
Odam›z ad›na fiubemiz ve ‹nflaat
Mühendisleri Odas› Gaziantep
fiubesi’nin ortak düzenledi¤i
3. Ulusal Çelik Yap›lar Sempozyumu
‹MO Gaziantep fiubesi Konferans
Salonu’nda gerçekleflti.
Sempozyumun aç›l›fl› Metehan
GÜNDÜZ (‹MO Gaziantep fiube
Baflkan›) taraf›ndan yap›ld›.

GÜNDÜZ; “Yap› çeli¤i homojen,
izotrop ve sürekli denetlenerek
üretildi¤inden, güvenli bir
malzemedir. Yüksek dayan›m›
nedeniyle öz a¤›rl›¤›n›n tafl›d›¤›
yararl› yük oran› küçüktür ve montaj›
tamamland›¤› anda tam yükle
çal›flabilme özelli¤i vard›r. Çelik
çerçeveli yap› sistemleri, çok önemli
olan bu üstünlükleri nedeniyle
büyük aç›kl›kl› köprüler, endüstri
yap›lar› ve spor salonlar›yla portatif
prefabrik tafl›y›c› sistemleri, özel,
h›zl› yap›lmas› gereken temel zemin
zay›f nitelikli, yatay yüklere dayan›kl›,
çok katl› ve yüksek yap›larda genifl

kullan›m alan› bulmaktad›r. Amerika
Birleflik Devletleri, Japonya,
Almanya, ‹ngiltere, ‹sveç, ‹spanya,
Fransa ve Finlandiya gibi geliflmifl
ve daha yüksek deprem riski
bulunan bölge ülkelerinde yap› çeli¤i
kullan›m›n›n önemli oranlara ulaflt›¤›
görülmektedir. Japonya’da s›k ve
fliddetli depremlerin yok denecek
kadar az can ve mal kayb›na neden
olmas›na karfl›n, ülkemizde verdi¤i
felaket boyutundaki zararlar›
önlemeye yönelik önemli bir
çal›flman›n bulunmad›¤›
görülmektedir. Bu konuda bilgili
elemanlar›n, çelik çerçeveli yap›
önerilerine kay›ts›z kal›nmaktad›r.
Bu etkinli¤imizde, bunlar› bilimin
ve tekni¤in ›fl›¤›nda, hep birlikte bir
kez daha de¤erlendirece¤iz.”
fleklinde konufltu.

fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE
konuflmas›na, ülkenin yaflam›fl
oldu¤u depremler ve ‹stanbul’da
yaflanan sel felaketine de¤inerek
bafllad›. 1938’den 1999’a kadar
yaflanan depremlerin verdi¤i can ve
mal kay›plar›na iflaret eden GÖKÇE,
yap›lar›n kendi kendine y›k›ld›¤›n›n
alt›n› çizdi. GÖKÇE konuflmas›n›
flöyle sürdürdü: “De¤erli kat›l›mc›lar;
inflaat mühendisli¤i alan›, bilimi,
ekonomiyi, zaman› ve fiziksel
kaynaklar› en iyi flekilde
de¤erlendirip, çözüm aray›fl›
içerisinde olan bir meslek alan›d›r.

Bu nedenledir ki, inflaat
mühendislerinin analitik düflünme
becerisine sahip olmalar› gerekir.
Bilimsel ve teknolojik geliflmelerle
ortaya ç›kan tüm bilgilerin ak›l ve
deneyim yoluyla sentezlenmesi
gerekir. ‹nsana ve insanl›¤a yararl›
olma, ancak böylesi bir anlay›flla
olanakl› olabilir. Ayr›ca, yaflam
alan›m›z içerisinde önemli bir yere
sahip olmas› gereken ve bir bilgi
kurumu olan üniversitelerimizin,
önemli bir kurulufl olan ve
sorumlulu¤unun gere¤ini yapmak
zorunda olan odalar›m›z›n ve

Odam›z›n, meslektafllar›m›z›n
çal›flm›fl olduklar› iflyerlerinin ve ifl
sahiplerinin de son derece bilinçli
olmalar› gerekiyor. Ayr›ca, birlikte
çal›flt›¤›m›z di¤er meslek insanlar›
ve elemanlar›n›n, kamusal alanda
görev yapan karar vericilerin yeterli
ölçüde bilinçli olmalar› da gerekir.
Olmas› gereken bilinç düzeyi ne
kadar yüksekse, iflbirli¤i ve birlikte
çal›flma anlay›fl› ve bilgi paylafl›m›
ne kadar geliflmiflse, o kentte ve o
ülkede daha az soru var demektir.”

