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1.  AMAÇ 

  Bu yönetmeliğin amacı, Türk Yapısal Çelik Derneği genel amaçları doğrultusunda 
yapısal çelik ile ilgili üniversite ve meslek yüksekokulu öğrencileri ile yeni mezunlarına, çelik 
yapıların tasarım, mühendislik ve yapım esasları hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirmek, 
çeliği sevdirmek, bu yönde bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, teknik, etik ve 
sosyal bakımdan mesleki hayata hazırlanmalarına yardımcı olmaktır. 
2.  KAPSAM: 

  GENÇEL Yönetmeliği, Öğrenci İlişkileri Komitesinin ve Genç Çelikçiler Topluluğunun 
kuruluş ve yürütülmesine ilişkin hususlar açısından Komite ve Topluluk yönetimini, 
amaçlanan eğitim ve gelişimin sağlanması açısından bu Yönetmelik kapsamına giren 
öğrencileri ve mezunları kapsar. 
3.  SORUMLULUKLAR 

3.1. Bu yönetmeliğin hazırlanması, onaylanması ve uygulatılmasından aşağıdakiler 
sorumludur: 
3.1.1.   Yönetim Kurulu (onay) 
3.1.2.   Yönetim Kurulu Başkanı (Küçük değişikliklerin onayı) 
3.1.3.        Kurumsal İletişim Yöneticisi (süreç yönetiminin kontrolü ve koordinasyonu) 
3.1.4.   Öğrenci İlişkileri Komitesi, GENÇEL Çalışma Grubu ve bağlı komisyonlar (hazırlık 
ve uygulama) 
3.2.  Bu yönetmeliğin uygulanmasından; GENÇEL Çalışma Grubu Koordinatörü, Başkanı 
ve üyeleri ile GENÇEL’e gönüllü olarak katılan öğrenciler ve mezunların oluşturduğu 
komisyonlar sorumludur. 
4.  TANIMLAR 

   Türk Yapısal Çelik Derneği Tanımlar Dokümanında olduğu gibidir.  
  ÇELYÖK: Çelik Yapılar Öğrenci Kulübü 
  GENÇEL: Genç Çelikçiler Topluluğu (Logosu sağdadır) 
5.  KURULUŞ ve GÖREVLER  

5.1.  Organizasyon: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.  Öğrenci İlişkileri Komitesi: 

   Yönetim Kuruluna bağlı olarak ve belirlenen çalışma esaslarına / süreç dokümanına 
göre faaliyetlerini yürütür. GENÇEL Çalışma Grubu ile Yönetim Kurulu arasındaki ilişkinin 
düzgün yürütülmesi, Çalışma Grubu faaliyetlerinin Derneğin prensiplerine uygun olarak daha 
etkili ve yararlı yürütülmesi için gerekli desteği verir. Yönetim Kurulu Koordinatörü Yönetim 
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Kurulu tarafından belirlenir. Komite Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Raportörü komite 
tarafından seçilir. Seçilenlerin görev süresi Yönetim Kurulu görev süresiyle paraleldir.  
  Öğrenci İlişkileri Komitesi; GENÇEL’e genel hedefler verecek, uygulama konusunda 
Çalışma Grubunun ve Komisyonlarının çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli önlemleri 
alacak, öğrencilerin çalışmalarına ilişkin sorularının cevaplandırılmasını sağlayacak ve onlara 
yol göstericilik yapacaktır. 
5.3.  GENÇEL Çalışma Grubu (ÇG): 

