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2017 SPONSORLUKLAR DOSYASI  
 

Türk Yapısal Çelik Derneği’nin üyelerine ve sektör paydaşlarına tanıtım ve sektörel 

eğitim ve etkinliklere katkıda bulunmalarına olanak sağlamak üzere aşağıdaki konularda 

sponsorluklar düzenlenmiştir. 

 

1. TUCSA’nın Kuruluşunun 25. Yıl Kutlamaları kapsamında 

a. 25. Yıl Kitabı 

b. TUCSA Öykü Yarışması  

2. SteelPRO 2017 ve SteelPRO 2018 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması 

3. 18. Yapısal Çelik Günü 

4. Eğitim Destek Sponsorlukları 
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25. YIL KİTABI 
 
Dernek Kuruluş Bildiriminde belirtilen 20 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş ve Tüzüğü 3 Aralık 
1992 tarihinde gazetede yayımlanmış olan Türk Yapısal Çelik Derneği, içinde bulunduğumuz 
2017 yılında 25. Yılını sürmenin onurunu yaşamaktadır. Kuruluşundan günümüze kadar geçen 
çeyrek asırlık dönemde, gerek derneğimizde, gerek sektörümüzde, gerek ülkemizde ve 
dünyada çok önemli değişiklikler oldu.  

1990 yılında Birinci Körfez Savaşı ve Varşova Paktının dağılması, 1991 yılında Sovyetler 
Birliği’nin dağılması sonucu Soğuk savaşın bittiği dönemde kurulan derneğimiz, 2003 yılında 
Irak Lideri Saddam Hüseyin’in, 2011 yılında Libya Lideri Muammer Muhammed Abu Minyar el-

Kaddafi’nin devrilmesine tanıklık etti. Bu dönem içinde, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) 
Başkanlığı’na 3 dönem (1999-2000 / 2009-2010 / 2014-2015) Türk Yapısal Çelik Derneği 
Başkanları seçildi.  

Derneğimiz ve sektörümüz adına önemli bir tarih kesitini kapsayan 25 yılın özetini içerecek 
olan ve TUCSA’nın 25 Yılını ölümsüzleştirmek amacıyla hazırlanacak 25. Yıl Kitabı, Yapısal 
Çelik Günü ve 25. Yıl etkinliklerinin katılımcıları ile kamu ve sektör paydaşlarıyla 
paylaşılacaktır.  

25. Yıl Kitabı Sponsorluk Koşulları 
Sponsor Hakları: 1.  25. Yıl Kitabı Sponsoru ismi / logosu, yayımlanacak 25. Yıl Kitabının 

içinde yer alacak Sponsorlar sayfasında yayımlanır.  
 3.  25. Yıl Kitabı Sponsorunun isim / logosu 18. Yapısal Çelik Günü ve 

Gala Yemeği salonlarındaki sponsor panolarında yer alır. 
 4.  TUCSA web sitesinin ilgili sayfalarında sponsor logosuna yer verilir. 

Sponsorluk Bedeli:  10.000 TL+KDV 
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TUCSA ÖYKÜ YARIŞMASI 
 
TUCSA Öykü Yarışması, Türk Yapısal Çelik Derneği’nin kuruluşunun 25. yılı nedeniyle ilk kez 
düzenlenmektedir. Tüm amatör yazarları kente ilişkin yaşanmışlıklarını ve hayallerini 
paylaşmaya davet eden bu yarışmaya katılacak öykülerin, birer edebî yapıt olmalarının yanında, 
günümüze ve geleceğimize de ışık tutabileceğine inanıyoruz.  
 
Bu yarışmanın, sosyal medyadan yararlanarak ve basının da desteğini alarak geniş bir kitleye 
ulaşması planlanmaktadır. Bu girişimimizin bir amacı da, Türk Yapısal Çelik Derneği’nin ve 
dolayısıyla çelik yapıların bilinirliğini artırmak, toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmaktır.  
 
 
TUCSA Öykü Yarışması Sponsorluk Koşulları 
 
Ana Sponsor 
Sponsor Hakları: 1.  Ana Sponsor, arzu ettiği takdirde ve 28 Nisan 2017 tarihine kadar 

gerekli işlemleri tamamladığı takdirde tek başına sponsor olma 
hakkına sahiptir. 

