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FİRMAMIZ 

NET-IC Nükleer Enerji Eğitim Denetim A.Ş. firmamız 
Nükleer Enerji Santralleri alanında personel 

belgelendirme , denetim ve sertifikalandırma hizmetleri 
vermek amacıyla kurulmuştur.  

  



NET-IC A.Ş.  Nükleer Enerji Santralleri ve Nükleer Enerji Güvenliği 
alanlarında çalışmalar yapmak amacıyla,  bu alanda Rusya Federasyonu 
Y e t k i l i  D e v l e t  Ş i r k e t i  o l a n  J o i n t - S t o c k C o m p a n y 
“VO”Safety” (JSC<<VO<<Safety>>) ile uzun süredir devam eden işbirliği 
çalışmalarını sonuçlandırmış; 24.08.2017 tarih ve 211-14-17 nolu 
yetkilendirme anlaşmasını yapmıştır.  
  

 

YETKİLERİMİZ 



Yapılan anlaşmaya istinaden firmamız NET-IC A.Ş.  Nükleer Enerji Santralleri 
ve Güvenliği Alanlarında; nükleer tesislerin tasarlanması, inşa edilmesi, 
işletilmesi ve hizmetten çıkarılması sırasında ve aynı zamanda Nükleer 
tesislerde kullanılarak ekipmanları üretecek firmaların personel 
belgelendirmeleri ve bu firmaların ilgili yönetmelik ve standartlara uygun 
olarak nükleer güvenlik alanında denetlenmesi ve belgelendirilmesi hizmetleri 
vermek üzere Nükleer Enerji alanında Rusya Federasyonu Yetkili Devlet 
Şirketi olan Joint-Stock Company “VO”Safety” (JSC<<VO<<Safety>>) 
tarafından Türkiye’de tek yetkilendirilen şirket olmuştur.  
  

 

YETKİLERİMİZ 



 

YETKİLERİMİZ 

NET-IC A.Ş. olarak ;  

Personel Belgelendirme faaliyetlerimizi  

•  EN 17024 – Personel Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonu 

kapsamında   

Üretim/Hizmet Yeri ve Belgelendirme faaliyetlerimizi  

  

•  EN 17065 – Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonu 

kapsamında  

Nükleer Enerj i Santral ler i alanında i lgi l i Rusya Federasyonu 

Yönetmeliklerine, GOST standartlarına ve ASME Section III’e   göre 

gerçekleştirmekteyiz.   

 



 

YETKİLERİMİZ 



 

KADROMUZ 

Farklı mühendislik disiplinlerinde tecrübeli ve  uzman olan personelimiz, 
115-14-19 sayılı kontrata istinaden Nükleer enerji kullanımı alanında ürün 
kalitesi ve kabul denetimleri konusunda (Supervision over products quality 
and acceptance inspections in the area of atomic energy use) gerekli 
eğitimleri tamamlamıştır. Personelimiz eğitim sonunda yapılan sınavda 
başarılı olarak sertifikalarını almıştır.  
  



 

FAALİYET ALANLARIMIZ 

Firmamız NET-IC A.Ş.  ana faaliyet konuları, Nükleer Enerji Tesisleri ve 
Radyasyon Güvenliği alanlarında yetkilendirme firması Joint-Stock Company 
“VO”Safety” (JSC<<VO<<Safety>>)’ nin de ana faaliyet konuları olan firma 
denetim- belgelendirme hizmetleri  ve Nükleer Enerji Santrallerinde çalışacak 
firma ve personel belgelendirmeleridir.   
 



Nükleer enerji santrallerin tasarımı ve inşası çok fazla sayıda farklı tedarikçi, 
yüklenici ve alt yüklenici şirketlerin beraber çalışması ile mümkün olmaktadır. 
 

Nükleer enerji santralin işletmesi sırasında sistemde ortaya çıkabilecek 
arızalar ve bunu sonucunda olabilecek kazalar büyük bir alana ciddi ve uzun 
vadeli zararlar verebilmektedir.   

 

FAALİYET ALANLARIMIZ 



Nükleer Enerji Santrallerinde güvenliğin sağlanması;  

•  Güvenlik kültürünü bütün organizasyon olarak benimsenmesi 

•  İlgili yönetmelikler ve uluslararası standartlara uygun olarak bu 
sektörde çalışacak personellerin  eğitimi 

•  İlgili yönetmelikler ve uluslararası standartlara uygun olarak 
sektörde çalışacak firmaların seçimi ve gerekli alt yapısının 
oluşturulması 

•  Doğru proje yönetimi 

•  Ürün kalitesi ve güvenlik sistemlerinin doğru ve etkili bir şekilde 
yapılabilmesi ile mümkün olabilir.   