Sempozyum Düzenleme
Kurulu’ndan Prof. Dr. Erdo¤an
UZG‹DER konuflmas›nda,
Türkiye’de çelik yap›lar›n, önceleri
endüstri yap›lar›nda kullan›ld›¤›n›
ve Karabük’ün üretti¤i dar bafll›kl›
“I” profiller, “U” profiller gibi k›s›tl›
malzemeyle yap›ld›¤›n› ve çeli¤in
sünek davranan, enerji yutma
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kabiliyeti yüksek olan ve deprem
riski olan bölgelerde yap›lacak
yap›lar için de ideal bir malzeme
türü oldu¤unu belirtti.
“Malzemenin plastik davran›fl›n›
bilmeden, kapasiteye dayal› dizayn›
do¤ru olarak bir mühendisin
yapabilmesi mümkün de¤il, böyle
bir aç›¤›m›z var.” diyen UZG‹DER,
mezuniyet sonras› e¤itimin devam
etti¤ini ve mühendislik mesle¤inin
sürekli geliflen teknolojik bir konu
oldu¤unun alt›n› çizdi. Standartlarda
yaflanan s›k›nt›lara da de¤inen

UZG‹DER, “Odam›z›n deste¤iyle,
‹stanbul fiubesi’nin deste¤iyle böyle
bir doküman var, TS 648’in baz›
aç›klar›n› kapayan, boyutland›rma
kurallar›, yine ‹stanbul fiubesi
taraf›ndan bas›ld›. Eminim,
inan›yorum çok aç›¤› kapatt›, ama
hâlâ ne yap›yoruz; emniyet
gerilmesine göre hesap yap›yoruz”
diyerek, çelik yap›n›n üretiminde
montaj›n standartlar›n ve kontrolün
önemli oldu¤unu vurgulayarak
konuflmas›n› sonland›rd›.

K›br›s ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Baflkan› Özgün AKCAN, “Meslek
odas› olarak asli görevimiz olan
meslek içi e¤itim konular›ndan olan
çelik yap›larla ilgili sempozyumdan
büyük fayda sa¤layaca¤›m›z
inanc›nday›m. Türkiye ve Kuzey
K›br›s’›n Avrupa Birli¤i’ne girmeye
haz›rland›¤› bu dönemde, çelik
yap›lar›n daha da yayg›nlaflaca¤›,
dolay›s›yla Avrupa standartlar›n›n
ve uygulama detaylar›n›n do¤ru
olarak ele al›naca¤› ve bu

sempozyumda baz› konular›n
bunlar› içerdi¤i için mühendislik
camias›na büyük katk› koyaca¤›
aflikârd›r.” dedi.

Prof. Dr. Fahrettin GÖ⁄Üfi (Gaziantep
Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›)
“Çeli¤in ciddi anlamda yayg›n bir
kullan›m› oldu¤unu görmekteyiz.
Ancak oda baflkanlar›m›z›n ve Say›n
Hocam›n da ifade etmifl olduklar› gibi
Türkiye’de bu konuda ciddi anlamda
bir bilgi ve uygulama eksikli¤i
görülmektedir. Umar›z önümüzdeki

süreçte bu uygulama eksikli¤i
giderilerek, sorunlar›n üstesinden
gelinmifl olur.” diyerek bafllad›¤›
konuflmas›nda Gaziantep
Üniversitesi’nin k›sa bir tan›t›m›n›
yapt›.

‹nflaat Mühendisleri Odas› Baflkan›
Serdar HARP, “Çelik ve çelik
yap›larla ilgili kamuoyunun dikkati,
ilgisi buradad›r. Ancak as›l ifl, ülke
kamuoyunun ilgi oda¤› haline
gelmek, çelik yap›lar›n önemini
bilmelerini sa¤lamakt›r. Çelik
üretimi art›yor, çelik yap›lar

ço¤al›yor, çelik konusu bu tür
toplant›lar ve çeflitli yay›nlarla
meslektafllar›m›z›n gündemine
giriyor. Bütün olumlu geliflmelere
ra¤men, çelik yap›lar›n hak etti¤i
noktada oldu¤unu söyleyemiyorum.
Odam›z›n bu konuda üzerine düfleni
yapmaya çal›flt›¤›n›, ancak bunun
yeterli olmad›¤›n› da söylemek
gerekiyor.” fleklinde konuflmas›na
bafllarken; “1999 depreminde
yaflanan büyük ac›n›n çeli¤in
önemini görmemizi sa¤lamas›
tesadüfi de¤ildir. Bütün sorun ve
s›k›nt›lara ra¤men, genel olarak
inflaat sektörü ve çelik yap› üretimi
büyüme seyri izlemektedir. De¤erli
konuklar; Odam›z flimdiye kadar
çelik konusunda bilimsel içerikli
pek çok etkinlik gerçeklefltirmifltir.
Kongre ve sempozyumlar d›fl›nda,
yay›nlar teflvik edilmekte, meslek
içi e¤itimlerde tasar›m, üretim ve
montaj konular›nda bilgi eksikli¤i
giderilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu
çabalar›m›z, yap› çeli¤inin yap›
üretiminde hak etti¤i yeri alana
kadar devam edecektir.” dedi.

