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2021 SPONSORLUKLAR DOSYASI  
 

Türk Yapısal Çelik Derneği’nin üyelerine ve sektör paydaşlarına firma 

tanıtımlarını yapmalarına ve bu vesileyle sektörel eğitim ve etkinliklere 

katkıda bulunmalarına olanak sağlamak üzere aşağıdaki konularda 

sponsorluklar düzenlenmiştir. 

 

1. 18. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması SteelPRO 2021  

2. 22. Yapısal Çelik Günü 

3. TUCSA Sektör Ödülleri 

4. Eğitim Destek Sponsorlukları 

5. 2nd International Corrosion and Surface Protection for Steel Conference 
and Exhibition (CASP 2022) Sponsorlukları  

6. Adım Adım Türkiye Çelik Yapılar Seminerleri 
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18. ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI - SteelPRO 2021 
 
 
Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, ilki 2004 yılında PROÇEL kısa adıyla, daha sonra 
Borusan Mannesmann ana sponsorluğunda ve işbirliğiyle gerçekleştirilen “Çelik Yapı Tasarımı 
Öğrenci Yarışması” 2017 yıldan itibaren SteelPRO kısa adıyla sürdürülmektedir.  
 
Bu yarışma; 18 yıldır ülkemizdeki Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği öğrencilerine profesyonel 
yaşama geçmeden önce kendilerini sınama ve geliştirme imkanı sunarken, mimar ve 
mühendislerin birlikte çalışmalarına olanak sağlayarak disiplinler arası koordinasyon yetilerinin 
arttırmasına, mimar ve mühendislerimizin öğrencilik döneminde çeliği anlamaları ve 
sevmelerine, dolayısıyla ileride çeliğin avantajlarından daha çok yararlanılmasına ve daha çok 
çelik yapı yapılmasına olanak sağlanmaktadır.  
 
Türkiye’nin çelik yapıların avantajlarından yararlanmayı öğrenmesi ve çelik yapıların 
yaygınlaştırılması aşamasında yıllardır üniversite öğrencileri için düzenlenen bu yarışmanın 
önemi ve yararı tartışılmazdır. 
 

SteelPRO 2021 Öğrenci Yarışması Sponsorluk Koşulları 
 

SPONSORLUK KATEGORİSİ ve 
BEDELİ 

 

SPONSOR HAKLARI 

Ana Sponsor  
(60.000 TL) 

(3) 

Altın 
Sponsor 

(15.000 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 imkânı sağlanacaktır. 

✓ - - 

Ödül Töreni öncesinde firma tanıtım 
videosunun gösterilmesi sağlanacaktır 
(En çok 2 dakika süreli). 

✓ - - 

Birincilik veya eşdeğer ödül ile eşit veya 
büyük olmamak kaydıyla Özel Ödül 
verebilir. 

✓ - - 

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.  
       (4)  TUCSA Ödülleri Törenine de aynı kategoride sponsor olan kuruluşlara, 
            yukarıdaki bedel üzerinde %30 indirim yapılır. 

-
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1992 yılında kurulmuş ve kuruluşundan itibaren Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) üyesi olan 
Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından 2000 yılında başlatılan Yapısal Çelik Günleri 
geçen 20 yıl içinde sektörün tüm ilgilileri Yapısal Çelik Günlerinde buluştu. Yıllar içinde 
kapsamı değişen ve gelişen Yapısal Çelik Günlerinde;  

• Çok sayıda uzmanın yorumları dinlendi,  

• Çelik yapı projelerinin detayları ve teknolojideki gelişmeler izlendi,  

• Kritik konular panellerde masaya yatırıldı,  

• Üyelerin Tanıtım Alanlarında tanıtımlar yapıldı, iş ilişkileri geliştirildi, 

• Ödül törenleri ile sektöre hizmeti geçenler ödüllendirildi. 
 

