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ı.rı:pa Yapısal Qlik
Birliğ'nin (Eccs) llk
kadın başkanı olan Ttirk
Yapsal Çelik Demeğ

(TUCSA) Başkanı Pro[. Dr Nesrin
Yardımcı Tiryakioğlu, bu unvanına
4 1ıl aradan sonra ikinci kez ECCS
Başkanı olma ba5ansını da ekledi.
2009-20l0 döneminden y:ınra

20l4-20l5 döneminde de başkan
seçilerek Tüüiye'lı gurur]andıran Pıo[,
Dr. Tiryakioğlu, "Bu başanda hem
Türkiye'nin çelik yapı]ar a]arundaki
ilerlelrşinin hem de Türk Yapısal

Çelik Demeğ olarak ECCS'deki
çalışmalanmuın büyük katkısı vaf'
diye konuşıu.

TüRKiYEDE çELiK YAPİ|AR
soN l0 Y-ltDA AnTn
ltalya'da 9 Eylul 2014 tarihinde
geıçekleştirilen ECCS Genel
Kurulu'nda yapılan törenle ECCS

Başkanlğ'nı hof. Dr, Raffaele
Landolfo'dan deıralan Pro[. Dı Nesrin
Yardımcı Tlryakioğlu, Türkiye'de
yapısal çelik sekıorllnün gelişimi
hakkınü şu bilgileri verdi:
"Her ne kadar çelik yapılar Türkil,e'de
istenilen düzeylere ulaşmaktan çok
uzak olsa da, özellikle son 10 yldır
dikkat çekici bir gelişme kaydedildi.
Her ay bir çelik havalimanı yapısının
açılşırıa tanıt olduk, Hemen her ilde
sıadyı.ımJar. spor xlonlan 1,apılıyor ve

bu yapür elbette çelik malzeme ile
gerçekleştiriliyor. Aırupa'nın en yüksek
ikinci 1apısı istanbul Avcılar'da yapılan
Hilton Double Tree büLünüyle yerli
tasanmcılar ve imalatçılann başnsı.
Al,nen Haliç'te yerliyabancı k,uru]uş
korsoısilıımu ile gerçekleştirilen
Haliç Metro Köpriısü gibi. Dünyarıın
pek çok bölgesinde Türkiye'de imal
edilerek götürülüp yerinde montajı
yapılan, eüileyici çelik yapı prqeleri,
uluslararas yanşmalarda ödül]er
alıyor ve bu prqelerde yabancı

onaklarla birlikte glşan yerli çelik
kuruluşlanma görüyoruz. Bir yandan
çelik 1apılar alanında Türkiye'nin bu
hızlı ylikselŞ devam ederken, diger
yandan ü Türkiye'de uluslararasr
camianırı dikkatle ülediğ btiytik
hacimli prqeler söz konusu, 3.
Havalimarır, 3. Bogaz Köprüsü. izmıt
Korlez Geçş Kopn§u gıbı.

YENİDIN BAşrqNuĞı cİorx
sÜREçrEKi GELişMILER
ECCS Bakarılğ'na gıden süreçte
bu gel§meleriı katkısı olduğunu
ifade eden Prof. Dr Nesrin Yardmcı
Tiryakioğlu, 'Aynca Türk Yapısal Çelik
Demeğ kuruldugu 1992 ylından bu
yana ECCS'de aktifolarak yer aldı ama
özellikle son 5 yldır daha da belirgin
bir şkilde varlık gOsterdi, 20101,ılında
yaptığımız U]us]ararası Semporyum
ve ECCS Genel Kurul Toplantılan'ru
lstanbul'da geıçekleşıirdikıen hemen
sonn, birlikte Istanbul'da Riizgar
Eneıji Santralleri (RES) Kuleleri
konusunda onak bir semineı
duzenledik. Bu seminerden sonra

çok salıda semineı ve kuıs peş peş
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geldi. Çelik yapılarda yangn tasanmr
konusunda yerli ve 1abancı rızman]arla
seminer ve kurs gerçekleştirdik. Çelik
yapılarda deprem ta$ınmı seminer ve
kursunu birkaç kez teknrladık. Hafif
çelik yapılar konusunda da seminer
ve kurs dı:zenledik, Türkiye'deki
ekikliklen behrleyip sorunlara uygun

çözürıler üretmek için bir ç2lştay
gerçekleştirdik. Bu onak semineı ve
kurslann yanı sıra ECCS baa te}nik
komite toplantılannı Türkıye'de
yaptı, Deprem Komitesi ye iki kez de

TUC5A üYEıİRİ, Ecss,DE DE AICiF
ECSS yönetiminde Türkiye'den birçok
isim olduğunu ıurgulalan Prof, Dı
Yardımcı Tiryakioglu, bu konuda
da şu biğileri r.erdi: "Ömeğn ben

şu an ECCS Başkanılım, TUCSA
Ba5kan Yardrmcımız Yenel Gür'e§
ECCS Tarıtrm Kurulu Ba5karu,

TUCSA Kurucu Üyesi \r Yön€tim
Kurulu Ül,esi Selçuk Özdil ECCS

ÖZELHABER 
İ

daha var, Çelik Yapılar Ö5enci
Çalıştar1. EccS ü},esi ülkelerden
mimarlü \,e in§aat mühendisligı
bölümlerinde ögrenim gören öğrenciler
lstanbul'a gelecek ve buradaki
öğrencilerimizle bir hafta bol,rınca
zaman geçirecek, bilgi alışver§inde
bulunacaklar Onlara çelik yapıJanmzı

