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TUCSAmark BELGELENDİRME PROGRAMI HAKKINDA ÖZET BİLGİ 
 
TUCSAmark belgelendirmesinin amacı 
 
TUCSAmark Belgelendirme Programının temel amacı, çelik yapıların can güvenliğini 
sağlayacak şekilde daha güvenli, kaliteli ve nitelikli yapılması için çelik yapı değer zincirinde 
yer alan kuruluşların yeterliliklerini belirlemek ve belgelendirmektir. Dolayısıyla bu 
belgelendirme sisteminden aşağıdaki paydaşlar yararlanması hedef alınmıştır: 
    - Kamu ve özel yatırımcı,  
    - Yüklenici,  
    - Kurulumcu,  
    - Fabrikatör/atölye sahibi,  
    - Tasarımcı,  
    - Malzeme üreticisi ve  
    - Son kullanıcı.  
 
Bunun için çelik yapı sektör kuruluşları, iş konuları ve faaliyetlerine göre sınıflandırılmakta ve 
bu gruplara göre teknik altyapı ve donanımları ile personel, kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği 
yönetim sistemleri ve uygulama referansları, malî büyüklükleri ve uluslararası standart ve 
gereklilikler esas alınarak denetimleri yapılmaktadır. Denetim sonucuna göre firma, 
değerlendirilmek suretiyle derecelendirilerek; yeterlik ve yetkinliklerine göre 
belgelendirilmektedir. Bu belge;  
    - Gerek müteahhit, gerek yatırımcı için; firma hakkında sağladığı güven ve ayrıntılı bilgi ile 
daha uygun ve güvenilir firma seçme olanağı vermektedir.  
    - Belgelenen kuruluş için; pazarlama konusunda ayrıcalık vermekle birlikte, puanlama 
sistemi nedeniyle de firmanın kendini değerlendirmesine ve geliştirmesine de olanak 
sağlamaktadır. 
 
TUCSAmark belgeli firmaları farklı kılan nedir?  

 
1. Yatırımcı, İşveren ve Yükleniciler açısından: 

a.  Aşağıdaki nedenlerle uygun firmalara ulaşma olanağı sağlar: 
(1) Belgelendirilen firmaların altyapı, bilgi ve deneyim açısından teknik yeterliliği 

denetlenmiş, faaliyet grubuna göre hangi uygulama türünde (EY,BY,SY…) yeterli olduğu ve 
taşeron yönetim yetenekleri belirlenmiştir.  

(2) Kalite yönetim, çevre, İSG yönetim sistemleri ilgili standartlara göre 
derecelendirilmiştir. 

(3) Yukarıda belirtilen konulardan her biri ayrı ayrı derecelendirildiğinden, işverenin 
önceliklerine göre seçim yapma olanağı (Örneğin işverenin önceliği teknik, mali veya İSG 
olabilir) vermektedir. 

b. Mali konularda; 
(1) TSE CEN/TR 13833 standardı paralelinde mali büyüklüğü (M1..M7) ve mali risk 

analizi yapılarak sürdürülebilirliği denetlenir.  
(2) Mali değerlendirme sonucunda, projeyi şartname gerekleri ve özel isteklere uygun 

olarak, zamanında tamamlayıp tamamlayamayacağı önceden tahmin edilebilir. 
(3) Etik açıdan, sigortasını, vergisini ödeyen, insana ve çevreye duyarlı olan, toplumsal 

sorumluluklarını yerine getiren kuruluşlarla çalışma olanağı elde edilir. 
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2. Çelik Yapı Kuruluşları açısından: 

a.  Kuruluşların çelik yapı sektöründeki yeterliliğinin onaylanması. 
b.  Ulusal ve uluslararası ihalelerde firmanın güvenilirliğini ve farklılığını kanıtlama imkanı. 
c.  Rekabet gücü artışında önemli ivme kazanımı. 
d.  Proses iyileştirmeleri ve teknolojik gelişmelerin takibi ile verimliliğin arttırılması ve 

üretim maliyetlerinin azaltılması. 
e.  Bilinçli müşterilere erişim imkanı.  
f.  Müteahhitin TUCSAmark belgesine sahip olması halinde, tahsilat yönetiminde kolaylık, 

mali stabilite  
g. Sürdürülebilir iş temini. 
h. Sürekli gelişim imkanı. 
 

