 0,5

10-19 1 1 1 0,5

20-29 1,5 1 1 1

30-59 1,5 1 1 1

60-100 2 1 1 1

100-250 2 2 1,5 1,5

250-500 3 2 2 1

500-1000 3 3 2 2

1000-2000 3 3 3 2

2000-4000 4 3 4 2

4000-8000 4 4 4 2

10.7.10 Kapanış Toplantısı: 

Denetim sırasında elde edilen bulguların özet halinde sunulduğu, denetimin nasıl 
gerçekleştirildiği, nelerin denetlendiği ve sonuç olarak Kuruluşun başvuruda 
bulunduğu Belgeyi almaya hak kazanma durumunun açıklandığı toplantıdır. 

10.7.11 Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Görüş Belgelendirme denetimi geçiren Kuruluşlara denetim sonuçlarını Denetçinin 
istenmiş olduğu tüm belgelerin veya denetimin tamamlanmasından sonra en geç 4 
hafta içinde bildirilir. 

Kuruluşun denetlenmesi ile elde edilen bilgiler Denetçi tarafından düzenlenen bir 
raporla Teknik Komite’ye gönderilir. Bu raporda Kuruluşun başvuruda bulunmuş 
olduğu Belge için yeterli olup olmadığı, varsa eksiklikleri ve bunları düzeltmeleri için 
gerekli olan çalışmalar belirtilir. Sistemin işleyişi ve uygulaması sorunsuz ise Denetçi, 
Teknik Komite’ye Kuruluşa Belge verilmesini önerir. 

Kuruluşun Denetçinin kararları ile aynı görüşte olmadığı durumlarda, Kuruluş 
Denetim sonuçlarının kendine bildirilmesini takip eden 14 gün içinde eksikliklerini 
tamamlar ve gerekiyor ise ilave dokümanlarını Denetçiye gönderir. 

Görüş farklılıklarının devamı halinde denetim sonuçlarının bildirilmesini takip eden 14 
gün içinde yazılı gerekçeleri ile birlikte başka bir Denetim Elemanı tarafından 
incelenmesini Denetçiden talep eder. 

Farklılıklarının halen devam etmesi durumunda, Kuruluş denetim sonuçlarının 
kendine bildirilmesini takip eden 14 gün içinde yazılı gerekçileri ile birlikte Yönetim 
Kurulu’na iletir, Yönetim Kurulu itirazla ilgili kararını en geç yedi gün içinde Kuruluşa 
bildirir ve Yönetim Kurulu’nun kararı geçerli olur. 
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İtirazlarla ilgili değerlendirmelerin yapılması ek ücretlere tabidir. 

10.8 Kalite Sistemleri Genel Değerlendirmesi 

Denetleme değerlendirmesinde temel olarak ISO 9001 : 2001 ve TS EN ISO 3834 
standartları göz önüne alınır. 

10.8.1  TS EN ISO 9001: 2001 

Kuruluşun ISO 9001:2001 belgesi var ise, kalite güvence sistemi tekrar 
denetlenmeyerek, imalat, ürün ve süreçlerle ilgili bilgiler ayrıntılı bir şekilde incelenir. 

TS EN ISO 3834, belirli uluslararası standartlara göre kaynak işleminin kalitesinin 
garantisi olarak algılanmalıdır. ISO 9001 belgesi olmayan Kuruluşların, kalite 
güvence göstergesi anlamına gelecektir. 

Kuruluşun ISO 9001 belgesi var ise, ISO 9001 ve TS EN ISO 3834 belgelendirmeleri 
birleştirilerek denetim süresi azaltılabilir. 

DIN 18800’e göre sertifika sahibi olanlar, sisteme dahil olduktan sonra 2 yıl içinde 
veya belge süresi bitiminde belirtilen gerekenleri sağlayacak şekilde çalışmalarını 
sürdürmelidirler. 

10.8.2 TS EN ISO 3834 

TS EN ISO 3834 belgesi için temel tanımlar aşağıdaki tabloda, açıklayıcı bilgiler Ek 
11.12.3’de verilmiştir.  

