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Yer    : Online (Zoom) 
Toplantı No : 13 
Tarih / Saat : 11 Ocak 2021 Pazartesi / 14.00 - 16.00 
 

KATILANLAR: 

H. Yener GÜR’EŞ, TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı 

Bünyamin HALAÇ,  TK4 Yönetim Kurulu Koordinatörü 

Tolga DIRAZ,   TK4 Komite Başkanı 

Ahmet KAPLAN,   TK4 Komite Başkanı 

Aydın KULAKSIZ, YAÇEM Genel Müdürü 

Burcu AKMAN,   GALDER  

Denizer GÜR’EŞ,  Danışman  

Erdal DÖNMEZ,  Endüstri GM 

İsmail DÜZGÜN,  Danışman 

Mustafa METİN,   Nippon - Betek  

Orkun YALIM,   AYOKİ 

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN HUSUSLAR:   

 
1. Toplantı, yukarıda belirtilen zamanda ve belirtilen üyelerin katılımıyla, Komite Yönetim 
Kurulu (YK) Koordinatörü Bünyamin HALAÇ’ın açış konuşması ile başladı. Komite adının geçen 
yıl “Yüzey Koruma Komitesi” yerine “Korozyon ve Yüzey Koruma Komitesi” olarak değişmiş 
olduğu belirtildi. 

2. Komite Amaç ve Kapsam dokümanı gözden geçirildi, küçük değişikliklerle ekte belirtildiği 
şekilde uygun görüldü, ancak son bir kez görüş ve önerilerinin sorulması için e-mail ile üyelere 
gönderilmesine karar verildi. 

3. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Raportör seçimlerinin, yeterli katılım olmadığı düşüncesiyle 
15-19 Şubat 2021 haftası içinde en fazla katılımın olacağı bir tarihte yapılmasına, katılım 
sayısının artması için önlem alınmasına karar verildi.  

4. Komiteye ilginin ve dolayısıyla katılımın artması için komitenin hedeflerinin belirlenmesi ve 
ürün vermesi gerektiği belirtildi. Bu amaçla; aşağıdaki gibi etkinlikleri içeren eylem planı 
hazırlanması benimsendi. 

a. Kitap. Ders kitapları ve standartları destekleyecek kılavuz dokümanları hazırlanması. 

b. Eğitim. Sektöre yönelik seminerler, üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler. 

c. TUCSAmark. Haksız rekabete karşı, sektör paydaşlarımızın yeterliliklerinin 
TUCSAmark Belgelendirme Programı çerçevesinde belirlenmesi. 

5. Konferans Planlaması.  

a. ECCS ile koordineli olarak, 25-27 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek 
olan “2nd International Conference and Exhibition on Corrosion and Surface Protection 
for Steel (CASP 2022)” hakkında özet bilgi verildi.  

b. 2. Uluslararası konferansımızın başarısı için 3 alanda katılımın arttırılması gerektiği 
konusunun altı çizildi:  
(1) Tebliğ sayısı (abstract & full paper) 
(2) Dinleyici sayısı 
(3) Stant ve sponsor sayısı 

c. Türk-Alman Üniversitesiyle görüşmelerin sonuçlandırılması görüşü benimsendi. 

d. CASP 2022 hakkında daha geniş bilginin önümüzdeki toplantıda TK4 üyeleri ile 
paylaşılmasına karar verildi. 
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6. MYK. 2019 yılında başlanan “Çelik Boyacısı Standardı” çalışmasının haksız rekabet 
açısından önemi vurgulandıktan sonra, bu yıl içinde sonuçlandırılması ve Mesleki Yeterlik 
Kurumu’na sunulması için 2021 yılı programına alınmasına karar verildi. 

7. TUCSAmark.  

a. Aşağıdaki iki belgenin verilebilmesi için yukarıda 6. Maddede belirtilen çalışmanın 
yapılması, ancak söz konusu mesleki yeterlilik standardı hayata geçene kadar 
gönüllülük esasına bağlı olarak “Çelik Boyacısı” eğitiminin ve sertifikasının geliştirilmesi 
hususunun değerlendirilmesine, 

b. TUCAmark Belgelendirme Programı dokümanında yer alan TUCSAmark Çelik Boya 
İşleri Yeterlilik Belgesi’nin tesis ve saha için iki ayrı belge olarak verilmesine ve belge 
isimlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 

(1) TUCSAmark Çelik Boya ve Kaplama İşleri Tesisi Yeterlilik Belgesi (Kumlama ve 
Boya / Kaplama tesisi olan firmalar için)   

(2) TUCSAmark Çelik Boya ve Kaplama İşleri Saha Uygulama Yeterlilik Belgesi 
(Şantiye ve imalatçı firmanın alt yüklenicisi (taşeron) olarak boya / kaplama işi 
yapan firmalar için)   

c. TUCAmark İmalat Yeterlilik Belgelendirmesi kapsamında, korozyon ve yüzey 
korumanın önemini belirtmek amacıyla, belgelendirilen G1 grubu kuruluşun kumlama ve 
boyahanesinin olup olmadığının, varsa yeterliliğinin belirlenmesi için Ek-2’ye “Uygulama 
Türü” olarak “KB -Kumlama ve Boyahane yeterliliği” eklenmesi için çalışma 
yapılmasına,  

d. Yukarıda belirtilen üç tip kuruluş için, değerlendirme ölçütlerinin (kriterlerinin) aşağıdaki 
gibi bir matris içinde taslak olarak listelenmesi ve komite üyelerinin görüş ve önerilerine 
açılması, 

