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Bu y›l hep
birlikte
liseyi
bitirece¤iz!

Merhaba,
Öncelikle yeni bir y›l›n hepimize sa¤l›k
mutluluk ve baflar› dolu günler getirmesini
dilerim.
Her zaman oldu¤u gibi bu say›m›z› da
biraz gecikmeli haz›rlad›k. ‹fl
yo¤unlu¤umuzdan kaynaklanan bu
gecikme nedeniyle özür diliyoruz.
Bu say›m›zda hepimizin gurur kayna¤›
olan bir projenin detaylar›n› sizlerle
paylaflmak istedik; Kocaeli Tevfik Seno
Arda Lisesi... Türk Yap›sal Çelik Derne¤i
(TUCSA) ve Avrupa Yap›sal Çelik
Konvansiyonu (ECCS) taraf›ndan ortak
yürütülen bu çelik okul projesi, Türk Yap›sal
Çelik Derne¤i’nin çok say›da üyesi
taraf›ndan nakdi olarak desteklendi¤i gibi
mal ve hizmet olarak da her türlü kat›l›ma
aç›k bir proje. Arcelor’un ana
sponsorlar›ndan biri oldu¤u Tevfik Seno
Arda Lisesi ile ilgili ayr›nt›lar› ilerleyen
sayfalar›m›zda bulabilirsiniz. Ayr›ca bu
projeyi flekillendiren iki önemli isimle
yapt›¤›m›z görüflmeleri de yine dergimizde
bulabilirsiniz. Bu isimlerden biri T.S. Arda
Lisesi’nin mimar› Yaflar Marulyal›, di¤eri
de projenin statik tasar›m›n› gerçeklefltiren
Sezai Güvensoy. Yap›sal çelik sektörüne
önemli katk›larda bulunan, TYÇD’nin bu
iki de¤erli üyesinin çelik projelerle ilgili
görüfllerini ilgiyle okuyaca¤›n›zdan eminiz.
Kocaeli Tevfik Seno Arda Lisesi projesiyle
çocuklar›m›z› güvenli bir e¤itim yuvas›na
kavuflturman›n sonsuz mutlulu¤u içindeyiz.
Projeye katk›da bulunan ve eme¤i geçen
herkese teflekkür ederiz...
Gelecek say›da görüflmek dile¤iyle...

Yap›sal Çelik Günü 2005
sponsoruyduk
Art›k geleneksel hale getirdi¤imiz
Yap›sal Çelik Günleri’nin alt›nc›s›,
Türk Yap›sal Çelik Derne¤i
(TUCSA) taraf›ndan Arcelor
International’in sponsorlu¤unda
22 Kas›m 2005 tarihinde
gerçeklefltirildi.
Bu y›lki Yap›sal Çelik Günü’nde
Ere¤li Demir Çelik Fabrikaları
Genel Müdürü Fadıl Demirel, son
dönemde gündeme oturan “Living
Steel” projesinin detaylarını
aktard›. Daha sonra ‹ngiltere Yapısal
Çelik Derne¤i (BCSA) Yönetim Kurulu
ve Avrupa Yapısal Çelik Birli¤i Tanıtım
Kurulu Üyesi Geoffrey Taylor,
"‹ngiltere’nin Yapısal Çelik Sektörü
25 Yılda Nasıl Geliflti?" bafll›kl›
sunumuyla çelik inflaat oranının yüzde
80’lerin üzerine çıktı¤ı ‹ngiltere’de
sektörün bu noktalara nas›l geldi¤ini
anlatt›. Program›n ikinci bölümünde
mimar, mühendis ve imalatç›lar›

Dergimizi
e-mail yoluyla
kumak ister
misiniz!..

taraf›ndan 4 adet yap›sal çelik
projesinun sunumu yap›ld›. TUCSA’n›n
kalite belgesi TUCSAmark almaya
hak kazanan firmalara belgelerinin
verilmesinin ard›ndan yine geleneksel
hale gelen Yap›sal Çelik Günü Kokteyli
ile program sona erdi.
Bu y›lki organizasyonda ziyaretçiler
firma tan›t›m standlar› yan›nda metal
heykel sergisini gezme f›rsat› da
buldular.

Arcelor International ve Arcelor FCS ile ilgili
en son haberleri ve çelik sektörüyle ilgili son
geliflmeleri izledi¤iniz “Çelik Dünyam›zdan
Haberler” dergimizi zaman kayb› olmadan
e-mail yoluyla almak isterseniz
info@arcelor-tr.com adresine kendi
elektronik posta adresinizi bildiriniz!..

Arcelor International’› internetten
izleyin

i
yen

Art›k tüm
hizmetlerimizi,
ürünlerimizi ve
projelerimizi yeni haz›rlanan
www.arcelor-tr.com web
sitemizden izleyebilirsiniz.
Ayr›ca Türk Yap›sal Çelik
Derne¤i internet sitesindeki
(www.tucsa.org.tr) Arcelor
International sayfalar›ndan
da bize ulaflabilirsiniz.

görünüm
Ikea’da 16 metre aç›kl›k geçildi

‹stanbul Ümraniye’de aç›lan ‹KEA Al›flverifl Merkezi’nde
Arcelor Profilleri kullan›ld›. 50 bin metrekarelik alan
üzerine kurulu al›flverifl merkezinin tasar›m› UMO
mimarl›k taraf›ndan yap›ld›, çelik imalat› ise Tabosan
A.fi. taraf›ndan gerçeklefltirildi. Projede Arcelor profilleri
kullan›larak 16 metre aç›kl›klar geçildi.