   ÇG; GENÇEL Koordinatörü, ÇG Başkanı, Başkan Yardımcısı, Raportörü GENÇEL 
Komisyon Temsilcilerinden oluşur. ÇG Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Raportörü GENÇEL 
Çalışma Grubu üyeleri arasından seçilir. Seçim sonuçları, Öğrenci İlişkileri Komitesi aracılığı 
ile Yönetim Kuruluna bildirilir, seçilenler Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı 
olurunun alınmasını takiben göreve başlarlar. Çalışma Grubu, normal çalışmaları ve önerileri 
için Öğrenci İlişkileri Komitesiyle, yarışmalar konusunda Yarışma ve Ödüller Komitesi ile 
gerekli koordinasyonu yaparlar. ÇG’de üniversitelerin dengeli bir şekilde temsili, görevlerin 
mümkün olduğunca dönerli bir şekilde paylaşılması esas alınır. ÇG’nun en az 1/3’ü 
öğrencilerden oluşur.  
    GENÇEL üyeleri dernek amaç ve ilkeleri dışında karar alamazlar. GENÇEL tarafından 
alınan kararların uygulanabilmesi için kararların Dernekler Yasası doğrultusunda, Öğrenci 
İlişkileri Komitesi bünyesinde de karar altına alınması gerekir. 
5.3.1.  GENÇEL Koordinatörü: 
  GENÇEL Koordinatörü Kurumsal İletişim Yöneticisidir. Kurumsal İletişim Yöneticisi 
tarafından yürütülen bu görev, öğrenci ve mezunlarla ilişkileri ve ilgili TUCSA komiteleriyle 
koordinasyonu sağlamak, dernek adına bilgileri Çalışma Grubu ile paylaşmak ve Grubun 
karar ve önerilerini Öğrenci İşleri Komitesine iletmekten sorumludur. GENÇEL Koordinatörü 
Çalışma Grubunun tüm toplantılarına iştirak eder. GENÇEL Koordinatörü,  
5.3.1.1.  Çalışma Grubunun ve Komisyonların; dernek amaçlarına ve usullerine ters 
düşmediği sürece özgürce ve kendi inisiyatifleri ile çalışmasını izler, 
5.3.1.2.  GENÇEL aktif üyelerinin (öğrenciler ve mezunlar) danışma gereği duyduğu her 
konuda kendilerine yardımcı olur.  
5.3.1.3.  GENÇEL aktif üyelerinin yasalara, dernek amaç ve ilkelerine uygun olmayan 
davranışlarına izin veremez ve böyle bir durum ortaya çıktığında, ÇG Başkanına bilgi vererek 
ÇG veya Komisyonun o etkinliğini durdurur, durumu Öğrenci İşleri Komitesi Başkanına 
bildirir. 
5.3.2.  GENÇEL ÇG Başkanı: 
5.3.2.1.  Çalışma Grubunun; aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmasını ve bu 
konuda öğrencilere ve mezunlara yön gösterilmesini sağlar.  
    a. GENÇEL Öğrenci Komisyonunun ve GENÇEL Mezun Üyeler Komisyonunun 
yıllık hedeflerinin saptanması,  
   b.  Öğrenci Üyeler Komisyonu ile Mezun Üyeler Komisyonlarının oluşturulması, 
Önceki Üyeler Danışma Komisyonu vasıtasıyla yönlendirilmesi ve organizasyonunun 
sağlanması,  
   c. Etkinliklerinin planlanması ve uygulanması, 
   d. Gerektiğinde, üyelerin teknik sorunlarının çözümü için Önceki Üyeler Danışma 
Komisyonu ile Teknik Danışma Kurulu üyelerinden ve TUCSA kütüphanesinden 
