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TUCSA YTUCSA YÖÖNETNETİİMMİİ
29 Haziran 2006 tarihinde ger29 Haziran 2006 tarihinde gerççekleekleşştirilen tirilen TUCSATUCSA
Genel Kurul ToplantGenel Kurul Toplantııssıı’’nda  ynda  yöönetime netime seseççilenilen yeni yeni 
ekiple birlikte dekiple birlikte döönem nem ççalalışışmalarmalarıı babaşşladladıı. . 
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ÇÇELELİİK YAPILAR K YAPILAR 
DERGDERGİİLERLERİİ

TTüürk Yaprk Yapıısal sal 
ÇÇelik Derneelik Derneğğii’’nin nin 
ssüüreli yayreli yayıınnıı
ÇÇELELİİK YAPILAR K YAPILAR 
dergisinin her dergisinin her üçüç
ayda bir yeni ayda bir yeni 
saysayııssıı
yayyayıımlandmlandıı..



TEVFTEVFİİK SENO ARDA LK SENO ARDA LİİSESSESİİ’’NDE NDE 
ÖÖĞĞRETRETİİM BAM BAŞŞLADILADI

ECCSECCS--TUCSATUCSA
ortakortak projesiprojesi
““TevfikTevfik SenoSeno
Arda Arda LisesiLisesi””ndende
gegeççici ici ööğğretim retim 
babaşşladladıı.  .  
BinasBinasıında nda 
sorun olan sorun olan 
ilkilkööğğretim retim 
okulu okulu 
ööğğrencileri rencileri 
20062006--2007 2007 
eeğğitim itim 
ddöönemini nemini 
TSALTSAL’’dede
gegeççirdiler. irdiler. 



YAPISAL YAPISAL ÇÇELELİİK GK GÜÜNNÜÜ 20062006
Geleneksel Geleneksel 
etkinlietkinliğğimiz Yapimiz Yapıısal sal 
ÇÇelik Gelik Güünlerinleri’’nin nin 
77’’ncisi  ncisi  
2929 KasKasıım 2006 m 2006 
tarihinde tarihinde 
SSüüleyman Demirel leyman Demirel 
KKüültltüür r 
MerkeziMerkezi’’nde,nde, yerliyerli
ve yabancve yabancıı
konuklarkonuklarıın n 
sunumlarsunumlarııyla yla 
gergerççekleekleşştirildi. tirildi. 



ECCS ECCS İİLLİŞİŞKKİİLERLERİİ
KurulduKurulduğğu gu güünden bu yana Avrupa nden bu yana Avrupa 
YapYapıısal sal ÇÇelik Birlielik Birliğği (ECCS) i (ECCS) 
bbüünyesinde aktif olarak nyesinde aktif olarak ççalalışışmalara malara 
katkatıılan Tlan Tüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik Derneelik Derneğği; i; 
ProfProf. Dr. Nesrin . Dr. Nesrin YARDIMCIYARDIMCI ve dive diğğer er 
komite komite üüyeleriyle ECCS yeleriyle ECCS 
toplanttoplantıılarlarıına ve na ve ççalalışışmalarmalarıına na 
katkatııllıımcmcıı oldu.oldu.



ÖÖĞĞRENCRENCİİ GEZGEZİİLERLERİİ

ÖÖğğrencileri rencileri ççelik elik sektsektöörrüüne ne 
yakyakıınlanlaşşttıırmak amacrmak amacııylayla
gergerççekleekleşştirilen tirilen ööğğrenci gezileri bu renci gezileri bu 
ddöönemde de devam etti nemde de devam etti ve ve 

BorusanBorusan MannesmannMannesmann Boru Sanayi, Boru Sanayi, 
ÇÇimtaimtaşş ÇÇelik elik İİmalat ve Montaj Sanayi,malat ve Montaj Sanayi,
TabosanTabosan İİmalat ve Montaj Sanayimalat ve Montaj Sanayi

firmalarfirmalarıımmıızaza ööğğrenci gezileri renci gezileri 
ddüüzenlendi.zenlendi.