Amerikan Hastanesi ek binas› hizmete girdi
Vehbi Koç Vakf›
Amerikan Hastanesi
Girifl Bloku hizmete
girdi. Y. Mimar
Fahrettin Ayanlar ve
Y. Mimar Derya Do¤an
taraf›ndan tasarlanan
hastane binas›n›n statik
tasar›m› K›van ‹pekar
taraf›ndan yap›ld›.
Amerikan Hastanesi’nin
girifl binas› olarak
hizmet veren bina,
‹stanbul Topa¤ac›’nda
bitiflik nizamda, son
derece dar bir inflaat
alan›nda ve çok k›sa bir sürede tamamen çelik tafl›y›c›
sistemle infla edildi.

ECCS’ten Bilgi Üniversitesi
Projesi'ne
ödül
Türk Yap›sal Çelik
Derne¤i’nin (TUCSA)
Türkiye’deki yar›flmas›nda
1. seçilerek Avrupa
Yap›sal Çelik Birli¤i (ECCS) 2005 de¤erlendirmesine yollanan
Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü II. Binas› ödüle de¤er
bulundu. ‹ki y›lda bir yap›lan de¤erlendirmede aralar›nda
Türkiye’nin de bulundu¤u 20 ülke projesi ödüllendirildi. Fransa'n›n
Nice kentinde 20-21 Eylül tarihlerinde yap›lan ECCS 50. y›l
sempozyumunda ödüle de¤er bulunan projeler aras›nda Santiago
Calatrava’n›n Belçika’daki köprüsü ve Atina Olimpiyat Stadyumu,
Norman Foster’›n Fransa’daki Millau Viyadü¤ü ve Christian de
Portzamparc’›n Lüksemburg’daki Konser Salonu da bulunuyor.
Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nün ilk binas› 2002 8.
Ulusal Mimarl›k Sergisinde ‘Yap› ve Yaflam Çevresi’ ödülünü
alm›fl, II. Binas› ise 2004 9.Ulusal Mimarl›k Sergisi’nde “Yap›
Dal›” ödül aday› olmufltu

Projelerinizi bekliyoruz!
Arcelor çeli¤ini kulland›¤›n›z
projelerinizin dergimizde, çeflitli
yay›nlar›m›zda yer almas› ve
Arcelor International'›n
uluslararas› veritaban›na
girmesi için afla¤›daki bilgileri
ve proje foto¤raflar›n› kargo
veya internet arac›l›¤›yla bize
ulaflt›rman›z yeterli.
Projelerinizi bize ulaflt›r›rken
afla¤›daki detaylar› lütfen
tamamlay›n:
• Proje ismi
• Yap›n›n türü
• Yap›n›n k›sa tan›t›m›
• Proje yeri (il, ülke…)
• Yat›r›mc›/Yap›mc›

• Mimar›
• Mühendisi
• Ana yüklenici
• Çelik imalatç›s›
• Yap› alan› (m2)
• Yap› boyutlar› (derinlikgenifllik-yükseklik) ve önemli
özellikleri
• Toplam çelik kullan›m› (ton)
• Proje baslang›ç tarihi
• Proje bitifl tarihi
• Proje foto¤raflar›
Materyallerinizi kargo
arac›l›¤›yla Ka¤an Yemez
ad›na gönderebilirsiniz veya
kagan.yemez@arcelor.com
adresine e-mail yoluyla
ulaflt›rabilirsiniz.

Mersin Liman› geniflletme çal›flmas› tamamland›
Mersin liman› geniflletme çal›flmalar›
tamamland›. HES-UNITEK
Konsorsiyumu’nun tasar›m› ve
fiener Arda ‹nflaat’›n yüklenicili¤iyle
gerçeklefltirilen projede toplam
2.770 ton Arcelor palplanfl›
kullan›ld›. 2.535 ton AU 20, 235
ton da Omega 18 palplanfl›n
kullan›ld›¤› proje yaklafl›k 2 y›lda
tamamland›.