Son yıllarda 350 - 400 katılımcı, geçen yıl çevrimiçi ortamda olmanın avantajıyla toplam 
1.000’in üzerinde dinleyici ile gerçekleştirilen Yapısal Çelik Günleri sektör paydaşlarına iletişim 
ağı (networking) ve tanıtım konusunda da önemli fırsatlar sağladı. Bu yıl da, 22. Yapısal Çelik 
Günü Covid-19 salgını nedeniyle, günün şartlarına uygun olarak ve teknolojik gelişmelerden 
de yararlanarak 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde ikinci kez internet ortamında görüntülü 
(virtual) olarak gerçekleştiriliyor. 22. Yapısal Çelik Günü’nün ilk günü ilk kez uluslararası 
nitelikte olacak yabancı katılımcılar nedeniyle simultane çeviri imkânı sağlanacaktır. 
 

Katılım Artıyor 
2018 yılından beri gerçekleştirdiği web seminerleriyle deneyim kazanmış olan Türk Yapısal 
Çelik Derneği, özel bir yazılım kullanarak daha geniş kitlelere ve daha geniş bir içerikle 
ulaşmayı hedefliyor: Bunun için 1.000 kişiye kadar dinleyici online olarak bağlanırken, bunun 
üzerindeki dinleyiciler Youtube üzerinden programı canlı olarak izleme imkanı bulabilecekler. 
Sürenin iki güne çıkması ve internet üzerinden Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından da 
katılım olanağı olması dinleyici / izleyici sayısını 1000’in çok üzerine çıkarması beklenmektedir. 
 

İçerik Genişliyor 
22. Yapısal Çelik Günü bu yıl iki gün süreli olacak. https://yapisalcelikgunu.org web sitesinde 
yer alan programa göre; iki günlük süre içinde ilginç panel ve sunumlarla “Deprem ve Çelik” 
teması işlenirken, “İnşaat Sektörü Kabuk Değiştiriyor” temasıyla birlikte sektörün teknolojik/ 
modüler yapılara evrildiğini vurgulayan bir panel, daha önceki yıllarda olduğu gibi projelerden 
seçkiler, teknik sunumlar, ödül töreni etkinlikleri yer almaya devam edecek. 

Sanal Ortamda Ulaşacaklarınız 
Sistem üç bölümden oluşmaktadır: 

1. İlk giriş yapacağınız 22. Yapısal Çelik Günü web sitesi (https://yapisalcelikgunu.org), 
Kayıt ve Etkinlik Programı gibi temel bilgilerin dışında, Sponsorların logolarını ve Ekte belirtilen 
esaslar dahilinde linklerini içerecek, Ana Sponsor ve Platin Sponsorlara tahsis edilen odaları / 
stantları (B2B Odası) ziyaret imkanı verecektir. Haziran ayından itibaren açılmış olacak bu site, 
Ana Salon ve Sponsor Odaları açılana kadar sponsorların tanıtım faaliyetlerini 
destekleyecektir. 

2. Ana Salon. Etkinlik için iki gün boyunca kullanılacak olan ve tüm sunumların Türkçe ve 
İngilizce olarak izlenebileceği Ana Salona 22. Yapısal Çelik Günü web sitesinden 
geçilebilecektir. Burada, sunumlar ve programlar izlenecek, chat veya tweeter kanalından 
sorular yöneltilebilecek, ayrıca sorulmuş olan sorular, soru cevap periyotlarında veya sonradan 
yanıtlanabilecektir. Burada da Ana ve Platin sponsorların logolarından, tahsisli odalara / 
standlara (B2B Odasına) geçme imkânı olabilecektir.   

3. Sponsor Odaları. Dinleyici / izleyiciler bu sponsor odalarının bekleme odalarına girerek 
oradaki programı (online veya offline) izleyebilecek, randevu alarak bire bir görüşmeler 
yapabileceklerdir. Bu odalar etkinlik günlerinde açık olacağından, hazırlıkları ve duyuruları 
kolaylaştırmak için 22. Yapısal Çelik Günü web sitesinde 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren 
tanıtımlara ve ön hazırlıklara başlanacaktır.    