Tablo 10-3 TS EN ISO 3834 Belgesi Tanımlamaları 

TS EN ISO 3834-1 Kaynak için Kalite şartları 

TS EN ISO 3834-2 Kapsamlı Kalite Şartları 

TS EN ISO 3834-3 Standart Kalite şartları 

TS EN ISO 3834-4 Temel Kalite şartları 

TS EN ISO 3834-5 Kaliteyle ilgili gereklilikler 

TS EN ISO 3834 belgesi alt yapısının oluşturulması ara aşamaları şu şekilde 
gerçekleşir. 

10.9  Ara Denetimler 

Belgeye hak kazanan Kuruluşlara, 6.3.18 maddesine göre periyodik olarak sistematik 
Ara Denetimler gerçekleştirilecektir. Ara Denetimlerin amacı; Belgeye hak kazanmış 
olan Kuruluşun, Belge ve sistem gereksinimlerini yerine getirmede karşılaşılan 
problemleri ve aksaklıkları belirlemek ve ortadan kaldırılarak, kurulan sistemin 
düzgün olarak çalışmasının sağlanmasında Kuruluşlara yardımcı olmaktır. Kuruluşun 
isteği üzerine Belgede belirtilen sınıflandırmanın değiştirilmesi, kapsam değişikliği 
veya derece arttırılması amacı ile yapılacak denetimler de “Ara Denetim” olarak 
değerlendirilir. Ara Denetimlerin süre ve sayısı Belge denetiminde açıklanan kriterler 
göz önüne alınarak belirlenir. Ara Denetimler Belge yenileme (her yıl) ve Kuruluşun 
Belge içeriği değiştirme talebi doğrultusunda yapılır. 
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11 Ekler 

 

11.1 Başvuru Belgeleri 

Diğer tüm bilgilerde olduğu gibi Dernek bu bilgileri de gizli tutar ancak bu bilgilerin 
uygun olanlarında isatistik bilgiler üreterek üyeler ve kamuyla paylaşır. 

11.1.1 Yeterlilik Başvuru Formu ve ekleri 

Yeterlilik başvuru formu eksiksiz olarak doldurulacak ve formun üzerinde de 
belirtildiği şekilde şu form ve belgeler de eklenir: 

11.1.2 Yasal Durumla İlgili Belgeler 

• Kuruluş ilan gazetesi kopyası 
• Meslek odası, ticaret odası, şirket sicil kaydı 
• Ticaret ve/veya Sanayi odasından alınacak faaliyet belgesi 
• Kuruluş organizasyon şeması 
• Kuruluş imza sirküleri 
• Kuruluş yasal temsilcisi kimlik kopyası 
• Yasal temsilcilerin son beş yıl içinde kesinleşmiş yasal kararla suçlu 

bulunmadıklarına dair belge / beyan 
• Diğer meslek ve ticaret birlikleri üyelik belgeleri 

11.1.3 Parasal Ölçütlerle ilgili Belgeler 

• Vergi levhası kopyası 
• Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına ilişkin yazı 
• Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden belge 
• Son üç ylın denetlenmiş finansal raporları 
• veya, Yetklili onaylı muhasebecinin yapacağı beyan 
• Ciro beyanı 
• Sermaye yeterliliğine ilişkin beyan 
• Likidite oranı beyanı 
• Kuruluşun iflas durumunda olmadığını gösterir belge veya yetkili kişiden 

beyan 

11.1.4 Teknik ölçütlerle ilgili Belgeler 

• İnsan kaynakları beyanı 
• Kuruluş kalite yönetim sorumlusu kimlik kopyası 
• Kuruluş Kalite yönetim programlarına ait sertifikalar 
• Kapasite raporu 
• İş bitirme formları 
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11.1.5 Üretim İstatistik Formu 

Grup I ve II için yapı türlerine göre, Grup III ve IV içinse ürün türlerine son iki yıllık ve 
içinde bulunulan yılla ilgili bütçe hedeflerinin istatistik amaçlı bilgi verme formudur. Bu 
formu kuruluşlar üyelik, yeterlilik başvuruları ile her yılın sonunda Derneğe verirler. 

11.1.6 İnsan Kaynakları Beyan Formu 

Bu forma şu belgeler de eklenecektir: 

• Son yılın üçer aylık SGK çalışan kişi beyanları 
• SGK'dan alınacak prim borcu olmadığına ilişkin belge 

11.1.7 İş Bitirme Formları 

Bu form kuruluşun başvuru yaptığı konuda en az üç bitirilmiş iş referansının özet 
bilgilerini belirttiği formdur. 