Denetleme Ölçütleri 
Tesisi Yeterlilik 

Belgesi 
Saha Uygulama 
Yeterlilik Belgesi 

İmalat Yeterlilik Belgesi 
içinde Kumlama ve 

Boyahane 

    

 

8. Eğitim ve Seminerler.  

a. YAÇEM Akademi bünyesinde korozyon ve yüzey koruma konusunda eğitim veren 
üyelerimizden oluşan “Korozyon ve Yüzey Koruma Eğitim Grubu” oluşturulmasına, 

b. 2021 yıllık programı oluşturulması için Korozyon ve Yüzey Koruma Eğitim Grubu 
tarafından YAÇEM Genel Müdürü koordinasyonunda; 

(1) Hangi eğitimlerin 2021 yılı içinde kaçar kez verilebileceğinin,  

(2) Eğitim tarihlerinin geçek üç ay için sabitlenmesi, takip eden aylar için tarih 
değiştirme hakkı saklı kalmak üzere belirlenmesi  

(3) Belirlenen eğitimlerin gruplandırılarak ve her eğitimin amacı / hedefi belirlenerek 
Eğitim Planı haline getirilmesi,  

(4) Eğitim Planındaki eğitimlerin tarih sırasına göre sıralanır 2021 Eğitim Programının 
oluşturulması.  

c. Yukarıda belirtilen eğitim planından yararlanarak, üniversitelerde verilebilecek eğitimleri 
planlanması, 

d. Eğitim notlarının, ileride kitap haline gelecek şekilde hazırlanması, 

9. TK3 Yangın Güvenliği Komitesi ile özellikle yangın boyaları / kaplamaları ile ilgili 
koordinasyon yapmak üzere, yapılacak ilk TK3 toplantısının bir bölümünde “Galvaniz, yangın 
boya / kaplamaları” konusundaki bir oturuma arzu eden TK4 üyelerinin katılımının sağlanması.  

10. Makaleler ve basın bültenleriyle bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunulması amacıyla;  
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a. Çelik Yapılar dergisinin bir sayısında “Korozyon” konusunun gündem olarak 
belirlenmesi ve o sayıda bilgilendirici / bilinçlendirici ilginç makaleler yayımlanması, 

b. Diğer medyada yayımlanması önerilen makalelerin Yayın Grubu ile paylaşılması ve söz 
konusu makalelerin Şantiye ve İnşaat Dergileri gibi süreli yayınlarda ve gazetelerde 
yayımlanması için çalışma yapılması (Şantiye dergisi bugün arayarak, Çelik Yapılar Sayı 60 
(Haziran 2019)’daki (https://tucsa.org/tr/celik_yapilar_yazi.aspx?yazi=888) “Korozyon 
Yüzleşmesi” konulu yazımızı yayımlamak istediğini bildirmiştir.)  

c. Makalelere ek olarak - reklam içermeyen - haberlerin TUCSA web sitesinde ve 
dergimizde yayımlanmak üzere paylaşılması, 

d. Hakem kurulunun olurunu almak suretiyle akademik makalelerin Çelik Yapılar 
dergisinde yayımlanması, 

11. NewSkin Projesi. 

a. ECCS’in son genel kurulunda sunulan “NewSkin” projesi hakkındaki bazı orijinal 
bilgileri aşağıda paylaşılmıştır:  

ECCS’in koordinatör olduğu projede Proje Yürütücüsü Carlos del Castillo. 

NewSkin Project (H2020 project): Budget 15 million € 

35 Partners (ECCS Coordinator, 7 European Indusry reps, 14 research Inst., 13 
Enterprises 

Duration 48 months (1 April 2020 – 31 March 2024) 

What NewSkin brings: 
•  Solutions for specific problems including testing and validation. 
•  A dynamic communication channel to communicate with the key stakeholders and 

actors in the Steel Industry, 
•  We will regularly ask for feedback and will comeback for feed-back 
•  Commercial and Research Opportunities. 

b. ECCS bu projeyi tam üye ülkelere tanıtabileceğini önermiş olduğunda, ilkbaharda bir 
zoom toplantısı yapıp Carlos del Castilla’dan “NewSkin” projesini bizlere de tanıtmasını 
isteyebiliriz.  

12. Bir sonraki toplantının 15-19 Şubat 2021 haftasında yapılmasına, Doodle sorgulaması 
sonucunda azami katılımın sağlanacağı günde yapılmasına, toplantı tarihinin 20 Ocak’ta ilan 
edilmesine karar verildi. 

 

 

EKLER: 

Korozyon ve Yüzey Koruma Komitesi (TK4) Amaç ve Kapsam Belgesi 

 