Köpni Komitesi, yerli yabancı çok
salıda rızmanın katılımı ile istarıbul'da
toplandı. ECCS'in Tanıtım Kurulu
Başkanlıgı'na 2 1ıl Once Türk Yapısal

Çelik Demeği Ba5kan Yardımcısı H.
Yener Gur'eş seçildi. 20lO'dah ECCS
Başkanlığmudan sonIa yaşanan

ttım bu gelişmeler sonrasrnda da
ECCS Genel Kuıul'unda 2014 2015
Dönemihde de Başkanlıgın Türkiy€'ye
verilmesi konusunda bir fikir birligi
oluşıu" dil,e konuşıu,
60. 1ılıru kutlayan ECCS'ye Türkiye'nin
de 22 yldır üye oldugunu ifade
eden Prof. Dr Yardımcı Tiryakioğlu,
"ECCS'in amacı; ilgili snndanlan
geliştireıek yapısal çelik kullarumınr
anırmak, 1,apısal çclik €ndüstriniı
1,aranna Ar Ge projeleri gelştırmek,
tüm ilgıli taraflar arasında işbirligini
geliştirme, eğtim, pğe iz]eme ve
tarutım etkinlikleri ile Aı,n_ıpa ve ülke
pazarlannda yapısal çeliğin kullanımınü
anlrmak, inşaat yönetimi, çeşidi satın
alma yöntemleri ve yenilikçi üninler
ile süreçlere ilişkin yeni yönterrılerin
tanıtınxru sağlamak, ş€klinde
ozeılenebilir Türk Yapısal Çelik
Demeğ'nin kurulu5 amacı ile çok
yakın. Dolaysıyla ECCS ıle her zaman

çok yahn ilşkıler içinde olacağz" dedi.

Mimarlık Komilesi'nde. TUCSA

Teknik Müdürümüz Dİ.

Bema Aydoner, TUCSA
Üyelen iker lbik, Yrd. Doç.
Dr. Cüne}t VaErrsever, cem
Haydaroğlu, Dr. Kerem Peker,

Yrd. Doç. Dr. Serdar Selamet,
Nuri Çelebi ve Cerıan Özkaya
ECCS'in farklı komiıelerinde 1,er alıyor,
toplantılara katılıyo1 ondaki glşmalan
Türkil,e'ye taşıyorlaı ECCS'de ilk kez
bizlerin gündeme nşıdığr, 8eliştirdiB
ve hayata geçirdiğ çalışmalar var.

Ömeğin, ECCS Academy oluşumu
bizlerin onerisi ile kıruldu ve
Türkil,e'de onak gerçekleştirilen
kunlarda başnlı olanlara ECCS
Akademi senifikalan verilmeye
bşlandı. ECCS Akademisi (ECCS
Academy), geçen 1ıl ECCS yalınlannın
yazarlanndan ı-e uzmanlardan oluşan
eğitim kadrcsu ile ü}€ ülkeler başta
olmak üere. çeşiıli ülkelerde eğııınıler
düzenlemek için H. Yener Gür'eş
koordinatörlüğünde kurulmuştu.
Diğer yandan ECCS'in tüm teknik
yalınlanru Türkiye'ye uygun

şkilde temin edilmesini saghyoruz,
ECCS taralından düzenlenen Çelik
YaPı Tasanm Ödülleri'ne Türk
prqelerinın kaulmasını ve de aünı

şkilde Qlik Yapı Tasanmr Ögrenci
Yan$rıa]armda öğrencilerimizin yer
almasınr sağlıyoruz. Yine bu Jıl ilk kez
gerçekleştirdiğmiz bir etkinliğimiz

göstereceğız, uzmanlanmızla ıanışnnp,
lstanbul'u gezdiıeceğiz."

Eccs 2015 YILıJK ToPI-/INTıLAİI
EYLÜLDE iSTANBUL,DA YAPLtcAx
ECCS 2015 },ıllık toPlantılanna
lsıanbul'un ev sahipliği yapaca$rır
belinen Prol Dr Nesrin Yardrmcr
Tiryakioğlu, bu kapsamda t4-16 Eylül
20l5 urihlerinde 8. Uluslararası Çelık
Köprü sempo4ı]mu 20l5: Yaratıcı
ve Yenilikçi C,elişmeler ile bulikte
ECCS Çelik Yapı Tasanm Ödülen
ve ECCS'in 60. Y kutlamalannrn
gerçekleştirileceğini soyledi,
Tiryakioğlu, "8, Uluslararası Çelik
KöPrüleI sempozrumu Wl,rıdham
Grand istanbul lQlamış Marirıa
Hoıel'de yap acak. ECCS'in 2 1ılda
bir gerçekleşıirdis Çelik Yapı Tasanm
Ödülleri bu sempozyum programl
içinde lstanbul'da gerçekleştirilecek.
Hem Tlrkiye'den hem de dün}nınn
pek çok tilkesinden çelik yapı
prqelerini gerçklştiıen mimar]ar,
mühendisler, çelik imalatçılan,
bu yapılanı sahiplen, bu etkinlik

çerçevesinde istanbul'da ödüienyle
bulugcak" dıye konuşıu.
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