Firmaların Tanıtım Olanakları 
Bütün bunlar bu yıl sanal ortamda sağlanabilecek mi? Geçen yıldan elde edilen deneyimle: 
Evet, hem de fazlasıyla… Dijitalleşen dünyaya ayak uydurarak, özel yazılımla yapılacak bu 

https://yapisalcelikgunu.org/
https://yapisalcelikgunu.org/
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etkinlikte sürenin bir günden iki güne çıkması, izleyici sayısının 1.000’in çok üzerine çıkacak 
olması firmalara daha geniş tanıtım olanağı sunmaktadır.  

Sponsorların yapacakları teknik sunumların canlı olarak izlendikten sonra TUCSA Youtube 
kanalında izlenmeye devam edilebilir olması da sponsorlar için önemli ve sürekliliği olan bir 
tanıtım imkânı sağlayacaktır. 

Bununla ilgili Sponsorluk sayfası aşağıda sunulmuş olup, https://tucsa.org/tr/ web sitesinde de 
yayımlanmaktadır. Sponsorluk ve reklamlarla ilgili sorularınız için pr@tucsa.org adresinden 
veya 0542 288 9677 no.lu telefondan bilgi alabilirsiniz.  
 

 

 
 

 

 
SPONSORLUK KATEGORİSİ VE BEDELİ (2) 

Ana 
Sponsor 

Platin 
Sponsor 

Altın 
Sponsor 

Gümüş 
Sponsor 

SPONSORLUK HAKLARI 
(Görüşme 

ile) (3) 
25.000 TL (3) 20.000 TL 15.000 TL 

22. Yapısal Çelik Günü web sitesinde 
(https://yapisalcelikgunu.org) sponsorların 
logoları yer alacaktır.  

✓ ✓ ✓ ✓ 

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

✓ ✓ ✓ ✓ 

Online davetiyelerde sponsor logosuna yer 
verilecektir. (1)  

✓ ✓ ✓  

Sponsor logosuyla birlikte sponsorun web 
sitesine link verilecektir. 

✓ ✓ ✓  

Çelik Yapılar dergisi 2021 ilan bedellerinde 
(üyelik indirimi dışında) bir kereye mahsus 
uygulanacak indirim oranı: 

%10 %7,5 %5  

İkili görüşme için, Online B2B Odası tahsis 
edilecektir. Oda organizasyon süresince aktif 
olarak kullanılabilecektir. Odada sponsorun 
logosu ve şirket kimliğine uygun marka tanıtımı 
(branding) yapılacaktır. Altın ve Gümüş 
sponsorluk kategorilerinde B2B web seminer 
odası kiralamak ek ücrete tabidir. (4) 

✓ ✓   

Canlı yayın sayfasında sponsorun logosu ve 
istenilen siteye, sayfaya veya B2B odasına link 
verilecektir.  

✓ ✓   

Ana Canlı yayın odasında (Akış programı 
içinde) sektördeki yenilikleri içeren sunum 
yapmak üzere 20 Dakika süre ile online 
seminer yapma hakkı verilecektir. 

✓ ✓   

Etkinlik sırasında sponsora tanıtım 
dokümanlarını ve broşürlerini elektronik 
ortamda dağıtabilme imkânı sağlanacaktır. 

✓    

Not:   (1)  Web sitesi ve görsel 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, Platin Sponsorluk en çok dört olacaktır.  

(4)  Altın ve Gümüş sponsorluk kategorilerindekiler için B2B odası günlük kirası 2.000 TL.dir. 
(5) Yukarıda belirtilen bedellere KDV dahil değildir. 
(6) Dernek Üyelerine yukarıdaki bedeller üzerinden %10 indirim uygulanır. 