11.2  Karar taslağının bildirimi 

Karar Taslağının Bildirimi ektedir. 

11.3  Kararın bildirimi 

Kararın Bildirimi ektedir. 

11.4  İtiraz formu 

İtiraz Formu ektedir. 

11.5  Tahkim kararının bildirimi 

Tahkim Kararının Bildirimi ektedir. 

11.6  Belge Yönetim Süreçleri 
11.7  Yeterlilik Sertifikası 

Yeterlilik Sertifikası ektedir. 

11.8  Yeterlilikle İlgili Şartların değişmesine ilişkin bildirim 

Yeterlilikle İlgili Şartların Değişmesine İlişkin Bildirim ektedir. 

11.9  Yeterlilik sınıfının yükseltilmesi başvurusu 

Yeterlilik Sınıfının Yükseltilmesi Başvurusu ektedir. 

11.10 Denetim Kontrol Listeleri (Check Lists) 

Denetim Kontrol Listeleri ektedir. 
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11.11 Ek Bilgiler 

Örnek TUCSAmark Yeterlilik Belgesi ektedir. 

11.12 Ek Bilgiler 
11.12.1 Personel Uzmanlığına ilişkin ölçütler 

Personel uzmanlık Seviyeleri şöyle tanımlanır: 

Tablo 11-4 Personel Uzmanlık Seviyeleri 
Seviye   

1 Temel 
eğitim 

Çoğu rutin veya önceden tahmin edilebilir olan çeşitli bir dizi iş 
faaliyetinin gerçekleştirilmesinde bilginin kullanılmasını kapsayan 
uzmanlık 

2 Nitelikli işçi 
eğitim 

Çeşitli konularda gerçekleştirilen önemli bir dizi iş faaliyetinde 
bilginin kullanılmasını kapsayan uzmanlık. Çalışmaların bazıları 
karmaşıktır ve rutin değildir ve belli bir seviyede bireysel 
sorumluluk ve otonomi gerektirir. Genellikle bir çalışma grubu 
veya takımına üyelik vasıtasıyla diğer çalışılanlarla iş birliği 
yapmak da gerekebilir.   

3 

Kendini 
geliştirmiş 
Profesyonel 
çalışanlar 

İşletmecilik, operatörlük ve/veya teknikerlik seviyesininzirvesine 
ulaşmış, profesyonel ve idari mesleklere doğru ilerlemekte olan 
denetimden sorumlu çalışanlar. Çoğu karmaşık olan ve rutin 
olmayan, çok çeşitli konularda gerçekleştirilen geniş bir alanı 
kapsayan çalışmalarda bilginin uygulanmasını kapsayan 
uzmanlık. Önemli ölçüde sorumluluk ve otonomi vardır ve diğer 
çalışanların kontrolü ve rehberliği genellikle gereklidir. 

4 

Yüksek 
Tekniker ve 
orta kademe 
yöneticiler 

Önemli ölçüde kişisel sorumluluk ve otonomi gerektiren ve çok 
çeşitli konularda  gerçekleştirilen geniş bir alanı kapsayan 
karmaşık teknik veya profesyonel çalışmalarda bilginin 
uygulanmasını kapsayan uzmanlık. Diğer çalışanların işlerinden 
ve kaynakların dağılımından sorumlu olma durumu genellikle 
mevcuttur.(Bu tür kabiliyetler ve bilgiler, tasarım ve/veya idari 
sorumlulukların genelde otonom ve bağımsız şekilde 
üstlenilmesini mümkün kılar) 

5 Kalifiye 
Mühendis 

Bir unvana veya dengi dereceye sahip olanlar. Geniş ve genellikle 
önceden tahmin edilemeyen çeşitlilikteki konularda önemli 
ölçüdeki temel prensiplerin uygulanmasını kapsayan uzmanlık. 
Analiz ve teşhis, tasarım, planlama, uygulama ve 
değerlendirmenin yanı sıra, diğer çalışanların işlerinden ve önemli 
kaynakların dağılımından üst derecede sorumlu olma ve çok 
sağlam kişisel otonomi, güçlü özelliklerdir. 
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11.12.2 El Kitabı içeriği için Öneriler 

Kuruluşun hazırlayacağı El Kitabı içeriğinde: 

Kapak Sayfası: 

Kuruluş ismi, açık adresi ve gerekli iletişim bilgileri içermelidir. 