Sempozyumun ilk oturumu Cemal
GÖKÇE’nin oturum baflkanl›¤›nda
gerçekleflti. Bu oturumda, ça¤r›l›
konuflmac›lar›n sunumlar› yer ald›:
Teoman PEKÖZ (So¤uk
fiekillendirilmifl Çelik Elemanlar›n
Projelendirilmesi ve Uygulamalar›),
Hasan ÖZDEM‹R (Çelik
Konstrüksiyonda Denetim  ve
Eflgüdüm), Suhat KORKMAZ
(Yap›sal Çelik Endüstrisinin
Gelece¤i).



‹kinci ve üçüncü oturum Levent
DARI (‹MO Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi) baflkanl›¤›nda gerçekleflti.
Bu oturumda Murat TOSUN-Murat
VURAL (TS EN ISO 5817’ye Göre
Kaynak Dikifl Kalitesinin Kaynak
Maliyetine Etkisi), Gökhan TUNÇ
(Çelik Saha Uygulamalar›:
Gaziantep Zeugma Müzesi ve
Plenetoryum Projesi), Cem
HAYDARO⁄LU- Didem KAYA-
Serdar KARAHASANO⁄LU (Bir
Çelik Heliport Tafl›y›c› Sistem
Tasar›m› ve Yap›m› Deneyimi), ‹lker
Y›lmaz TÜRKER-Ateeq AHMAD-
Hasan ÖZDEM‹R (Samsun Ayvac›k
- Eynel Köprüsü), Enver ALTINOK-
Güliz BAYRAMO⁄LU-Alpay ÖZGEN
(Betonarme Ayakl›, Kompozit
Tabliyeli, E¤ri Eksenli Çelik Karayolu
Köprüsünün Deprem Etkisine Göre
Analizi ve Güçlendirilmesi) konular›
yer ald›.

Dördüncü oturum Yrd. Doç. Dr.
B. Özden ÇA⁄LAYAN taraf›ndan
yönetildi. Bu oturumda, Handan
ADIBELL‹ (Dünya Tarihinde ‹z
B›rakan Yüksek Yap›lar ve Çelik),
Mustafa SÖNMEZ (Çelik
Çerçevelerin Lineer Olmayan Analizi
‹çin Bir Kirifl-Kolon Eleman Modeli),
Kadir ÖZAKGÜL (Üç Boyutlu
Çerçevelerin Zaman Tan›m Alan›nda
Nonlineer Cevap Analizi) konular›
yer ald›.

Beflinci oturum, Metehan GÜNDÜZ
(‹MO Gaziantep fiube Baflkan›)
taraf›ndan yönetildi. Bu oturumda,
Erdo¤an UZG‹DER (Burkulmas›
Önlenmifl Bas›nç Çubuklar›), Cemal
EYYUBOV-fiükran GENÇ-Canan
YILMAZ (Sanayi Binalar›nda
Kolonlar Aras› Rijitlik
Ba¤lant›lar›n›n Davran›fllar›n›n
Araflt›r›lmas›), Cüneyt
VATANSEVER-Nesrin YARDIMCI
(‹nce Levhal› Bir Çelik Perdenin
Çevrimsel Davran›fl› ve Deneysel
Olarak ‹ncelenmesi), Talha
EKMEKYAPAR-Nildem TAYfi‹-Filiz
KOLCU-Mustafa ÖZAKÇA (Takviyeli

Panellerin Burkulma Optimizasyonu)
konular› yer ald›.

Sempozyumun 6. oturumu, Prof.
Dr. Erdo¤an UZG‹DER taraf›ndan
yönetildi. Bu oturumda sunulan
bildiriler flunlar: Onur KUTLUKAYA
(Çelik Elemanlar›n Yanal Burkulma
Kritik Yüklerinin Yükseltilmesinde
Mesnet Koflullar›n›n Etkisi), O.
Özgür E⁄‹LMEZ-Timur ÖZDEM‹R-
Cemalettin DÖNMEZ (Çelik I-
Kirifllerin Plastik Dönme
Kapasitesinin Polimerle
Güçlendirilmifl Cam Elyaf Kompozit
Malzemeler Kullan›larak
Gelifltirilmesi).