TUCSA ve ECCS'in ortak
projesi olan ve deprem
bölgelerinde infla edilecek
kamu binalar› için örnek
niteli¤ini tafl›yacak lise projesi,
yap›sal çelik sektörünün gücü
ve dayan›flmas›yla yükseliyor.
Arcelor’un ana sponsorlu¤unu
üstlendi¤i, Avrupa Yap›sal Çelik Birli¤i
(ECCS) ve Türk Yap›sal çelik Derne¤i
TUCSA’nin ortak projesi olarak hayata
geçirilen Kocaeli Tevfik Seno Arda Lisesi
projesi’ne 14 Eylül 2005 tarihinde
düzenlenen kolon dikme töreniyle
baflland›. Projenin May›s 2006’da
tamamlanarak Milli E¤itim Bakanl›¤›’na
teslim edilmesi planlan›yor. Projesi Mimar
Yaflar Marulyal› taraf›ndan çizilen, statik
tasar›m› Seza Mühendislik taraf›ndan
yap›lan Tevfik Seno Arda Lisesi’nin
tafl›y›c› sistemi Tabosan taraf›ndan imal
edilirken ince inflaat› da Akflan taraf›ndan
tamamlan›yor. Arcelor'la birlikte Corus’un
ana sponsor olarak kat›ld›¤› proje ayn›
zamanda Arcelor Research taraf›ndan
bir araflt›rma gelifltirme projesi olarak
da izleniyor. Proje tamamland›¤›nda
Türkiye’nin e¤itim altyap›s›na yap›sal
çelik sektörünün bir katk›s› olman›n
yan›nda çelik tafl›y›c›l› kamu binalar› için
de yetkililerin incelemelerine aç›k bir
prototip olma özelli¤ini tafl›yacak.
Bingöl depremiyle gündeme geldi
17 A¤ustos 1999 depreminde
Kocaeli’nde a¤›r hasar alarak y›k›lan
Orhan Gazi ‹lkö¤retim Okulu’nun arsas›
üzerine infla edilen Tevfik Seno Arda
Lisesi’nin yap›m öyküsü 3 may›s 2003
Bingöl Depremi’ne uzan›yor. Bu deprem
s›ras›nda Çeltiksuyu ‹lkö¤retim Okulu’nun
enkaz› alt›nda kalan ö¤rencilerin
görüntüleri gazete manfletlerine yans›m›fl,
okuldan sa¤ kurtar›lan ö¤renciler de
çelik dolaplar›n tuttu¤u y›k›nt›lar
aras›ndan ç›kart›lm›flt›. Dünyan›n her
yerinde üzüntüyle izlenen bu tablo
sonras›nda deprem konusuyla yak›ndan
ilgilenen ECCS, TUCSA Yönetim Kurulu

Baflkan› Prof. Dr. Nesrin Yard›mc›’dan
Bingöl Depremi ile ilgili kapsaml› bir
sunum yapmas›n› istemifl, bu sunumun
ard›ndan tüm Türkiye’nin depremselli¤i
üzerine yeni bir sunum daha talep
edilmiflti. ECCS bünyesinde derin bir
hassasiyet oluflturan bu sunumlar
sonucunda üye ülke temsilcilerinin ortak
karar›yla Türkiye’ye örnek bir çelik okul
yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.
‹lk olarak Bingöl’de infla edilmesi
düflünülen bu örnek okul, Milli E¤itim
Bakanl›¤› yetkililerinin iste¤i üzerine
Kocaeli’ne kayd›r›ld›. Bakanl›k yetkilileri,
Bingöl’de çok say›da okul infla edilmesi
nedeniyle projenin okul aç›¤› devam
eden ve daha da önemlisi yine bir
deprem bölgesi olan Kocaeli’nde
yap›lmas›n›n daha do¤ru olaca¤›
yönünde görüfl bildirdiler. Bunun üzerine
vakit kaybetmeden Kocaeli Valisi Erdal
Ata ile görüflmeler bafllad› ve Vali Ata,
1999 Depremi’ndeki hasar› nedeniyle
y›k›lan Orhan Gazi ‹lkö¤retim Okulu’nun
yerini bu proje için tahsis ederek hafriyat

çal›flmalar›n›n da kendileri taraf›ndan
yap›laca¤›n› belirtti. Bu geliflmelerle
birlikte Türkiye’nin kamuya ait ilk örnek
çelik okul projesi de fiilen bafllam›fl oldu.
27 Nisan 2005’te Arcelor International
‹stanbul ofisinde buluflan ECCS Yönetim
Kurulu Baflkan› Allan Colins, Türk Yap›sal
Çelik Derne¤i
Yönetim Kurulu
Proje Künyesi
Baflkan› Prof. Dr.
Tasar›m
Nesrin Yard›mc› ve
Mimari: UMO Mimarl›k
Arcelor
Yaflar MARULYALI
ASC Baflkan
Statik: SEZA Mühendislik
Yard›mc›s› Bruno
Sezai GÜVENSOY
Theret, proje
Mekanik: TANRIÖVER
detaylar›n›n ve
Cevat TANRIÖVER
taraflar›n›n
Elektrik: KALTES
sorumluluklar›n›n
Kamil Y‹⁄‹T
görüflülmesinin
Yang›n: ODES
ard›ndan protokol
Levent KARAKOÇ
anlaflmas›n›
imzalayarak Tevfik Yükleniciler
Tafl›y›c› Sistem: TABOSAN
Seno Arda Lisesi
için dü¤meye
‹nce ‹nflaat: AKfiAN
bast›lar.