 

FAALİYET ALANLARIMIZ 



 

FAALİYET ALANLARIMIZ 

Rusya Federasyonu Yönetmelik ve  Gost Standartlarına göre, yapılacak 
Nükleer Enerji Santrallerinde kullanılacak ürünleri/ekipmanları üretecek 
firmaların ve Santrallerin yapımı sırasında çalışacak firmaların, Nükleer 
enerji santralleri güvenliği için Nükleer Tesisler ile ilgili 04.06.2002 tarih ve 
3682 sayılı Rusya Federasyonu  Hükümet Yönetmeliği tarafından belirtilen 
şartlara göre tasarım-imalat-montaj-devreye alma-işletme ile ilgili tüm 
aşamalarda gerekli uygunluk değerlendirme ve belgelendirme şartlarını 
yerine getirmesi Nükleer Enerj i Santral ler inin güvenl iğ i ve 
lisanslandırılması için temel zorunluluktur.  
 



 

FAALİYET ALANLARIMIZ 

 
Nükleer Enerji Santralleri projelerinde yer almak isteyen firmaların         
Akkuyu NPP projesinde tedarikçi olarak hizmet verebilmeleri için ilgili ihale 
şartnamelerine göre;  Rusya Federasyonu Yönetmelik ve  Gost 
Standartlarına göre eğitim aldıklarını ve Kalite Yönetim sistemini 
işlettiklerini göstermeleri gerekmektedir.   

Eğitim Güvenlik 

Kalite 



 

TEMEL DOKÜMANTASYON GEREKLERİ  

•  NP-071-18  
“Nükleer Enerjinin Kullanımı İçin Güvenlik Güvencesi  ile ilgili olarak Tasarım 
İşlemleri (Araştırma dahil), İmalat, İnşaat, Kurulum, Devreye Alma , İşletme, 
Depolama, Nakliye, Uygulama, Geri Dönüşüm ve Bertaraf ” ile İlgili 
Gereklilikleri Belirleyen Ürünün Uygunluk Değerlendirme Gereklilikleri 
Yönetmeliği 
 
•  GOST R 50.XX'in seti 
 
•  NP-071-18'i destekleyen Uygunluk Değerlendirme standartları  
 
•  NP-090-11 “Nükleer Tesisler İçin Kalite Güvence Programları Gereklilikleri” 
 
•  Ürünlerle ilgili Diğer Yönetmelikler ve GOST standartları  



 

TEMEL DOKÜMANTASYON GEREKLERİ  

   
  
NP-084-15 "Rules for control of base metal, welded joints and welded surfaces at 
operation of equipment, pipelines and other elements of nuclear power plants."   
NP-089-15 “Rules for Design and Safe Operation of Equipment and Piping of Nuclear 
Power Installations” 
NP-068-05 “Piping Valves for Nuclear Power Plants. General Technical 
Requirements”. GOST R XX.XX “Support Structures of NPP Equipment and Piping,  
NP-104-18 “Welding and Cladding of Equipment and Piping of Nuclear Power 
Installations”,  
NP-105-18 “The Inspection Rules of Equipment and Piping Metal of Nuclear Power 
Installations during Manufacturing and Installation” 



 

TEMEL DOKÜMANTASYON GEREKLERİ  

•  GOST R 50.03.02-2017 "Conformity assessment system in the field of atomic 
energy use. Experts on conformity assessment in the form of examination of 
technical documentation. Requirements and order of competence confirmation”  

•  GOST R 50.04.01-2018 "Conformity assessment system for the use of nuclear 
energy. Conformance assessment in the form of tests. Qualification testing. 
General provisions”  

•  GOST R 50.05.11-2018 "Conformity assessment system for the use of nuclear 
energy. Personnel in the non-destructive and destructive testing of metal. 
Requirements and qualification procedure”  

•  GOST R 50.06.01-2017 "Conformity assessment system for the use of nuclear 
energy. Conformity assessment of products in the form of acceptance. The 
procedure  

•  GOST R 50.07.01-2017 "Conformity assessment system for the use of nuclear 
energy. Decision on the application of imported products for nuclear power plants. 
The decision-making procedure”    

•  GOST R 50.08.01-2017 "Conformity assessment system for the use of nuclear 
energy. Conformity assessment in the form of mandatory certification of products. 
Procedure"     

  



 

PERSONEL BELGELENDİRME  FAALİYETLERİMİZ 

  
 
Nükleer Enerji Santrallerinde çalışacak Personellerin Belgelendirmesi        
NP-71-18 nolu yönetmelik ve ilgili Gost Standartlarına göre oluşturulan 
Belgelendirme Programına göre yapılmaktadır.  
 