 2. Ana Sponsora ait unvan ve logo, yayımlanacak öykü kitabının arka 
kapak sayfasında yer alır. 

 3.  Ana sponsorun isim / logosu Ödül Töreni salonundaki sponsor 
panosunda yer alır. 

 4.  SteelPRO/Öykü ve TUCSA web sitelerinin ilgili sayfalarında sponsor 
logosuna yer verilir. 

 5.  Ödül Töerin Salonu fuayesinde tanıtım masası tahsis edilir. 

Sponsorluk Bedeli:  40.000 TL+KDV 
 
Platin Sponsor 
Sponsor Hakları: 1.  Tek Ana Sponsor olmaması halinde Platin Sponsor olunabilir. Ana 

Sponsor’un olup olmadığı, en geç 28 Nisan 2017 tarihini müteakip 
kesinleşecektir.  

 2.  Yarışma için tek Platin Sponsor ve birden fazla Altın Sponsor olabilir. 
Platin sponsorluk tek olacağı için, ilk müracaat eden kuruluş / kişiye 
verilir. 

 3.  Platin sponsorun isim / logosu, Ödül Töreni salonundaki sponsor 
panosunda yer alır. 

 4.  SteelPRO/Öykü ve TUCSA web sitelerinin ilgili sayfalarında sponsor 
logosuna yer verilir. 

 5.  Ödül Töreni Salonu fuayesinde tanıtım masası tahsis edilir. 

Sponsorluk Bedeli:  20.000 TL+KDV 
 
Altın Sponsor 
Sponsor Hakları: 1.  Tek Ana Sponsor olmaması halinde Altın Sponsor olunabilir. Ana 

Sponsor’un olup olmadığı, en geç 28 Nisan 2017 tarihini müteakip 
kesinleşecektir.  

 2. Altın Sponsora ait unvan ve logo, yayımlanacak öykü kitabının arka 
kapak sayfasında yer alır. 

 3.  Altın sponsorun isim / logosu Ödül Töreni salonundaki sponsor 
panosunda yer alır. 

 4.  SteelPRO/Öykü ve TUCSA web sitelerinin ilgili sayfalarında sponsor 
logosuna yer verilir. 

Sponsorluk Bedeli:  10.000 TL+KDV 
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SteelPRO 2017 ve SteelPRO 2018 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMALARI 
 
 
Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, ilki 2004 yılında PROÇEL kısa adıyla, daha sonra 
Borusan Mannesmann ana sponsorluğunda ve işbirliğiyle PROSteel kısa adıyla 
gerçekleştirilen “Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması” bu yıldan itibaren SteelPRO kısa 
adıyla gerçekleştirilmektedir.  
 
Bu yarışma tam 14 yıldır ülkemizdeki Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği öğrencilerine 
profesyonel yaşama geçmeden önce kendilerini sınama ve geliştirme imkanı sunarken, mimar 
ve mühendislerimizin öğrencilik döneminde çeliği anlamaları ve sevmelerine olanak 
sağlanmaktadır.  
 
Türkiye’nin çelik yapıların avantajlarından yararlanmayı öğrenmesi ve çelik yapıların 
yaygınlaştırılması aşamasında 14 yıldır üniversite öğrencileri için düzenlenen bu yarışmanın 
önemi ve yararı tartışılmazdır 
 
SteelPRO 2017 Öğrenci Yarışması Sponsorluk Koşulları 
 

SPONSORLUK KATEGORİSİ ve 
BEDELİ 

 

SPONSOR HAKLARI 
Ana 

Sponsor(3) 

Platin 
Sponsor 

(50.000 TL) 

Altın 
Sponsor 

(10.000 TL) 

Gümüş 
Sponsor 

(5.000 TL) 

Basılı malzemelerde sponsor logosuna 
yer verilecektir (1)  

    

Yarışma Kitapçığı yayımlandığı takdirde 
kitabın arka kapağında sponsor 
logosuna yer verilecektir (1)    

    

Ödül Töreni salonunda yer alacak olan 
panoda veya sahnede sponsor logosuna 
yer verilecektir (1) 

    

SteelPRO ve TUCSA web sitelerinin ilgili 
sayfalarında sponsor logosuna yer 
verilecektir (1)    

    

SteelPRO web sitesinden sponsorun 
web sitesine link verilecektir. 