Kocaeli Tevfik Seno Arda Lisesi'nin statik tasar›m›n›
gerçeklefltiren ‹nflaat Yüksek Mühendisi Sezai Güvensoy
ile çelik tafl›y›c›l› kamu binalar› ve Türkiye'de çelik
yap› tasar›m› üzerine görüfltük.
Kocaeli Tevfik Seno Arda Lisesi'nin
statik tasar›m›n› gerçeklefltiren ‹nflaat
Yüksek Mühendisi Sezai Güvensoy ile
çelik tafl›y›c›l› kamu binalar› ve Türkiye'de
çelik yap› tasar›m› üzerine görüfltük.
- Deprem bölgesinde okul gibi kamu
binalar› yaparken nelere dikkat etmek
gerekiyor?

Yap›sal çelik sektörü için örnek
fiimdiye kadar, gerek lojman, gerekse
emniyet müdürlü¤ü ve hastane gibi hizmet
binas› olarak çok say›da çelik yap› örne¤i
bulunmas›na ra¤men kamuya ait ilk çelik
okul projesi olmas›, e¤itim altyap›s›na
katk› sunmas› ve en önemlisi de içinde
ö¤renim gören çocuklar›n yaflam›n›
koruyacak bir yap› olmas› nedeniyle
yap›sal çelik sektöründe heyecan
uyand›ran okul projesi oldukça genifl bir
kat›l›mla infla ediliyor.
Türk Yap›sal Çelik Derne¤i ad›na proje
müdürlü¤ü görevini yürüten Yener
Gür'efl,Türkiye’de henüz çelik yap›
konseptinin tam olarak anlafl›lamad›¤›n›,
ancak çok yak›n bir gelecekte ülkemizde
de çelik okullar›n, kamu binalar›n›n,
hastanelerin, konutlar›n birer deprem
ülkesi olan Japonya ve Amerika’daki gibi
h›zla yükselece¤ini söylüyor. Gür'efl, çelik

Okul, hastane gibi kamu binalar›
tasarlan›rken bu yap›lar›n infla edilece¤i
yerin mümkünse mevcut fay hatlar›ndan
uzak olmas›na özen gösterilmeli, yap›n›n
temellerinin bu yer için yapt›r›lm›fl zemin
raporunda belirtilen zemin tipine uygun
olarak dizayn edilmesi gerekir. Ayr›ca
daha ziyade tabana daha genifl alanda
oturan az katl› yap›lar infla etmeye özen
gösterilmelidir. Bu yap›larda özellikle
proje safhas›nda yap›n›n üzerine etkiyen
deprem yüklerini sa¤l›kl› bir flekilde
zemine kadar aktar›p aktarmad›¤›
kontrol edilmeli, yap›da kullan›lacak
malzeme özellikleri tarifleri projelerde
göz önüne al›nm›fl olmal›d›r. Tabii
yap›n›n uygulamas› s›ras›nda projesinde
belirtilen flartlara uygun infla edilip
edilmedi¤i de mutlaka kontrol edilmelidir.
Kamu binalar›n›n çelik olarak
yap›lmas›n›n faydalar› nelerdir
Okul, hastane gibi kamu binalar›nda
s›n›flar, konferans salonlar›,
laboratuvarlar, spor salonlar› gibi mimari
gereksinim gere¤i büyük aç›kl›klar
geçilmesi gerekli oldu¤undan çelik
profiller kullan›larak betonarmeye
nazaran daha az yükseklikle bu
aç›kl›klar›n geçilmesi imkan dahilindedir.
Çeli¤in yap› eleman› olarak süneklik
düzeyi yüksek yap›lar yap›lmas›na imkan
vermesi, daha k›sa zamanda montaj ve
infla edilmesinin mümkün olmas›, imalat›n
atölyede yap›lmas› nedeniyle daha
kaliteli ve kontrollü imalat yap›lmas›
nedeniyle tercih edilmelidir.
- Türkiye'de çelik bina tasar›m›nda
nelere dikkat edilmeli
Bu konuda dikkat edilmesi gereken