Personel Belgelendirme Programına uygun olarak yapılan yazılı sınavda 
en az 70 puan alarak başarılı olan personele 5 yıl süre geçerli olan sertifika 
verilmektedir. 
 
  
  
 
 

 



 

FİRMA DENETİM VE BELGELENDİRME 

Firma Denetim ve Belgelendirme Hizmetleri temel amacımız,   Nükleer Enerji 
Santrallerinde çalışmak isteyen veya Nükleer Santrallere ürün veya hizmet 
tedarikinde bulunmak isteyen firmaların yönetim sistemi, prosedür ve 
dokümanlarının ilgili yönetmelik ve GOST standartlarına uygun olarak 
kurulduğunun ve ürün/hizmetlerin ilgili ilgili yönetmelik ve GOST 
standartlarına uygun olarak sağlandığının gösterilmesi amacıyla firmanın bu 
şartlara uygunluğunun denetlenmesi ve belgelendirilmesidir.  
 

Verilen hizmet sonunda firmalara hizmet kapsamı ve güvenlik sınıfına göre       
5 yıl geçerli belge verilmektedir.  
 
 
 



 

FİRMA DENETİM VE BELGELENDİRME 

Hizmet kapsamımızda yaptığımız işler:    
•  Nükleer Enerji Santrali yapım aşamalarında görev alacak firmaların nükleer 

güvenlik yönetmelik ve düzenlemelerine uygun olarak yeterlik değerlendirmeleri 
ve üretim yeri sertifikalandırmaları 

•  Malzeme, ekipman, imalat denetim ve belgelendirmeleri 
•  Potansiyel Tedarikçilerin / Yüklenicilerin Yüklenicilerin güvenlik gerekliliklerini 

yerine getirme yetenekleri ve ürün özellikleri bakımından değerlendirilmesi. 
•  Müşterilere Tedarikçiler / Yükleniciler; Tehlikeli tesislerin ve üretim hatlarının 

tasarımı sırasında güvenlik güvencesi ile ilgili izin verilen faaliyetlerin 
uygulanması, ürünlerin tasarımı, imalatı, teslimi ve montajı, ayarlama 
çalışmalarının yapılması ve tehlikeli tesislerin ve üretim hatlarının işletilmesi 
sırasında gerekli uygunluk değerlendirme-denetim faaliyetlerinin yürütülmesi 

•  Ürünlere ilişkin tasarım dokümantasyonunun incelenmesi ve bu 
dokümantasyonda değişiklik yapılması, güvenlik kurallarına ve güvenlik riski 
yüksek tesislerin ve üretim hatlarının standartlarına, ilk teknik şartlara ve ürünler 
için şartlar oluşturan diğer düzenleyici belgelere uygunluğunun 
değerlendirilmesi. 



 

FİRMA DENETİM VE BELGELENDİRME 

Hizmet kapsamımızda yaptığımız işler:    
•  Güvenlik riski yüksek tesisler ve üretim hatları için 

ürünlerin tasarımı ve üretimi sırasında uygunluk 
değerlendirme denetiminin düzenlenmesi ve 
uygulanması. 

•  Müşterinin Tedarikçilerinin ve Alt Tedarikçilerinin 
işletmelerinde güvenlik riski yüksek tesisler ve üretim 
hat lar ı iç in ürün ler in kabul denet imler in in 
uygulanması. 

•  Güvenlik riski yüksek tesislerin ve üretim hatlarının 
montajı ve işletime alınması sırasında denetimi. 

•  Güvenlik riski yüksek tesislerin ve üretim hatlarının 
güvenliğini etkileyen uygunsuzluklara ilişkin raporların 
incelenmesi. 

•  Tasarım ve yasal dokümantasyondan sapmalarla ilgili 
teknik kararların gözden geçirilmesi, analiz edilmesi 
ve onaylanması. 