İçerik Sayfası: 

El Kitabı her belge için konu, numara ve revizyon numarası içermelidir. 

Çalışmanın Amacı: 

El Kitabı amacı ve organizasyonda planlanan değişim ve gelişim çeşitlerini 
içermelidir. 

Sorumlular: 

Kalite kontrol sisteminin sorumluları belirlenmelidir. Sorumlu kişilerin 
organizasyonunda kalite ile ilgili problemleri belirleyip, açıklayıp öneride bulunup, 
çözüm bulabilecek yetkileri ve ayrıntılı açıklanmış görev tanımları olmalıdır 

El Kitabı Kontrolü: 

Kalite el kitabının revize edilmesi yetkisine sahip kişi/kişiler açıkça belirlenmelidir. 

Organizasyon: 

Yönetim, satın alma, üretim, imalat, kalite kontrol vb. diğer bölümleri ve bölümler 
arası ilişkileri içeren bir organizasyon şeması eklenmelidir. Bu şema yetkili kişileri, 
yetkili oldukları konuları ve departmanlar arası ilişkileri belirleyecektir. 

Tasarım: 

El Kitabı, imalatçıların ve projecilerin tüm tasarım faaliyetlerin kontrolünü içermelidir. 

Malzeme Kontrolü: 

El Kitabı; satın alma sorumlularını, yöntemlerini, kurallarını içermelidir. İmalatta 
kullanılan tüm malzemelerin standartlara uygunluğu belirlenmelidir. Malzemelere ait 
mill sertifikaları kayıtlarda bulundurulmalıdır  

Kalibrasyon: 

El Kitabında, test ve ölçümlerde kullanılan ölçüm ve test cihazları ile ilgili bir 
kalibrasyon sistemi tanımlanmalıdır. 

Uygunsuzlukların Düzeltilmesi: 

Uygunsuzlukların düzenlemesi için denetçilerle, üzerinde mutabık kalınan bir sistem 
oluşturulmalıdır. 
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Kaynak: 

El Kitabında kaynak kontrolü tanımlanmalıdır. Kaynak prosedüründen, 
spesifikasyonundan ve kalifikasyonundan, kaynakçı ve kaynak operatörlerinin 
kalifikasyonlarından sorumlu kişi ya da kişiler tanımlanmalıdır. (ISO 14731’e refere 
edilebilir) 

Tahribatlı ve Tahribatsız Testler: 

El Kitabında tahribatsız testlerin kontrolü, prosedürleri ve sorumlu kişi ya da kişileri 
tanımlanmalıdır. (Penetrant sıvı ile muayene, magnetik parçacıkları ile muayene, 
radyografik muayene, ultrasonik muayene, sertlik testi, makro testi, çekme testi, 
bükme testi,… gibi) 

Kayıtların Saklanması: 

İmalatçıların data raporlarını içeren, her şeyin kayıtlı bulunabileceği bit sistemi 
olmalıdır. Kayıtların saklanması, sistemin iç ve dış denetimlerinin ana kaynağı 
olacaktır. Geriye dönük olarak gerçekleştirilen işlerle ilgili dokümanlara, yetkili kişiler 
kolayca ulaşılabilmelidir.  

Örnek Formlar: 

Kalite kontrol sisteminde kullanılan formlar ve bu formların kullanımındaki detaylı 
prosedürler tekrar gözden geçirilmeye hazır olmalıdır. Yazılı açıklamalar bu formlara 
referans oluşturmalıdır. 



TUCSAmark V310  20100304.doc  41/43 

11.12.3 TS EN ISO 3834 

Kapsam 

Kuruluşun kaynaklı imalatlarda oluşturacağı kalite sistemi ve bunu oluşturulması 
sırasında ihtiyaç duyacağı tüm dokümantasyon ve yöntemler konularına göre ilgili 
standartlar ile belirlenmiştir. 

Kuruluşların, kaynak prosedürü oluşturulması ( WPS, PQR, WPQ …) , kaynak 
malzemesi seçimi kullanımı ve muhafızı konuları, kaynak parametrelerin 
belirlenmesi, malzeme tanımları, iş güvenliği talimatları, kaynaklı imalatı izleme 
çizelgeleri, kaynak kontrol metod ve yöntemlerinin belirlenmesi, muayene 
yöntemlerinin belirlenmesi, kaynak koordinatörü ve süpervizörlerin tanımları, görev 
ve yetkinliklerinin belirlenmesi gibi başlıklarda tanımlanabilecek olan kalite sistemi 
oluşturması için gereklilikleri belirtir. 