noktalar› flöyle s›ralayabiliriz:
1-Yap›n›n kullan›m amac›na ve mimari
projesine uygun bir statik tafl›y›c› sistem
seçilmesi, 2-Yap›n›n bulundu¤u yerin
topografik yap›s› ve zemin flartlar›na
uygun bir temel sistemi seçilmesi, 3-Çelik
yap›ya etkiyen düfley yükler, rüzgar ve
deprem yüklerinin do¤ru olarak
saptanmas›, 4-Yap›n›n enine ve boyuna
yönde deprem yatay yüklerini temellere
aktaracak moment çerçeveleri veya
çaprazl› perdelerin yerlerinin ve
adetlerinin do¤ru olarak saptanmas›,
5-Yap›y› teflkil eden düfley yük
tafl›y›c› elemanlar›n (kirifller) kolonlar
ile ba¤lant› tiplerinin do¤ru olarak
saptanmas› ve kullan›lan bilgisayar
program›na uygun olarak tarif edilmesi,
6-Çelik yap›da stabilite flartlar›n›n
do¤ru olarak tarif edilmesi, yanal
burkulmay› önleyici tedbirlerin mutlaka
al›nmas›, 7-Çelik yap› dizayn›nda
kullan›lan bilgisayar programlar›nda
dizayn bölümünün kullan›lmas› s›ras›nda
eleman burkulma boylar›n›n gerçek
de¤erlerinin bilgisayara tan›t›lmas› ve
yanl›fl bir boyutland›rmaya meydan
verilmemesi.
- Okul binas› birinci derece deprem
bölgesinde. Bunun için özel bir önlem
al›yor musunuz
fiu anda yürürlükte olan deprem
yönetmeli¤i H = 25 m. olan binalar›n
1. derece Deprem Bölgesinde infla
edilmesi halinde özel bir tedbir almay›
gerekli görmemektedir. Birinci derece
deprem bölgelerinde etkin yer ivmesi
katsay›s› Ao = 0,40 olarak dikkate
al›nd›¤›ndan yap›ya etkiyen deprem
kuvvetleri, di¤er bölgelere göre daha
büyük olacakt›r. Önemli olan 1997 Y›l›
Afet Bölgelerinde Yap›lacak Yap›lar
Hakk›nda Yönetmelik flartlar›nda
belirtilen koflullara uygun olarak deprem
yüklerinin hesaplanmas› ve bu yüklerin
yap›da teflkil edilecek çaprazlar veya
çerçeveler ile temele aktar›lmas›n›n
sa¤lanmas›d›r.

gündem
yap›lar›n anlafl›labilmesi için büyük önem
tafl›yan bu projeyi mümkün olan en genifl
kat›l›mla infla etmeyi nedeflediklerini
vurguluyor: “Okulun yap›m› için
finansman› yaln›zca iki ana destekçi
firmadan sa¤lamak yerine mümkün
oldu¤u kadar yayg›n hale getirmek ve
isteyen herkesin bu ifle ortak olmas›n›
sa¤layarak projeyi kitleye mal etmek
temel hedeflerimizden biriydi. Bu
nedenle projeyi mümkün oldu¤unca
üyelerimizin kat›l›m›na açt›k ve gerek
ayni, gerek nakdi gerekse hizmet ba¤›fl›
olarak oldukça genifl bir kat›l›ma ulaflt›k.
Pek çok sivil toplum örgütünün kolayl›kla
sa¤layamayaca¤› bu genifl kat›l›m
sayesinde projenin yap›sal çelik
sektörünün ortak ürünü oldu¤unu
rahatl›kla söyleyebiliriz.”
Türk Yap›sal Çelik Derne¤i Yönetim
Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Nesrin Yard›mc›
da Tevfik Seno Arda Lisesi Kolon
Dikme Töreni s›ras›nda yapt›¤›
konuflmada çeli¤in nitelikleri ve sa¤lad›¤›
olanaklarla mimarlar, inflaat
mühendisleri, yat›r›mc›lar ve
yüklenicilerin göz ard› edemeyece¤i bir
yap› malzemesi oldu¤una dikkat çekerek
flöyle devam ediyordu.
“Özellikle deprem bölgelerinde
uygunlu¤u, getirdi¤i güvenlik ve deprem
sonras›ndaki onar›mlardaki kolayl›klar
nedeniyle büyük bir k›sm› deprem

bölgesinde bulunan ülkemizde, en
az›ndan bir depremden sonra mutlaka
ayakta kalmas› gereken yap›larda çelik
kullan›lmas›n›n kaç›n›lmaz bir gerçek
oldu¤u aç›kça görülmektedir. Çelik
üreten veya çelik konstrüksiyon imal
eden ya da projelendiren kifli ve
kurulufllar›n bir araya gelmesi de çelik
yap›lar›n daha yayg›n olarak
kullan›lmas›na yönelik bir dayanak
oluflturacakt›r.”

Fonksiyonel mimari örne¤i
‹zmit Körfezi’ne hakim Kocaeli’nin
yüksek bir semtinde bulunan arsada
3 katl› olarak infla edilen Tevfik Seno
Arda Lisesi'nin, toplam 3 bin metrekare
kapal› alan›nda fizik, kimya, biyoloji
laboratuvarlar›, bilgisayar laboratuvar›,
kütüphane, 5 adet 30’ar kiflilik s›n›fla
birlikte idari ve sosyal alanlar yer al›yor.
Bir atrium etraf›nda toplanan s›n›flar›,
iç avludan ve cepheden ›fl›k alan

Arcelor ASC Baflkan Yard›mc›s› Bruno Theret:

ECCS Yönetim Kurulu Baflkan› Allan Colins

Felsefemizi ve etik anlay›fl›m›z› yans›t›yor

Çocuklar›n›z› çeli¤e emanet edebilirsiniz

De¤iflik kültürlerin harmanland›¤› Avrupal› Türkiye, Arcelor
için staratejik bir önem tafl›r. Önemsedi¤imiz Türkiye pazar›na
çelik yap›lar›n üstünlüklerini, yararlar›n› ortaya ç›kartan bir
proje sunmak istiyoruz. Bu ayr›cal›kl› projede Avrupa Yap›sal
Çelik Birli¤i - ECCS ile iflbirli¤i içindeyiz ve bu bir ilk...