--

mailto:pr@tucsa.org
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TUCSA ÖDÜLLERİ 
 
18 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen 14. Yapısal Çelik Günü kapsamında düzenlenen 
törenle verilmeye başlanan TUCSA Ödülleri yıllar içinde gelişimini sürdürdü ve ödül verilen 
alanlar genişlerken, ödüllere ilgi de artmaya devam etti. Son olarak, 22. Yapısal Çelik Günü ile 
eş zamanlı olarak aşağıdaki alanlarda ödüller verildi: 

• Üyelik Onur Ödülleri (Üyelikte 10. Yıl ve 20. Yıl) 

• Yarışma Ödülleri 
o 17. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2020) Ödülleri 
o Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2020 

• Sektöre Değer Katanlar Ödülleri 
o Sektörel Kitap Yazarları Ödülü 
o Sektörel İnovasyon ve ARGE Ödülü 

• Uluslararası Başarı Ödülleri 

• Onur Ödülü 
 
TUCSA ÖDÜLLERİ Töreni’nin bu yıl da 22. Yapısal Çelik Günü ile eş zamanlı olarak sanal 
ortamda yapılması planlanmaktadır. TUCSA Ödüllerinin markalaşması ve daha etkin hale 
getirilmesi için yürütülen bu çalışmaların 2021 yılından başlamak üzere sponsorlu hale 
getirilmesi, hem paydaşlarımıza tanıtım imkânı verecek, hem de çelik yapıların bilinirliğine 
katkıda bulunacaktır. 
 

TUCSA Ödülleri Sponsorluk Koşulları 

SPONSORLUK KATEGORİSİ ve 
BEDELİ 

 

SPONSOR HAKLARI 

Ana 
Sponsor(3) 

(25.000 TL) 

Platin 
Sponsor 

(15.000 TL) 

Altın 
Sponsor 

(10.000 TL) 

22. Yapısal Çelik Günü web sitesinde 
(https://yapisalcelikgunu.org) 
sponsorların logoları yer alacaktır.  

✓
(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 imkânı sağlanacaktır. 

✓ ✓ - 

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

✓ - - 

Ödül Töreni öncesinde firma tanıtım 
videosunun (en çok 120 saniye süreli) 
gösterilmesi sağlanacaktır (Aynı 
zamanda 22. Yapısal Çelik Günü 
sponsoru olanlar bu haklarını iki 
etkinlikten birinde kullanabilirler). 

✓ - - 

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. 
          (4)   22. Yapısal Çelik Gününe de aynı kategoride sponsor olan kuruluşlara, 

yukarıdaki bedel üzerinde %30 indirim yapılır. 

-
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EĞİTİM DESTEK SPONSORLUKLARI 

Yıllardır sürdürdüğümüz mesleki eğitim çalışmaları, Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
İktisadi İşletmesi bünyesinde 2016 yılında kurulan YAÇEM Akademi tarafından 
sürdürülmektedir. Profesyonel anlayış içinde yürütülen eğitimlerin işletme giderleri ve 
eğitmenlere ödenen ücretler göz önüne 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 

(40.000 TL) 

Altın Eğitim 
Destekçisi 

  (25.000 TL) 

Gümüş 
Eğitim 

Destekçisi 
(15.000 TL) 

Bronz Eğitim 
Destekçisi 

(10.000 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.  
 3. Webinerlerde web sitesine ilave olarak, sunum görsellerinin öncesinde 

ve sonunda ekranda sponsor logosu gösterilir.  
Destek Bedeli:  1. Kurs / Seminer dahil her bir eğitim etkinliği için, eğitim / seminer 

eğitmenlerinin yurtiçi veya yurtdışından olmasına, süresine ve sponsor 
sayısına bağlı olarak, 4.000 TL ilâ 15.000 TL arasında değişen 
miktarlarda belirlenir.  

 2. Webiner destek bedeli 500 Euro’dur.  
 3. Belirtilen destek bedelleri KDV hariçtir. 
 

Eğitim Yayını Destekçisi 
Destekçi Hakları: Eğitim Yayını Destekçisinin logosu ve iletişim bilgileri, 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; destek 
bedeli 18.000 TL destekçi sayısına bölünerek hesaplanır. Belirtilen destek 
bedelleri KDV hariçtir.  

 

Uluslararası Toplantılara Katılımcı Destekçisi 
Destekçi Hakları: İlgili web sayfasında destekçi kuruluşun logosuna yer verilir. 
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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.  