ANKARA ZANKARA ZİİYARETLERYARETLERİİ

AnkaraAnkara’’da bulunan dernek da bulunan dernek üüyesi yesi 
kurulukuruluşşlar tek tek ziyaret edilerek lar tek tek ziyaret edilerek 
dernek ve sektdernek ve sektöör r üüzerine fikir zerine fikir 
alalışışveriverişşinde bulunuldu. inde bulunuldu. 
BayBayıındndıırlrlıık ve k ve İİskan Bakanlskan Bakanlığıığı YYüüksek ksek 
Fen Kurulu (YFK) BaFen Kurulu (YFK) Başşkankanıı Oktay Oktay 
ŞŞENDURENDUR ziyaret edilerek sektziyaret edilerek sektöörrüün n 
sorunlarsorunlarıı ve ve çöçözzüüm m öönerileri sunuldu.nerileri sunuldu.
YFK BaYFK Başşkankanıı YapYapıı ÇÇelieliğği i İşİşleri Teknik leri Teknik 
ŞŞartnamesini  artnamesini  geligelişştirmemizitirmemizi istedi. istedi. 



ÇÇELELİİK YAPI K YAPI İŞİŞLERLERİİ TEKNTEKNİİK K 
ŞŞARTNAMESARTNAMESİİ

İİkiki yyııllıı aaşşkkıın bir sn bir süüredir redir ççalalışışmalarmalarıı
devam eden devam eden “Ç“Çelikelik YapYapıı İşİşleri Teknik leri Teknik 
ŞŞartnamesiartnamesi”” tamamlandtamamlandıı ve sektve sektöörrüün n 
kullankullanıımmıına sunuldu.na sunuldu.



TTÜÜRKRKİİYE YE ÇÇELELİİK YAPI TASARIMI K YAPI TASARIMI 
YARIYARIŞŞMASI 2007MASI 2007

ECCSECCS’’inin iki yiki yıılda bir lda bir 
ddüüzenledizenlediğği i “Ç“Çelikelik
YapYapıı TasarTasarıım m 
ÖÖddüüllerilleri””nene
TTüürkiyerkiye’’den den 
katkatıılacak projeyi lacak projeyi 
belirlemek belirlemek üüzere zere 
yaryarışışma dma düüzenlendi zenlendi 
ve katve katıılan projeleri lan projeleri 
dedeğğerlendiren jerlendiren jüüri, ri, 
““İİzmirzmir Adnan Adnan 
Menderes Menderes 
HavaalanHavaalanıı”” nnıınn
ECCSECCS’’ee
ggöönderilmesine nderilmesine 
karar verdi. karar verdi. 



YAPI YAPI İİSTANBUL FUARI 2007STANBUL FUARI 2007
BeBeşş yyııldldıır r 
dernek dernek 
üüyeleriyle ortak yeleriyle ortak 
platformda platformda 
““YapYapıı İİstanbul stanbul 
FuarlarFuarlarıı””nana
katkatııllıımcmcıı olan olan 
TTüürk Yaprk Yapıısal sal 
ÇÇelik Derneelik Derneğği, i, 
17 dernek 17 dernek 
kurulukuruluşşu ile u ile 
birlikte 500 mbirlikte 500 m²²
liklik alanda Yapalanda Yapıı
İİstanbul 2007 stanbul 2007 
FuarFuarıı’’na na katkatııldldıı..



PROSteelPROSteel 20072007
TUCSATUCSA ve ve BorusanBorusan ortaklortaklığıığı veve YEMYEM’’inin
organizasyonuyla gerorganizasyonuyla gerççekleekleşştirilen tirilen PROSteelPROSteel “Ç“Çelikelik
YapYapıı TasarTasarıımmıı ÖÖğğrenci renci YarYarışışmasmasıı””na olan ilgi na olan ilgi 
artarak devam ederken 2007 yartarak devam ederken 2007 yııllıınnıın n ööddüüllerilleri İİTTÜÜ
TaTaşşkkışışlala’’da yapda yapıılan tlan töörenle renle dadağığıttııldldıı..



ARCHITECTURE DERGARCHITECTURE DERGİİSSİİ’’NDE NDE 
TSALTSAL

Avrupa YapAvrupa Yapıısal sal ÇÇelik Birlielik Birliğği i 
((ECCS)ECCS) basbasıılmaya delmaya değğer projeleri er projeleri 
belirleyip genibelirleyip genişş tantanııttıımmıınana yer yer 
verdiverdiğğii ““ArchitectureArchitecture DergisiDergisi””ninnin
yeni sayyeni sayııssıınnıın n ““TevfikTevfik SenoSeno Arda Arda 
LisesiLisesi”” ProjesiProjesi’’ne ayrne ayrıılmaslmasıına na 
karar karar verdiverdi. . 