Bizler yurt d›fl›nda Türkiye’yi takip ediyoruz ve Türkiye’yi iki tür
haberle görüyoruz. Birincisi çok dinamik, çok çal›flkan bir endüstri,
ticaret, aktivite ve turizminizin genifllemesi. Bu çok önemli bir haber
ve bu tür haberlerin art›r›lmas›, yay›lmas› gerekir. ‹kinci haber de
Türkiye’yi vuran büyük deprem haberleri oluyor. Daha sonra da
kurtarma çal›flmalar›n›n görüntüleri geliyor. Burada y›k›nt›lar›n

Türkiye’de yap›m›na bafllanan Tevfik Seno Arda Lisesi mimar,
mühendis, çelik üreticisi, çelik iflleyicisi, yüklenicisi ve sat›c›s›,
yani çelik yap› sektörünü bir proje çevresinde toplamak aç›s›ndan
çok iyi bir firsat projesi. Çeli¤i iyi anlatan simgesel bir proje.
Bu projede çocuklar›m›z› çeli¤e emanet edece¤iz. Arcelor
e¤itime, sürdürülebilir geliflmeye ve güvenli¤e çok önem verir.
Ö¤renciler gelece¤imizdir. Ö¤rencilerimizin e¤itim alaca¤›
okul yap›lar› ve okul çevresinin güvenli olmas› mutlaka
sa¤lanmal›d›r.
Çelik yap›lar al›fl›lagelen yap›lar d›fl›nda özelliklere sahiptir.
Çelik yap›lar›n bütün özelliklerini tafl›yacak olan Tevfik Seno
Arda Lisesi projesi, her yönüyle Arcelor’un felsefe ve etik
anlay›fl›n› yans›tmaktad›r.

aras›ndan ç›kar›lmaya çal›fl›lan çocuklar› görmek tüm dünya
için üzüntü verici.
Dünyan›n sismik olarak etkilenen geliflmifl bölgelerinde çelik
bu tür resimlerin görülmesini engellemek için bir yol olarak
görülüyor. Ben hepinize çocuklar›n›z› çeli¤e emanet etmenizi
öneriyorum. Türkiye’de çok güzel sismik tasar›m kodlar› var,
bunun için teknik kurulufllara çok teflekkür etmek gerekir. Bu
okul bitti¤i zaman tafl›y›c› yap›s› sismik davran›fllar› aç›s›ndan
izlenmeye devam edecektir. Böyle bir program alt›ndad›r. Ben
çok eminim ki bu okulun çelik tafl›y›c› yap›s› için sonuçlar çok
iyi olacakt›r. Bir deprem oldu¤unda hangi tür yap›n›n içinde
olmak istedi¤im konusunda benim hiç bir flüphem yok.

Mimar›n görevi bar›nma ihtiyac›n›
karfl›larken insanlar› mutlu etmektir
Kocaeli Tevfik Seno Arda Lisesi'nin proje müellifi Mimar
Yaflar Marulyal› ile projenin mimari özellikleri ve çelik
tafl›y›c›l› yap›lar üzerine görüfltük.
Öncelikle okul arsas›ndan bafllayal›m
isterseniz. Arsa, konum ve büyüklük
aç›s›ndan çok müsait bir arsa de¤ildi. Bu
sorunu nas›l aflt›n›z.
Evet. Proje için verilen arsa büyüklük
olarak biraz az. Burada 500 kifli lise
e¤itimi görecek. Buraya 16 s›n›f,
laboratuvarlar art› bilgisayar odalar› vs
ile birlikte 21-22 derslik oluyor bunu ancak
s›¤d›rabildik. Mesela bir spor salonu
yok.Büyücek bir oday› jimnastik odas›
olarak ay›rd›k, ama belki o da ileride yine
laboratuvar fonksiyonunda kullan›labilir.
Bahçe de çok yeterli olmad›. Yak›nda bir
yerde bitiflikte yeflil alan olarak görünen
bir alan var. Belki daha sonra oray› da
okulun bahçesine katacaklar. Zemin de
biraz meyilli ama sa¤lamd›. Bu meyillerden
yararlanarak k›smi bir bodrum yapt›k, su
deposu teknik mahaller s›¤›nak gibi
mekanlar› buraya koyduk ve onun üzerine
de üç kat mimari projeyi oluflturduk.
An›tlar Yüksek Kurulu’nun cepheyle ilgili
›srarlar› hayli sorun yaratt›...
Evet flöyle bir zorluk ç›kt›. Biz bu projede
daha modern çizgilerle bir mimari
oluflturmufltuk. Fakat yukar›da kale olmas›
nedeniyle an›tlar kurulu bizden alternatif
cepheler istedi. ‹zmit’in tarihsel kimli¤inden
çizgilerin bu yap›da olmas›n› istediler.
Oysa çevre mimarisinin tarihsel çizgilerle
ilgisi olmad›¤› gibi mimari örnek olarak
da kötü örnekler. Fakat tabii biz bu
elefltirilere cevap vermek zorundayd›k
Bunun için bir iki alternatif cephe çizdik,
kurul da bunlardan birini yapmam›z› istedi.
fiimdi burada flöyle bir yanl›fll›k var. Ça¤lar
de¤ifltikçe malzeme de de¤iflir, mimari
de de¤iflir. Çünkü mimari teknolojiye tabi
olarak geliflimine devam eder. Dolay›s›yla
bundan 100-150 sene önce o zaman›n