yararlanılmasının sağlaması. 
5.3.2.2.  Öğrenci İşleri Komitesi Toplantılarına Çalışma Grubunu temsilen katılır. Ayrıca, 
GENÇEL Komisyonlarının çalışmalarına da katılır, katılamadığı toplantılara en az bir ÇG 
üyesinin katılmasını sağlar.  
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5.3.3.  GENÇEL ÇG Başkan Yardımcısı: 
  Başkanın katılamadığı ÇG toplantılarını yönetir, başkana gerekli desteği verir.  
5.3.4.  GENÇEL ÇG Raportörü: 
   ÇG’nun amaçlarının, etkinlik planının ve raporlarının hazırlanmasını ve Genel 
Sekreterlik, Öğrenci İşleri Komitesi YK Koordinatörü ile Başkanına gönderilmesini sağlar. 
Bütçe gerektiren etkinliklerin taslak bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kurulu onayına 
sunulmak üzere ÇG Koordinatörüne ve Başkanına gönderir. Öğrenci İşleri Komitesi 
Toplantılarına ÇG Başkanı ile birlikte katılır. 
5.4.  Öğrenci Üyeler Komisyonu: 
   GENÇEL bünyesindeki Öğrenci Üyeler Komisyonu, aşağıda Madde 6.4 (Genç 
Çelikçiler Topluluğu Üyelik Koşulları) kapsamında belirtilen öğrenci üyelerden oluşur. Üye 
öğrencilerin bireysel ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmak ve etkinliklerini daha verimli 
hale getirebilmek üzere kurulmuş olan Öğrenci Üyeler Komisyonu kendi arasında Başkan, 
Başkan Yardımcısı ve Yazman seçer, proje bazında veya konularına göre Alt Komisyonlar 
oluşturabilir. 
5.5.  Mezun Üyeler Komisyonu: 
  GENÇEL bünyesindeki Mezun Üyeler Komisyonu, aşağıda Madde 6.4 (Genç 
Çelikçiler Topluluğu Üyelik Koşulları) kapsamında belirtilen aktif mezun üyelerden oluşur. 
Üyelerin bireysel ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmak, sektöre aşinalıklarını arttırmak, 
sektör paydaşlarıyla iletişim kurmalarına katkıda bulunmak, etkinlikleri daha verimli hale 
getirebilmek üzere kurulmuş olan Mezun Üyeler Komisyonu kendi arasında Başkan, Başkan 
Yardımcısı (gerekirse) ve Yazman seçer, proje bazında veya konularına göre Alt 
Komisyonlar oluşturabilir. 
5.6.  Danışma Komisyonu: 
  Danışma Komisyonu, GENÇEL üyeleriyle bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, derneğin 
mimar ve mühendislere daha iyi hizmet verebilmesi için görüş ve önerilerini paylaşmak 
amacıyla kurulmuştur. İki tür üyesi vardır: Birincisi, daha önce Çelik Yapılar Öğrenci Kulübü 
(ÇELYÖK) ve GENÇEL bünyesinde üyelik yapmış, faal üyelik süresini doldurmuş önceki 
üyeler, aksini belirtmedikleri sürece Danışma Komisyonu’nun doğal üyesidirler. İkincisi ise, 
çelik yapılar veya yapısal yangın, korozyon gibi dolaylı olarak çelik yapılarla ilgili konularında 
yüksek lisans veya doktora yapmış mimar ve mühendisler de arzu ettikleri takdirde Danışma 