EEĞİĞİTTİİM MERKEZM MERKEZİİ

TTüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik Derneelik Derneğği i 
İİktisadi ktisadi İşİşletmesi gletmesi güündeminde yer ndeminde yer 
alan alan ““EEğğitimitim MerkeziMerkezi”” ççalalışışmalarmalarıı
hhıız kazandz kazandıı ve mimar ve ve mimar ve 
mmüühendislere yhendislere yöönelik, Mimarlar nelik, Mimarlar 
OdasOdasıı SMGM ile iSMGM ile işşbirlibirliğği ii iççinde inde 
sertifikalsertifikalıı eeğğitim programlaritim programlarıı
oluoluşşturuldu. turuldu. 



www.tucsa.orgwww.tucsa.org

TTüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik Derneelik Derneğğii’’nin nin 
www.tucsa.orgwww.tucsa.org adresindeki internet adresindeki internet 
sitesi gelisitesi gelişştirildi. tirildi. 

Internet ortamInternet ortamıında sektnda sektöör ilgililerini r ilgililerini 
bulubuluşşturan turan 
yapisalcelikcileryapisalcelikciler@@yahoogroupsyahoogroups, , 
üüyeye saysayııssıınnıı 15001500’ü’ün n üüzerine zerine ççııkardkardıı. . 



ÇÇELELİİK YAPILAR K YAPILAR ÖÖĞĞRENCRENCİİ
KULKULÜÜBBÜÜ

“Ç“Çelikelik YapYapıılar lar ÖÖğğrenci renci KulKulüübbü”ü”
kuruldu ve 19 farklkuruldu ve 19 farklıı üüniversiteden niversiteden 
5050’’ye yakye yakıın n ööğğrencinin kayrencinin kayııt oldut olduğğu u 
KulKulüüp p üüyeleri, Dernek Merkeziyeleri, Dernek Merkezi’’nde nde 
toplanttoplantıılar dlar düüzenleyerek kendi zenleyerek kendi 
ggüündemini olundemini oluşşturmaya ve gelecek turmaya ve gelecek 
yyııllıın etkinlik programn etkinlik programıınnıı oluoluşşturmaya turmaya 
babaşşladladıılar. lar. 



TUCSAmarkTUCSAmark
YapYapıısal sal ÇÇelik elik 
Yeterlik Belgesi Yeterlik Belgesi 
TUCSAmarkTUCSAmark
alan firma sayalan firma sayııssıı
1515’’e e ççııktktıı..

TUCSAmarkTUCSAmark’’ıınn
3. versiyon 3. versiyon 
programprogramıınnıı
oluoluşşturmak iturmak iççin in 
ççalalışışmalar malar 
babaşşladladıı.  .  



.             .             ,, WSCC ve WSCC ve İİMSAD MSAD ÜÜYELYELİĞİİĞİ
10 y10 yııl il iççinde uluslararasinde uluslararasıı ddüüzeyde yapzeyde yapıısal sal ççelik elik 
üüretimini %10 artretimini %10 artıırmayrmayıı hedefleyen uluslararashedefleyen uluslararasıı
proje grubuproje grubu LivingSteel, TUCSALivingSteel, TUCSA’’yyıı davet ederek davet ederek 
üüyeleri arasyeleri arasıına aldna aldıı..

LivingLiving SteelSteel’’inin öönerisiyle TUCSA aynnerisiyle TUCSA aynıı zamanda zamanda 
DDüünya nya ÇÇelik Konstrelik Konstrüüksiyon Konseyi (WSCC)ksiyon Konseyi (WSCC)’’ninnin de de 
üüyesi yesi oldu ve Prof.Dr.Nesrin YARDIMCI ile oldu ve Prof.Dr.Nesrin YARDIMCI ile 
Prof.Dr.Naci GProf.Dr.Naci GÖÖRRÜÜR organizasyonun BilbaoR organizasyonun Bilbao’’daki ilk daki ilk 
toplanttoplantııssıına katna katııldldıı..

İİnnşşaataat Malzemesi Sanayicileri DerneMalzemesi Sanayicileri Derneğği i İİMSAD MSAD 
TUCSATUCSA’’yyıı üüye aldye aldıı ve ve ççalalışışma komiteleri arasma komiteleri arasıına na 
eklediekledi..