 
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE and EXHIBITION ON 
CORROSION and SURFACE PROTECTION FOR STEEL 

 
 
Dünya her yıl korozyondan dolayı 2,5 Trilyon Dolar, Türkiye 50 Milyar Dolar kaybediyor. Türk 
Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından yapılan hesaplamalar ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve üniversitelerin Türkiye’nin korozyon kaybı rakamları hemen hemen aynı 
mertebede çıkmaktadır. NACE’nin raporlarına göre bu kaybın % 15-35 oranında önlenmesi 
mümkün. Türkiye için bu rakam her yıl 7,5 ilâ 17,5 Milyar Dolar arasında, ortalama 12,5 Milyar 
Dolar olmaktadır. 
 
Ülkedeki korozyon kayıplarının önlenmesi için bu rakamlardan yola çıkan TUCSA, Avrupa 
Yapısal Çelik Birliği (ECCS) ile koordineli olarak ilk CASP 2019 uluslararası sempozyumunu   
22-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul’da başarıyla gerçekleştirdi. 2. Çelik İçin 
Korozyon ve Yüzey Koruma Uluslararası Konferans ve Sergisi (2nd International 
Conference and Exhibition on Corrosion and Surface Protection for Steel) 25-27 Mayıs 2022 
tarihlerinde COVID-19 salgınına bağlı olarak İstanbul’da Swiss Otel’de veya sanal ortamda 
yapılacak.  
 
Sektörümüz, ülkemiz ve hatta gezegenimiz için çok önemli olduğuna inandığımız bu çalışma 
ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://caspconferences.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. 

Sponsorluklar ve diğer ayrıntılı bilgi için contact@iem101.com e-mail adresi ile temasa 
geçebilirsiniz. 
 
 
 
 
 

ADIM ADIM TÜRKİYE 
ÇELİK YAPILAR SEMİNERLERİ 

 
Çeliğin avantajlarından yeterince yararlanılmamasının ekonomik, çevre ve sosyal açılardan 
Türkiye’ye önemli maliyetler yüklediğini biliyoruz. Bu nedenle, Türk Yapısal Çelik Derneği 
(TUCSA) tarafından yıllardır değişik illerde üniversiteler, odalar, STK’lar ve kurumlar ile 
koordineli olarak seminerler verilmekte, üniversitelerde öğrenci topluluklarının düzenlediği 
etkinliklere iştirak edilmektedir. Bu seminerlerin bir kısmı, “Çelik Yapılar Semineri - Ankara” 
gibi ilin adını da kapsayan isimlerle gerçekleştirilmiştir. 
 
Bu seminerlerin ve katılımların amacı, mimar ve mühendislerimize çelik yapıların farklı 
disiplinleri konusunda güncel bilgileri aktarmak, çeliği tanıtmak ve bu konudaki tereddütlerini 
yanıtlamak suretiyle ülkemizde daha çok çelik yapı yapılarak Türkiye’nin çelik yapıların 
avantajlarından daha fazla yararlanmasını, sağlamaktır.   
 

Çelik Yapılar Seminerleri Sponsorluk Koşulları 

Platin Sponsor Hakları: 
 1. Altın sponsorların sahip olduğu hakların tümüne sahip olurlar. 
 2. Ev sahibi kuruluş ile yapılacak koordinasyona bağlı olarak; 
 a. Etkinlik sırasında sponsora tanıtım dokümanlarını ve broşürlerini dağıtabilme imkanı 

sağlanacaktır.  
 b. Etkinliğin yapıldığı mekanda tanıtım masası tahsis edilecektir.  
Altın Sponsor Hakları: 
 1. Basılı malzemelerde sponsor logosuna yer verilecektir. 
 2. TUCSA web sitesinin ilgili sayfasında sponsor logosuna yer verilecektir.  
 3. TUCSA web sitesinden sponsorun web sitesine link verilecektir.  
Destek Bedeli:   
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 1. Platin Sponsorluk bedeli  20.000 TL  
 2. Altın sponsorluk bedeli: 10.000 TL + Ulaşım bedelleri 
 3. Yukarıdaki belirtilen sponsorluk bedellerine KDV dahil değildir. 
 