Komisyonu üyesi olabilirler.  
6.  UYGULAMA 

6.1.  Öğrenci İşleri Komitesi ile GENÇEL İlişkisi: 

   Öğrencilere, yeni mezun mimar ve mühendisler ile danışma komisyonundaki mimar 
ve mühendislere, yukarıda Madde-1 (Amaç) paragrafında belirtilen esaslar dahilinde Madde-
5’de açıklanan imkânları sağlamak üzere TUCSA bünyesinde dernek üyelerinden oluşan 
Öğrenci İşleri Komitesi ve yukarıda belirtilen Genç Çelikçiler Topluluğu (GENÇEL) 
bulunmaktadır. Öğrencilerle ilgili sorunların ve ihtiyaçların çözümüne yardımcı olmak üzere 
kurulmuş olan Komite, yukarıda Madde 5.2 paragrafında belirtildiği gibi GENÇEL’in 
çalışmalarına da destek olacaktır.  
6.2.  GENÇEL Üyelerine Tanınan Haklar ve İmkanlar  

  GENÇEL üyeleri aşağıdaki hak ve imkânlardan yararlanırlar; 
6.2.1 GENÇEL üyeleri (komisyon üyeleri dahil) herhangi bir aidat ödemezler, ancak – 
seçme seçilme hakkı dışında – dernek üyelerinin sahip olduğu duyuruları alma, indirimlerden 
yararlanma vb. tüm haklara sahiptirler.  
6.2.2 Derneğimize intikal eden staj ve iş imkânları konusunda önceliğe sahiptirler. 
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6.2.3 Yukarıda belirtilen mezun ve danışman mimar ve mühendisler, dernek tarafından da 
uygun görülecek komite ve çalışma grubu çalışmaları ile diğer faaliyetlerine gönüllü olarak 
katılabilirler.  
6.2.4  Bilgi paylaşımı ve haberleşme için Grup üyeleri ile gencel@googlegroups.com e-grup 
adresini kullanabilirler, 
6.2.5  Dernek kütüphanesinden Salı ve Perşembe günleri 10.00-16.00 saatleri dışında da 
kütüphane yetkilisi ile önceden koordine ederek her gün mesai saatlerinde yararlanabilirler 
(Coid19 salgını veya olağanüstü durumlar nedeniyle yukarıda belirtilen saatler değişebilir),  
6.2.6 Yapısal Çelik Eğitim Merkezi’nin ücretli seminer ve kurslarına öğrenciler %50 indirimli 
olarak, mezun üyeler akademisyen indiriminden yararlanarak katılabilirler, 
6.2.7  Dernek web sitesinin periyodik e-duyurularını otomatik olarak alırlar. 
6.2.8  GENÇEL Üyelerinin, bir işe girdikleri andan itibaren Çelik Yapılar dergisinin basılı 
versiyonuna abone olması istenir.  
6.2.9 GENÇEL Üyeleri, bir şirket kurduklarında veya şirkete girdiklerinde kurdukları / 
girdikleri şirketin üye olmasını sağladıklarında bir kereye mahsus alınan ilk giriş aidatından 
%20 indirim uygulanır.  
6.3.  GENÇEL’ün Etkinlikleri  
  GENÇEL üyeleri, etkinliklerini GENÇEL Koordinatörünün bilgisi çerçevesinde kendileri 
planlar ve uygularlar. GENÇEL Koordinatörü tarafından, planlanan etkinlikler hakkında 
Öğrenci İşleri Komitesi’ne bilgi verilir veya destek talebinde bulunulabilir. Bununla birlikte, 
etkinlik planlamasında; yapısal çelik ile ilgili bireysel ve mesleki gelişimleri açısından 
aşağıdaki hususlar da göz önünde bulundurulur; 
6.3.1 Mesleki yeni bilgileri ve yayınlar hakkındaki referansları GENÇEL üyeleri arasında 
paylaşmak,  
6.3.2  Eğitim ve bilgi eksiklerini belirleyerek, bunların diğer eğitim kurumlarındaki  / 
kuruluşlardaki GENÇEL üyeleri ile paylaşımını organize etmek, 
6.3.3  Dernek tarafından düzenlenen yarışma, proje sergisi, seminer ve benzeri etkinliklerin 
daha yararlı hale gelmesi için gerekli katkıyı sağlamak ve öğretim kurumlarındaki benzer 
etkinlikleri yürüten öğrenci kulüpleri ile koordinasyonu sağlamak, 
6.3.4 Mesleğin uygulama yönünü gerek mezuniyetten önce gerek mezun olduktan sonra 
daha iyi tanımak amacıyla yapısal çelik tasarım, imalat ve uygulama firmaları ile malzeme 
üretim fabrikalarına bilgilendirme turları düzenlemek, işverenlerle sohbet toplantıları organize 
etmek,  
6.3.5  İki ayda bir yayımlanan Çelik Yapılar dergisinde, 65. sayıdan itibaren tahsis edilen 
GENÇEL sayfasını ve Dernek web sitesindeki GENÇEL bölümünü oluşturmak, düzenlemek, 
güncelleştirmek ve öğrenciler için daha yararlı hale getirmek, öğrencilerin ve genç 
mühendislerin etkinliklerini, gereksinimlerini ve önerilerini bu platformlarda paylaşmak,  
6.3.6  Başta Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) üyesi ülkeler olmak üzere, diğer ülkelerdeki 
öğrencilerle ve genç meslektaşlarla bilgi paylaşımını sağlayacak ve uluslararası deneyimi 
arttıracak etkinlikler düzenlenmesine yardımcı olmak. 
6.4.  Genç Çelikçiler Topluluğu Üyelik Koşulları 

