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İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

YAPI MALZEMELERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU YÖNERGESİ 

KURULUŞ 

Madde 1. İstanbul Kültür Üniversitesi Yapı Malzemeleri Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (İKÜ- 

UDK), İstanbul Kültür Üniversitesi Kuruluş, Örgütlenme ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 7. maddesinin (d) 

bendine dayanılarak, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. 

HUKUKİ DAYANAK 

Madde 2. Bu Yönerge, 

a. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,

b. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik,

c. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik,

d. “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine Dair Yönetmelik,

e. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın Yapı Malzemeleri Yönetmeliği,

f. İKÜ Belgelendirme ve Laboratuvar Kalite El Kitabı, esas alınarak oluşturulmuştur.

KAPSAM 

Madde 3. Bu yönerge, yapı malzemeleri alanında, mevcut ve geliştirilecek teknik düzenlemeler 

kapsamında piyasaya sunulması hedeflenen ürünlerin, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun 

muayene ve laboratuvar deneyleriyle belgelendirilmesi amacıyla faaliyette bulunacak, Uygunluk 

Değerlendirme Kuruluşu’nun hizmet vermesini sağlamak için gerekli kuralları kapsar. 

TANIMLAR 

Madde 4. Bu yönergede belirtilen, aşağıdaki terimler : 
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a. Teknik Düzenleme : Yapı malzemelerinin, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere 

özellikleri, işletme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, 

etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve 

uyulması zorunlu olan her türlü düzenleme (Bayındırlık Şartnameleri v.b.), 

b. Uygunluk Değerlendirmesi : Yapı malzemelerinin, ilgili teknik düzenlemeyle test edilmesi, 

muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyet, 

c. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu : Uygunluk Değerlendirmesi yapan özel veya kamu 

kuruluşu (Bu kuruluş, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca uygunluk değerlendirmesi için 

yetkilendirilirse Onaylanmış Kuruluş adını alır), ifadeleri, tanımlanan anlam ve içerikte kullanılmıştır. 

 

YÖNETİM KURULU 

 

Madde 5. Kuruluş’un Yönetim Kurulu İKÜ Rektörü tarafından 4 yıl için atanan, konuyla ilgili 

tarafların temsilcisi yedi kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden atanabilir. 

Söz konusu taraflar ve temsilci sayıları aşağıda belirtildiği gibidir: 

• İstanbul Sanayi Odası, bir temsilci 

• İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği, bir temsilci 

• Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, bir temsilci 

• İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, bir temsilci 

• İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm 

Başkanı 

• İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı 

  

• İstanbul Kültür Üniversitesi, UDK çalışmalarına katılmış ve ilgili dersi okutan bir öğretim 

elemanı 

Yönetim Kurulu Başkanını yukarda sayılanlar arasından Rektör 4 yıl için atar. Yönetim 

Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan yardımcısı, bir yazman belirler. Üyelerden 

herhangi birinin Yönetim Kurulu’ndan ayrılması üzerine, İKÜ Rektörü tarafından ayrılan üyenin 

temsil ettiği kuruluştan yeni üye istenir. Yeni üyenin İKÜ Rektörü tarafından atanması yapıldıktan 

sonra, Yönetim Kurulu ilk toplantısında yeni görev bölümü yapar. 

 

Madde 6. Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı ile toplanır ve gündemindeki konulara ilişkin kararları 

alır. 

UDK Yönetim Kurulu iki temel görevi yerine getirir. Bunlardan birincisi, Kuruluş’un strateji 

ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, ikincisi ise belgelendirme kararlarının 

verilmesidir. Bu iki görevin yürütülmesi ile ilgili görüşmeler Yönetim Kurulu toplantılarında yapılır. 

Belgelendirme ile ilgili kararlarda en az 5 üyenin olumlu oyu, diğer kararlarda ise toplantıya 

katılanların çoğunluğunun olumlu oyu koşulu aranır. Kuruluş’un bağımsızlığının temini ve 

sürdürülmesi için önemli olan bu temel görevlerin yanında, aşağıda belirlenen görevler de Yönetim 

Kurulu üyeleri tarafından birlikte veya bireysel olarak yürütülür: 



• Kuruluş bütçesinin uygulanmasını izlemek ve özellikle bağımsızlığı olumsuz etkileyecek 

bütçe uygulamalarını önlemek. 

• Hizmet alan taraflardan, diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarından, yetkili kuruluştan 

veya diğer ilgili taraflardan gelen itirazların ele alınışını, sonuçlandırılmasını izlemek, ihtilaf 

durumlarında karar vermek. 

• Yönetimin gözden geçirme toplantılarının gündemini oluşturmak, görüşmelere katılmak. 

• Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarını izlemek. 

• Yapı malzemelerinin uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirmesi alanlarındaki gelişmeleri 

izlemek, Kuruluş’un strateji ve politikalarına, yapı malzemelerinin uygunluk değerlendirmesi ve 

belgelendirmesi alanındaki gelişmelere göre yön vermek. 

• Kuruluş’un gelir kalemlerini izlemek, bu kalemlerin kaynakları içerisinde bir veya bir kaçının 

ağırlık kazanması durumunda, bunun Kuruluş’un tarafsızlığı üzerindeki etkilerini irdelemek ve 

tarafsızlığın olumsuz etkilenmesini önlemek. 

• Kuruluş’a yapılan personel başvurularını ve başvuru yapanların özgeçmişlerini, tarafsızlık 

beyanlarını incelemek, gerekirse başvuru sahipleri ile görüşmek, Kuruluş’un tarafsızlığını olumsuz 

etkileyebilecek başvurular için UDK Teknik Yöneticisi’ne gerekli uyarılarda bulunmak. 

• Kuruluş iç tetkiklerinin sonuçlarını incelemek, düzeltici ve önleyici faaliyet belirlemek veya 

belirlenmesini sağlamak, uygulanan faaliyetlerin sonuçlarını izlemek. 

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen görev alanları ile ilgili karar alma, alınan kararları 

uygulama, öneriler geliştirme yetkisine sahiptir. Özellikle UDK’nun bağımsızlık ve tarafsızlığına zarar 

verecek gelişme ve uygulamalara ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kararlaştırılmasında ve 

gereğinin yapılmasında yetkilidir. Yönetim Kurulu, görevlerinin yerine getirilmesinden İKÜ 

Rektörü’ne karşı sorumludur. Faaliyetleri ile ilgili olarak İKÜ Rektörü’ne yılda bir kez rapor verir. 

BÜTÇE 

Madde 7. Kuruluşun bütçesi, Üniversite bütçesi içinde ayrı olarak düzenlenir ve muhasebesi ayrı 

tutulur. Kuruluşun gelir ve giderleri, Üniversitenin araştırma-geliştirme çalışmaları olarak 

değerlendirilir. 

ORGANİZASYON ŞEMASI 

Madde 8. İKÜ-UDK’nın organizasyon şeması eklidir. Görevlendirilecek personelin ücretleri 

üniversite öğretim elemanı olmak veya olmamak durumuna göre ayrı ayrı düzenlenir. 

İŞLEYİŞ 

Madde 9. Onaylanmış kuruluş olmak için Bayındırlık ve İskân Bakanlığına başvurulur. Kabulü 

halinde bu yönerge, onaylanmış kuruluş için uygulanır. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 10. Bu yönerge İKÜ Mütevelli Heyeti’nin onayı ile yürürlüğe girer. 

 YÜRÜTME 

Madde 11. Bu yönerge hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür. 