3. Çelik Yapı Sektörü açısından: 
a. İlgili yönetmelik, standart (norm, kod) ve teknik şartname gereklerinin eksiksiz 

uygulanması için olanakların yeterli olduğunun belirlenmesi. 
b. Çelik yapının diğer yapılara göre avantajının somutlaştırılması. 
c. Deprem kuşağındaki ülkemizde çelik yapının kullanımının yaygınlaşması. 
d. Tasarım, malzeme, imalat, uygulama ve her safhada denetimden oluşan GÜVENLİ 

YAPI zinciri üzerindeki aşamaların kalitesinin ve güvencesinin arttırılması.  
e.  Haksız rekabetin engellenmesi.  
f.  Uluslararası pazara üretim kabiliyetinde ve rekabetçilikte artış sağlanması. 

 

TUCSAmark Belgesinin süresi nedir? 

TUCSAmark Belgeleri geçerlilik süresi, periyodik denetimlerin gerçekleştirilmesi 
kaydıyla 3 (üç) yıldır. Her yıl yapılacak periyodik denetimler ile belgenin sürdürülebilirliği 
sağlanır. 3. Yılın sonunda yeniden belgelendirme denetimleri yapılarak başlangıç süresi 
değişmemek kaydıyla yeniden belgelendirme yapılır. 

Tüzüğümüzün Geçici Madde-2 (Yapısal Çelik Yeterlilik Belgelendirmesi Geçiş Dönemi) 
uyarınca henüz TUCSAmark belgesine sahip olmayan TUCSA Grup-1 üyelerinin 
TUCSAmark Yeterlilik Belgelerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar tamamlamaları 
zorunluluğu getirilmiştir.  

 

TUCSAmark Belgesinin maliyeti nedir? 

Başvuru formunun alınması üzerine her belgelendirme süreci için, başvuru formunda 
belirtilen firma bilgileri (büyüklüğü, kaç fabrikanın denetleneceği, denetlenecek 
fabrikaların yerleri gibi) doğrultusunda fiyatlandırılır ve ayrı bir teklif gönderilir. Ancak, 
fikir vermesi açısında şu hususlar belirtilebilir: 

a. Yeni Belgelendirme Programının ilk yılı olması nedeniyle, 2018 yılına mahsus 
olmak üzere %25 genel indirim ve ayrıca üyeler içi %10 indirim uygulanmatadır. 

b. Çalışan sayısı 100 kişiyi aşmayan tek fabrika için indirimsiz bedeli 1514 Euro, 
indirimli bedeli; üye olmayanlar için 1135 Euro ve TUCSA üyeleri için 1022 Euro’dur 
(KDV hariç).  

c. Takip eden yıllarda uygulanacak periyodik denetim ve vize bedeli 888 Euro olup 
TUCSA üyeleri için 799 Euro’dur.  
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Belgenin kamu ve uluslararası kuruluşlar nezdinde geçerliliği 

Bugün için Uluslararası Köprü Yapımı Yeterlilik Belgesinde olduğu gibi TUCSAmark 
Belgesi de zorunlu belge olmayıp gönüllülük esasına göre verilen bir belgedir. 
Ülkemizdeki yapıların güvenliği için 2006 yılında o zamanki adıyla Bayındırlık Bakanlığı 
Yüksek Fen Kurulu nezdinde başlatılan çalışmalar halen Çevre ve Şehircilik bakanlığı 
nezdinde de sürdürülmektedir. Bu belgenin geçerlilik kazanabilmesi ve ihalelerde şart 
koşulabilmesi için belirli bir sayıya ulaşmasını sağlamamız gerekmektedir. Bununla 
birlikte PETKİM, TOKİ ve Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşların ihalelerinde bu belgeyi 
aramaları için de çalışmalarımız devam etmektedir. Uluslararası alanda ise AISC ve 
İspanya’daki AIDICO (İnşaat Teknolojisi Enstitüsü) gibi kuruluşlarla karşılıklı tanıma 
konusunda çalışmalara başlanmıştır. 

 

 
 
 

 