lise, tasar›mc›s› Mimar Yaflar
Marulyal›'n›n deyimiyle “çevreye
sayg›l› ve fonksiyonel bir mimari örne¤i”
oluflturuyor. Türk Yap›sal Çelik
Derne¤i'nun kurucusu ve ilk Yönetim
Kurulu Baflkan›, ‹TÜ Çelik Yap›lar
Çal›flma Grubu Baflkan› ve 1999-2000
dönemi ECCS baflkanl›¤› görevlerinde

malzemesi ve ihtiyaçlar›na göre yap›lm›fl
eserlerin tekrar›n› buraya yans›tmak bana
göre yanl›fl. Biz burada asl›nda tamamen
yeni bir teknoloji ile bir uygulama yapmak
istedik ama serbest b›rakmad›lar. Proje
de biraz de¤iflti ama ne yapal›m.
Ama cephe ondan sonra yine de¤iflti...
Evet. Bizim onlara sundu¤umuz ve onlar›n
seçti¤i cephede çelik teknolojisiyle ilgili
baz› zorluklar ç›kt›. Bu cephede afl›r› bir
tak›m maliyetler ortaya ç›k›yor bu nedenle
o seçtikleri cepheyi de yine de¤ifltirmek
sorunda kald›k. fiimdi yeni bir alternatif
daha sunaca¤›z.

anlamayan, çocuklar› gençleri ürküten
böyle kale gibi yap›lar.
T.S. Arda Lisesi'nin çelik konstrüksiyon
bir okul olarak içinde okuyacak çocuklar
aç›s›ndan bakarsak di¤er okullardan ne
gibi farklar›n› sayabiliriz.

Olabilir ama tabii arsa de¤iflirse asl›nda
proje de de¤iflir. Böyle bir zorlaman›n da
anlam› yok bence. Mesela az önce,
arazide meyil var, k›smi bir bodrum
oluflturduk dedim. Peki meyilli olmayan
bir arazide ne yapaca¤›z. Belki orada
bodruma gerek olmayacak . Dolay›s›yla
arsan›n eni, boyu, çevresi, etraf›ndaki
yap›lar, bütün bunlar mimari projeye yön
verir. Mimari proje tepeden inme bir yere
konmaz. Çevresinden ve araziden referans
almas› laz›md›r. Ama bizim Milli E¤itim”in
kafas› biraz böyle. Bakanl›kta oluflturulan
bir tak›m projeler var. Do¤rusu ben bu tip
projelerini de hiç be¤enmiyorum. Bunlar
daha çok k›flla gibi, çocuk ruhundan

Efendim bir kere bol ayd›nl›k olacak. Bu
okulda teneffüse ç›k›ld›¤› zaman ortas›nda
bir avlu var biliyorsunuz, k›fl›n kötü
havalarda bile çocuklar›n mutlu
olabilecekleri bir ortam sunacak onlara
bu ayd›nl›k. Bir de koridor duvarar›na
pencereler koyarak dersliklerin de hem
cepheden hem de ortadaki ayd›nl›ktan
yararlanmas›n› sa¤lad›k. Bu aç›dan örne¤i
az bulunur bir proje oldu. S›n›flar da rahat
ve bol ›fl›kl› olacak. Zaten mimari nedir?
‹nsan›n ihtiyaçlar›na cevap veren bir
yap›d›r. Ama burada önemli olan nedir?
‹htiyac›n› karfl›layan insan› o mekan içinde
mutlu edebilmektir. Bu ofiste de böyledir
okulda da böyledir, her yerde böyledir.
Biz buna dikkat ettik. Mutlu bir ortamda
severek okula gitsin, s›n›f›nda severek
otursun istedik. Bizim projemizin temel
fark› budur. Bir de bizim kulland›¤›m›z
malzemeler kal›c›d›r. Mesela cepheyi de
çelik trapez levhalarla yap›yoruz. Bunlar
bir daha boya yap s›vas› döküldü, s›va
yap filan böyle fleyler olmayacak. Bu da
bir fark. Bir de bu düflük gelirli ailelerin
çocuklar› sanki Avrupa”da bir lisede
okuyormufl gibi bütün o konforu burada
alacaklar. Mimarinin onlara verdi¤i,
kültürlerine ekledi¤i bir art› olacak onlar›n.
Bu çocuklar da hak ettikleri, lay›k olduklar›
bir ortamda okuyacaklar. Beni as›l
sevindiren konu da bu oldu.

bulunan, ülkemizde yap›sal çelik
sektörünün bugünkü durumuna
gelmesinde büyük eme¤i geçen 2003
y›l›nda kaybetti¤imiz Prof. Dr. Tevifik
Seno Arda'n›n ad›n› tafl›yan proje
inflaat›n›n mimari çizimlerine, ve di¤er
bilgilere www.tevfiksenoardalisesi.org,
www.tucsa.org, www.steelconstruct.com

adreslerinden ulaflabilirsiniz. Ayr›ca
yine ayn› adreslerde verilen
http://www.tevfiksenoardalisesi.org/
tuc30/tsal/tr/kamera.html ve
http://www.tevfiksenoardalisesi.org/
tuc30/tsal/tr/kamera2.html linklerine
ba¤l› web kameralar›ndan proje
inflaat›n› 7 gün 24 saat izleyebilirsiniz.