2. 2. ÇÇELELİİK YAPILAR K YAPILAR 
SEMPOZYUMUSEMPOZYUMU

EskiEskişşehir ehir İİnnşşaataat MMüühendisleri hendisleri 
OdasOdasıı taraftarafıından ndan ikincisiikincisi
gergerççekleekleşştirilen tirilen 
“Ç“Çelikelik YapYapıılar lar SempozyumuSempozyumu””nana
hemhem dernek tandernek tanııttıımmıı hemhem de de 
dernederneğğinin akademisyen akademisyen üüyelerinin yelerinin 
sunumlarsunumlarııyla katyla katııllıımcmcıı olunduolundu. . 



TTÜÜRK YAPISAL RK YAPISAL ÇÇELELİİK K 
DERNEDERNEĞİĞİ

01.06.200701.06.2007-- 30.05.2008 D30.05.2008 DÖÖNEMNEMİİ

ÇÇALIALIŞŞMA PROGRAMI MA PROGRAMI 



Dernek Kurul ve KomiteleriDernek Kurul ve Komiteleri’’nin nin 
ççalalışışmasmasıınnıı sasağğlamak.lamak.
ISO ISO ççalalışışmalarmalarıınnıı sonusonuççlandlandıırmak.rmak.
İİktisadi ktisadi İşİşletmeyi daha letmeyi daha etkilietkili hale hale 
getirmek.getirmek.
ÜÜyelerleyelerle iliilişşkileri kileri geligelişştirmek ve tirmek ve yeni yeni 
üüye katye katııllıımlarmlarıınnıı sasağğlamak.lamak.
ÜÜyelerle toplantyelerle toplantıılar lar ddüüzenlemek.zenlemek.
SektSektöör kurum ve kurulur kurum ve kuruluşşlarlarııyla yla 
iliilişşkileri kileri yoyoğğunlaunlaşşttıırmak.rmak.
ECCS ECCS iliilişşkilerini gelikilerini gelişştirerek devam tirerek devam 
ettirmek.ettirmek.



TUCSAmark 3.versiyonunuTUCSAmark 3.versiyonunu hazhazıırlamakrlamak ve ve 
yaygyaygıınlanlaşşttıırmak.rmak.
EEğğitim ve Tanitim ve Tanııttıım amam amaççllıı seminer ve seminer ve 
toplanttoplantıılar lar ddüüzenlemek.zenlemek.
EEğğitim Merkezi itim Merkezi ççalalışışmalarmalarıına ivme na ivme 
kazandkazandıırmak.rmak.
ARAR--GE Faaliyetlerine katGE Faaliyetlerine katıılmak ve lmak ve LaboratuvarLaboratuvar
kurulmaskurulmasıı iiççin in öön hazn hazıırlrlııklara klara babaşşlamak.lamak.
ÇÇelik Yapelik Yapıı İşİşleri teknik leri teknik ŞŞartnamesini artnamesini 
tantanııtmak, duyurmak ve etkin tmak, duyurmak ve etkin kkıılmak.lmak.
TSE bTSE büünyesinde 1090 serisi standartlar nyesinde 1090 serisi standartlar 
konusunda CEN ile konusunda CEN ile birliktebirlikte ççalalışışacak Ayna acak Ayna 
Komite (Komite (Mirror CommitteeMirror Committee) ) kurmak.kurmak.



PROSteelPROSteel--20082008 “Ç“Çelikelik YapYapıı Projesi Projesi 
ÖÖğğrenci renci YarYarışışmasmasıı””nnıı ddüüzenlemek.zenlemek.
2007 y2007 yııllıı iiççin 8. in 8. ““YapYapıısalsal ÇÇelik elik 
GGüünnü”ü”nnüü ddüüzenlemek.zenlemek.
DIFISEKDIFISEK’’le birlikte le birlikte ““YangYangıınn GGüüvenlivenliğği i 
MMüühendislihendisliğği i SemineriSemineri””nini hazhazıırlamak.rlamak.
“Ç“Çelikelik YapYapıılarlar”” dergilerinin dergilerinin 
yayyayıımlanmasmlanmasıınnıınn devamdevamıınnıı sasağğlamak.lamak.
www.www.tucsatucsa.org.org sitesinin ssitesinin süürekli rekli 
ggüüncel halde ncel halde tutulmastutulmasıı iiççinin projeler projeler 
geligelişştirmek.tirmek.