6.4.1 GENÇEL’e üye olmak, Dernek Tüzüğü Madde 7 kapsamında Derneğin aslî üyesi 
olmak anlamına gelmez. Gönüllülük esasına dayanan GENÇEL Üyeliği için, GENÇEL 
üyelerinden herhangi bir ücret veya aidat talep edilmez. GENÇEL üyeliği iki türlüdür: 
6.4.1.1. GENÇEL Aktif Üyeliği; öğrenci üyeler ile aşağıdaki belirli koşullara uygun mezun 
mimar ve mühendisleri kapsar, 
6.4.1.2. GENÇEL Danışman Üyeliği ise; aşağıda Madde 6.4.3 paragrafında tanımlanan 
mezun mimar ve mühendisleri kapsar, 

mailto:gencel@googlegroups.com
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6.4.2  GENÇEL aktif üyesi olabilmek için aşağıdaki koşullara uygun olmak gereklidir.  
6.4.2.1.  Dernekler Yasası’na göre derneklere üye olmaya mani bir durumu olmamak, 
6.4.2.2.  En az 18 yaşını doldurmuş olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak,  
6.4.2.3.  Üniversitelerin mimarlık bölümü ile inşaat, makina, metalürji ve malzeme 
mühendisliği bölümü öğrencisi veya meslek yüksekokullarının (MYO) yapısal çelik tasarım, 
imalat ve uygulaması ile ilgili bölümlerinde öğrenci olmak veya üniversitelerin / MYO’larının 
yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmuş mimar, mühendis veya tekniker olmak,  
6.4.3.  GENÇEL Danışman üyesi olmak için;  
6.4.3.1.  Daha önce Çelik Yapılar Öğrenci Kulübü (ÇELYÖK) ve GENÇEL bünyesinde 
üyelik yapmış, faal üyelik süresini doldurmuş önceki üye olmak,  
6.4.3.2. Doktora ve yüksek lisans çalışmalarını çelik yapılar ve yapısal yangın konularında 
yapmış mimar ve mühendis olmak, 
6.4.4  Yukarıda belirtilen koşullara uygun istekli olan; öğrenciler GENÇEL üyesi olmak için 
GENÇEL Öğrenci Üyelik Başvuru Formunu (FR-PR-06), mezunlar ise (FR-PR-07) Formunu 
doldurup e-mail ile pr@tucsa.org adresine göndererek veya başvuru formunu elden teslim 
ederek başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahibinin GENÇEL’e üye kabul edilip edilmediği 
beş iş günü içinde e-mail ile kendisine bildirilir.  
6.4.5  GENÇEL aktif üyesinin üyeliği aşağıdaki durumlarda sona erer; 
6.4.5.1.  Yazılı olarak veya e-mail ile bildireceği kendi isteği üzerine, 
6.4.4.2.  Başvuru formunda yanlış beyanda bulunduğu tespit edildiğinde otomatik olarak, 
6.4.4.3.  30 yaşını doldurduğunda veya mezuniyetinden itibaren beş yıl dolduğunda 
(hangisi önce olursa) otomatik olarak. 
6.4.6 GENÇEL Danışma Komisyonu üyeliği aidiyet duygusunu yaşatmak ve gençlere bilgi 
ve deneyimlerini aktarmak üzere, derneğe üye olup olmadığına bakılmaksızın sektör ile ilgisi 
kalmayana kadar devam eder.  
7.  YÜRÜRLÜK 

  Bu Yönetmelik;  
7.1. Yönetim Kurulu tarafından 14 Ekim 2020 tarih ve 222 sayılı kararla onanmış ve 
yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.  
7.2.  Daha önce 13 Nisan 2008 tarihinde yayımlanmış olan, SY-KK-03.04 sayılı Çelik 
Yapılar Öğrenci Kulübü (ÇELYÖK) Süreç Yönetimi dokümanını yürürlükte kaldırır.  