•  Güvenlik riski yüksek tesisler ve üretim hatları için 
uygunluk değerlendirme testlerine nezaret edilmesi. 



Firma Denetim Konuları Ana Başlıkları  

1.  Organizasyon Yapısı 

2.  Kalite Temini Programı 

3.  Tasarım Süreçleri ve Kontrolü 

4.  Tedarik Doküman Kontrolü 

5.  Yönergeler, Yöntemler ve Çizimler 

6.  Doküman Kontrolü 

7.  Satın Alınan Malzeme, Alet ve Hizmetler 

8.  Malzeme Alet ve Hizmetlerin 

Tanımlanması ve Kontrolü 

9.  Özel Methodların Kontrolü 

10.  Personel Gerekleri 

11.  Ekipman Gerekleri ve Kalibrasyonlar 

12.  Ölçme ve Test Aletlerinin Kontrolü 

13.  Taşıma, Depolama ve Nakliye 

14.  Denetim, Testler ve Çalışma Durumu 

15.  Uygun Olmayan Ürün Kontrolü   

16.  Düzeltici ve Önleyici  Faaliyetler 

17.  Kalite Temini Kayıtları 

18.  Gözetim ve Denetim Faaliyetleri  

 

 

FİRMA DENETİM VE BELGELENDİRME 



 

FİRMA DENETİM VE BELGELENDİRME SÜRECİ 

1- Firma Denetim ve Belgelendirme  program gereksinimleri 
- NET IC  başvuru formu ile başvuru. 
- Firma kapasitesi, kapsamı ve ürün güvenlik sınıfına göre en az 3 (üç) firma 
personelinin ilgili alanda sertifika almış olmaları gerekir. 
 
2- Sertifika bilgileri (kapsam- geçerliliği) 
Sertifikasyonun kapsamı, ürün/ekipman güvenlik sınıfına göre olacaktır. 
Sertifikanın geçerliliği: 5 yıl 
Geçerliliğin sürdürülebilmesi için 12 aylık periyodlarda ara denetim yapılacaktır.  
 
3- Denetim ve Belgelendirme Programı 
-  Firma değerlendirme denetimleri Genel Kontrol Listesi ve  Sektörel Bazlı 

Teknik Güvenlik Gereksinimleri kontrol listesi kullanılarak gerçekleştirilecektir.  
-  Denetim süreleri Firma kapasitesi, kapsamı ve ürün güvenlik sınıfına göre 

belirlenecek olup, en az denetim süresi 4 adam/gün olacaktır.  



 

FİRMA DENETİM VE BELGELENDİRME SÜRECİ 

Başvuru Formu ile Talep Alma  

Ücretlendirme 
Teklif verilmesi ve Müşteri Onayı ile 

sözleşme imzalanması  

Denetim Programı ve Denetim 
Planı Hazırlama  

Denetçi Seçimi  

Belge kapsam 
daraltma, askıya 

alma ve iptali  

Logo ve Marka 
Kullanımı  

Yeniden belgelendirme                               
( 5 yıllık periyod ) İlk Belgelendirme   denetimleri   Değişiklik Denetimleri 

Ara denetim ( Gözetim )   
max. 12 ayda bir 

Karar Verme 

Sertifikalandırma  
( 5 yıllık periyod )  

Takip Denetimleri 



Ülkemizde Nükleer Enerji Santrali yapım sürecini fırsat olarak görerek, 
yapacağımız çalışmaların sonucu olarak; bu sektörde çalışacak personellerin 
ve firmaların belgelendirilmesi ile Nükleer Enerji sektöründe çalışacak 
firmaların ülkemize kazandırılması sağlanacaktır. Böylece Nükleer Enerji 
sanayi için gerekli yüksek kalitede sanayi üretimi teknolojisine de ülkemiz 
kavuşabilecektir. 
  
Ayrıca bu süreçte bölgemizde yapılmış veya yapılacak diğer nükleer enerji 
santrallerine yönelik sanayi ürünleri üretiminin ve hizmet üretiminin de önü 
açılacaktır.  
 
 
 



 

Katılımınız için teşekkür ederiz ... 



 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi No:60 Masaldan İş Merkezi  

B Blok  Kat:4 Daire:10 Üsküdar-İstanbul 
Tel: 0216 461 12 11 

 

www.neticnuclear.com 