    

TUCSA web sitesinden sponsorun web 
sitesine link verilecektir 

   - 

Firma malzeme kataloğu SteelPRO web 
sitesinde yayımlanacak (Boyut 
sınırlaması vardır) 

   - 

Etkinlik sırasında sponsora tanıtım 
dokümanlarını ve broşürlerini 
dağıtabilme imkanı sağlanacaktır. 

  - - 

Ödül Töreninin yapıldığı mekanda 
tanıtım masası tahsis edilecektir 

  - - 

Ödül Töreni öncesinde firma tanıtım 
videosunun gösterilmesi sağlanacaktır 
(Süre sınırlaması vardır) 

 - - - 

Not: (1) Basılı malzemelerde ve bannerlarda kullanılacak olan Sponsor Logoları, kategorilerine göre 
belirlenecek boyutlarda kullanılacaktır. 

           (2) Yukarıdaki tabloda yer alan (  ) işareti, kolonun üstündeki sponsor kategorisinin o satırdaki 
hakka sahip olacağını gösterir. 

       (3) Ana Sponsor tek olacaktır.  
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18. YAPISAL ÇELİK GÜNÜ 
 
2000 yılından itibaren her yıl düzenlenen ve sektörün buluşma günü niteliğinde olan 
geleneksel Yapısal Çelik Günleri’nin 18’incisi, bu yıl 26 Ekim 2017 Perşembe günü İstanbul 
Marriott Asia Otel’de tam gün olarak düzenleniyor. 18. Yapısal Çelik Günü Derneğimizin 
kuruluşunun 25. Yılı nedeniyle özel bölümleri de içerecek. 
 
18. Yapısal Çelik Günü Sponsorluk Koşulları  
 

SPONSORLUK KATEGORİSİ ve 
BEDELİ 

 

SPONSOR HAKLARI 

Ana 
Sponsor(3) 

(40.000 TL) 

Platin 
Sponsor 

(25.000 TL) 

Altın 
Sponsor 

(15.000 TL) 

Firma 
Tanıtım Alanı 
 (10.000 TL) 

Fuayede tanıtım masası tahsis 
edilecektir 


(2)    

Ödül Töreni salonunda yer alacak olan 
panoda veya sahnede sponsor logosuna 
yer verilecektir (1) 

   - 

TUCSA web sitesinin ilgili sayfasında 
sponsor logosuna yer verilecektir (1)    

   - 

Sponsor logosuyla birlikte sponsorun 
web sitesine link verilecektir 

   - 

Basılı malzemelerde sponsor logosuna 
yer verilecektir (1)  

  - - 

Etkinlik sırasında sponsora tanıtım 
dokümanlarını ve broşürlerini 
dağıtabilme imkanı sağlanacaktır. 

  - - 

Sektördeki yenilikleri içeren sunum 
yapmak üzere 20 Dakika süre ile 70 
kişilik seminer salonu tahsisi 

  - - 

Firma malzeme kataloğu TUCSA web 
sitesinin ilgili sayfasında yayımlanacak 
(Boyut sınırlaması vardır) 

 - - - 

Ödül Töreni öncesinde firma tanıtım 
videosunun gösterilmesi sağlanacaktır 

 - - - 

Not: (1) Basılı malzemelerde ve bannerlarda kullanılacak olan Sponsor Logoları, kategorilerine göre 
belirlenecek boyutlarda kullanılacaktır. 

           (2) Yukarıdaki tabloda yer alan (  ) işareti, kolonun üstündeki sponsor kategorisinin o satırdaki 
hakka sahip olacağını gösterir. 

       (3) Tek Ana Sponsor olacaktır.  
       (4) TUCSA üyesi kuruluşlara %10 indirim uygulanır.  
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EĞİTİM DESTEK SPONSORLUKLARI 
 
Yıllardır sürdürdüğümüz mesleki eğitim çalışmaları 2017 yılından itibaren, Yapısal Çelik Eğitim 
ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi bünyesinde teşkil edilen YAÇEM Akademi tarafından 
verilmektedir. Profesyonel anlayış içinde yürütülen eğitimlerin işletme giderleri ve 
eğitmenlerinin önemli bir kısmına ödenen ücretler gözönüne alındığında ve kursiyer sayısının 
her zaman istenen seviyede olmaması nedeniyle kurs gelirlerinin çoğu zaman kurs 
maliyetlerini karşılamadığı bilinmektedir. Kâr amacı gütmeyen YAÇEM Akademi, eğitim ve 
kurslarını eğitime destek veren paydaşlarının katkılarıyla sürdürmeye devam etmektedir.   
 