Yedinci oturum, Prof. Dr. Cavidan
YORGUN baflkanl›¤›nda gerçekleflti.
Bu oturumda sunulan bildiriler
flunlar: Serkan TOKGÖZ-Cengiz
DÜNDAR (Beton Doldurulmufl Çelik
Tüp Kolonlar›n Eksantrik Yük Alt›nda
Davran›fl›n›n ‹ncelenmesi), Ali
KÖKEN-Mehmet Alpaslan
KÖRO⁄LU (Kompozit Döflemelerde
Kayma Ba¤lay›c›lar›n›n Tafl›ma
Kapasitesi), Hakan Tacettin
TÜRKER-Döndü TÜRKER-M.‹kbal
POLAT-Ömer TEK‹N (Çelik Saç-
Beton Kompozit Döflemelerin
Genetik Algoritma Tekni¤i ‹le
Optimize Edilmesi).

Sekizinci oturum, Dr. Kadir
ÖZAKGÜL baflkanl›¤›nda
gerçekleflti. Bu oturumda sunulan
bildiriler flunlar: Engin GÜCÜYEN-
Ümit GÖKKUfi (Rüzgar Yükü
Etkisindeki Silindirik Çelik Kolonlu
Reklam Panosunun Lineer Statik
Analizi ve Birleflim Tasar›m›),
Muhammet Ensar Y‹⁄‹T-Engin
GÜCÜYEN-Ümit GÖKKUfi (Lineer
Dalga Etkisindeki Aç›k Deniz Rüzgar
Türbini Çelik Kolonunun Tek
Serbestlik Dereceli Sisteme Göre
Dinamik Analizi), Çi¤dem AVCI
KARATAfi-O¤uz Cem ÇEL‹K
(Burkulmas› Önlenmifl Çapraz
(BÖÇ)’l› Çelik Çerçeve Sistemlerin
‹ncelenmesi).

Dokuzuncu oturum, Doç. Dr. Filiz
P‹RO⁄LU baflkanl›¤›nda
gerçekleflti. Bu oturumda sunulan
bildiriler flunlar: Mustafa DURMAZ-
Ayfle DALO⁄LU (Eksantrik Yüklü
Korniyerlerin Yük Tafl›ma
Kapasiteleri)

Onuncu oturum, Doç. Dr. Mustafa
GÜNAL baflkanl›¤›nda gerçekleflti.
Bu oturumda sunulan bildiriler
flunlar: Nildem TAYfi‹- Mustafa
ÖZAKÇA-M.Tolga GÖ⁄Üfi (Kafes
Sistemlerin Statik Optimizasyonu
ve Optimum Yap›lar›n Dinamik
Karakteristikleri), M.Tolga GÖ⁄Üfi-
Nildem TAYfi‹-Abdülkadir ÇEV‹K-
Mustafa ÖZAKÇA (Genetik
Programlama Kullan›larak Kutu
Kirifl Köprülerin Serbest Titreflim
Analizi)

Onbirinci oturum, Yrd. Doç. Dr.
Esra Mete GÜNEY‹S‹
baflkanl›¤›nda gerçekleflti. Bu
oturumda sunulan bildiriler flunlar:
Özden ÇA⁄LAYAN (Yedikule
Demiryolu Köprüsü ‹çin Yorulma
Ömrü Uzatma Çal›flmalar›), Filiz
P‹RO⁄LU (Hasar Tespit
Laboratuvar› HASLAB), Gökhan
KÜRKLÜ-Ali ERGÜN (Sismik
‹zolatörlü Çelik-Betonarme Karma
Yap› Sistemi Örne¤i: Sö¤ütözü
Kongre ve Ticaret Merkezi).

Sempozyumun sonunda yap›lan
paneli Prof. Dr. Erdo¤an UZG‹DER
yönetti. Bu panelde, Teoman
PEKÖZ, Mustafa ALTINELLER,
Hasan ÖZDEM‹R, Emin DEM‹R yer
alarak, Çelik Yap›lar›n
Projelendirilmesi, ‹malat›, Montaj›,
Denetimi ve Uygulamada
Karfl›lafl›lan Sorunlar konusu
tart›fl›ld›.

Sempozyum sonras›nda Halfeti -
Zeugma Turu yap›ld›. Sempozyuma
kat›lanlar, önce Zeugma Mozaik
Müzesi’ni ziyaret ederek, Halfeti
ve kelaynak kufllar›n›n bulundu¤u
istasyonu ziyaret ettiler.
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