Bu standartla yakından ilişkili diğer standartlar şunlardır 

ISO 14731 

Bu standart ile kaynak işleri koordinasyon faaliyetleri ile ilişiği olanların vazifeleri ve 
kalite sorumlulukları konularını içerip, onların tanımlarını yapar. 

İmalatın herhangi bir kısmında veya tamamında, kaynatma koordinasyonu içindeki 
sorumluluğun yüklenilmesi bir veya birden daha fazla şahıs tarafından da 
olabilmektedir. Koordinasyon şartları, imalat standardı veya sözleşme gibi hususlara 
dayalı olarak imalatçılar tarafından tanımlanmaktadır. 

Eritme fazlı kaynaklarda ihtiyaç duyulan en fazla ihitiyaç duyulan standartlar: 

EN  287-1  : 

Kaynakçıların test onayı belgelendirilmeleri (Çelikler için) 

ISO 9606-2,3,4,5 : 

Kaynakçıların test onayı belgelendirilmeleri (Aluminyum,Bakır,Nikel ve Titanyum için) 

ISO 15614 : 

Metalik malzemeler kaynak yöntem testleri, şartları, kaynak genel kuralları 

EN  473   : 

Tahribatsız test personelinin sınıflandırılması ve belgelendirilmesi 

ISO 14731 : 

Kaynak süpervizörü görev ve sorumlulukları  

TS EN ISO 3834-1 : 
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Kaynak için Kalite şartları 

TS EN ISO 3834-2 : 

Kapsamlı Kalite şartları 

TS EN ISO 3834-3 : 

Standart Kalite şartları 

TS EN ISO 3834-4 : 

Temel Kalite Şartları 

TS EN ISO 3834-5 : 

Kaliteyle ilgili gereklilikler 

EN 1418 : 

Kaynak operatörü (Tozaltı ve otomatik kaynaklardaki operatörlerin test şartları ve 
belgelendirilmesi) 

EN 29692  : 1994 : 

Çelik ark kaynakları için birleştirme, ön hazırlık, standart şartlar 

Yukarıdaki ve diğer standartlarda belirtilen görev tanımları ve yöntem tanımlarını 
oluşturup, kalite standardını sağlayan Kuruluşlara TS EN ISO 3834 belgesi yapılan 
denetimler ile bağımsız denetim kuruluşları tarafından verilebilmektedir. 

Teknik Personel 

Mühendis: 

Gruplandırma tablosunda belirtildiği üzere TS EN ISO 3834 belgesi alması gereken 
kuruluşlar bünyesinde en az bir adet kaynak mühendisi veya kaynak konusunda 
uzmanlaşmış bir mühendis bulundurmakla yükümlüdür. 

Kaynakçı: 

Kuruluş kaynakçı ve kaynak operatörleri EN 287 ve imalat sırasında yararlandığı 
diğer standart gerekliliklerine (EN, ASME, AWS… ) göre sertifikalı olmalıdır. 

Kalite kontrol: 

Kuruluşun imalat bölümünden bağımsız bir kalite kontrol bölümü bulunmalı ve kalite 
depatmanının personeli kalite kontrol konusunda deneyimli ve gerekli sertifikalara ( 
Kaynak Süpervisörü, Welded Construction Supervisor, Radyografik Kontrol Level2, 
gibi...) sahip kişilerden oluşmalıdır. 

Ekipman: 
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İmalat-makinalar: 

İmalat işlerinde kullanılan makina ve ekipmanın, kaliteye direkt olarak etkisi 
bulunanları, özellikle sürekli imalatta ara ürün meydana getirmede kullanılan makina 
ve ekipmanların periyodik bakımları devamlı olarak yapılmalı ve bakım kayıtları 
bulunmalıdır. 

Test ve ölçü aletleri: 

İmalat işlerinde testlerde kullanılan test ve ölçü aletlerinin, kaliteye direk olarak etkisi 
bulunanlarının mutlak suretle kalibrasyonlu ve arızasız olmaları, imalat kalitesini 
yükseltmek ve sürekliliğini sağlamak açısından gereklidir. 
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