Eğitim Destek Sponsorluk Koşulları 

Yıllık Eğitim Destekçileri  
Yıllık Eğitim Desteği, sözleşme tarihinden itibaren bir yıl sürelidir.  

SPONSORLUK KATEGORİSİ ve 
BEDELİ 

 

SPONSOR HAKLARI 

Platin Eğitim 
Destekçisi 

(90.000 TL) 

Altın Eğitim 
Destekçisi 

  (70.000 TL) 

Gümüş 
Eğitim 

Destekçisi 
(50.000 TL) 

Bronz Eğitim 
Destekçisi 

(30.000 TL) 

Bir yıl içinde açılan kurslardan 
bazılarında tanıtım masası kurabilir, 
kursiyerlere doküman v.b. tanıtıcı 
malzemesini dağıtabilir. 

6 kursta 4 kursta 2 kursta 1 kursta 

Kurslara ücretsiz katılım (Belirtilen sayı 
ile sınırlı) (1) 

4 kişi 3 kişi 2 kişi 1 kişi 

TUCSA web sitesinin ilgili sayfasında 
sponsor logosuna yer verilecektir (2)    


(3)    

Sponsor logosuyla birlikte sponsorun 
web sitesine link verilecektir 

   - 

Kurs duyurularında sponsor logosuna 
yer verilecektir (2)  

  - - 

Not: (1) Ücretsiz katılım kotası dışındakiler için, kurs ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır. Bu 
durumda, kurs duyurusunda belirtilen diğer indirimler uygulanmaz.  

           (2) Basılı malzemelerde ve bannerlarda kullanılacak olan Sponsor Logoları, kategorilerine göre 
belirlenecek boyutlarda kullanılacaktır. 

       (3). Yukarıdaki tabloda yer alan (  ) işareti, kolonun üstündeki sponsor kategorisinin o satırdaki 
hakka sahip olacağını gösterir. 

       (4) Yukarıda verilen destek bedellerinde KDV hariçtir.  
 

Tekil Eğitim Etkinliği Destekçileri  
Destekçi Hakları: 1. Kurs / Seminer ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır. Bu durumda, 

kurs duyurusunda belirtilen diğer indirimler uygulanmaz. 
 2. Desteklenen kurs ile ilgili web sayfasında destekçi kuruluşun 

logosuna yer verilir.  
Destek Bedeli:  Her bir eğitim etkinliği için, eğitim / seminer eğitmenlerinin yurtiçi veya 

yurtdışından olmasına, süresine ve sponsor sayısına bağlı olarak KDV 
hariç, 5.000 TL ilâ 20.000 TL arasında değişen miktarlarda belirlenir. 

 

Eğitim Yayını Destekçisi 
Destekçi Hakları: Eğitim Yayını Destekçisinin logosu, Eğitim Yayınları Dizisi kapsamında 

basılan eğitim kitabı / ders notunun arka kapak sayfasına “Bu yayın 
……’ın desteğiyle basılmıştır” ibaresiyle birlikte basılır. 

Destek Bedeli:  15.000 TL’dir. Bir yayın için birden fazla destekçi olması halinde; iki 
destekçiden her biri için 9.000 TL, dört destekçiden her biri için 6.000 
TL. Belirtilen destek bedelleri KDV hariçtir.  

 

Uluslararası Toplantılara Katılımcı Destekçisi 
Destekçi Hakları: İlgili web sayfasında destekçi kuruluşun logosuna yer verilir. 
Destek Bedeli:  Uluslararası toplantılara katılacak akademisyenlerin yol, yemek ve 

konaklama giderlerini karşılamak üzere her bir gidiş için yaklaşık 3.000 
Euro ödenir. ECCS Teknik Komitesi toplantıları yılda iki kez düzenlenir.  

 