Bunun modüler bir proje oldu¤unu
belirtmifltiniz.
Bunun modülerli¤i flöyle; daha genifl
arsalarda bizim yapt›¤›m›z birimin ayn›s›n›
veya bir benzerini yaparak geniflleyebilir.
Mesela 16 s›n›f yerine 32 s›n›fl› olan›n›
veya yar›s› da olabilir 24 s›n›fl› olan›n›
yapabilirsiniz. Araflt›rmalar›m›z› baflta
yapm›flt›k. Bakanl›ktan da öyle istemifllerdi.
Bu, sonuç olarak bir tip projeye
dönüfltürülebilir mi?

standart

Arcelor uzun ürünleri yeni
Avrupa standartlar›na haz›r...
Avrupa Standardizasyon
Komitesinin yap›sal
çelikler için onaylad›¤›
yeni standartlar ve
belgeler A¤ustos 2006'ya
kadar tüm Arcelor uzun
ürünlerinde yer alacak
Avrupa Standardizasyon Komitesi
(CEN) geçti¤imiz günlerde yap›sal
çelikler ve muayene belgeleri için
geçerli olacak yeni EN 10025:2004
ve EN 10204:2004 standartlar›n›
onaylad›. Avrupa ‹nflaat Ürünleri
Direktifi (CPD) 89/106/EC'in
hükümlerine yönelik olan yeni Avrupa
standard› EN 10025:2004, Avrupa
Yap›sal Çelik Birli¤i'nde kullan›lan tüm
inflaat ürünleri için geçerli olacak. Buna
göre tüm imalatç›lar, inflaat ürünlerinin
CPD’ye uygun oldu¤unu onaylamakla
yükümlü olacaklar ve EN
10025:2004'in uyumlulaflt›r›lm›fl
1. Bölümü'nde tan›mlanan onaya göre
CE iflaretini kullanacaklar.
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest
Ticaret Kurumu taraf›ndan CEN'e

CE bildirisinin uygulanmas›na iliflkin zaman çizelgesi
DApp

DAV

DoW

9 ay

12 ay

Aral›k 2004

A¤ustos 2005

Ulusal standartlar›n
uyarlanmas›

CE bildirimi
A¤ustos 2006

Ulusal standartlar›n ve
Avrupa standartlar›n›n
birlikte uygulanma süresi

DAV = Geçerlilik Tarihi
Avrupa standartlar›n›n EN 10025: 2004 ulusal standardizasyon
komitelerinin tasarrufuna sunuldu¤u tarih.
DApp = Uygulanabilirlik tarih
Avrupa standard›n›n uygulanabilirlik tarihi
DoW = Yürürlükten kalkaca¤› tarih
Ulusal standard›n yürürlükten kalkaca¤› tarih

verilen bir yetki ile haz›rlanan yeni
Avrupa standard› EN 10204:2004,
AB Direktifi 97/23/EC'nin ana
gereklerini destekliyor. Yeni standarttaki
bafll›ca de¤ifliklikler, muayene
belgelerinin say›s›nda azalma, üretici
ve al›c›n›n yetkili muayene temsilcileri

taraf›ndan haz›rlanan muayene
sertifikas› prosedürlerinden olufluyor.
Arcelor Sections Commercial'›n yeni
standartlar›n uygulanmas›na iliflkin
zaman çizelgesi, yukardaki tabloda
verilen son teslim tarihlerine uygun
olarak gerçeklefltiriliyor.

Arcelor Sections Commercial uzun ürünlerinin CE iflareti
CE iflareti, söz konusu ürünün Avrupa
Birli¤i'nin ilgili yönetmelik hükümlerine
uygun oldu¤unu ve ürünün bu
yönetmelikte belirtilen uygunluk
de¤erlendirme sürecine tabi oldu¤unu
anlatan bir sembol ve ayn› zamanda,
ürünlerin "yeni yaklafl›m" ilkelerine
dayal› yönetmeliklere uygun oldu¤unu
belirten tek iflaret niteli¤ini tafl›yor Bu
nedenle uyum öncesinde üye devletlerin
ulusal kanun, yönetmelik ve idari
mevzuat›nda bulunmas› muhtemel, CE
iflareti ile ayn› kapsama sahip her türlü
zorunlu uygunluk iflaretinin de yerine
geçmesi gerekiyor.
CE iflaretinin yürürlü¤e konmas›na ve
ulusal iflaretlerle de¤ifltirilmesine iliflkin
son tarihi 1 Eylül 2006 olarak
belirlenmiflti. Bu tarihe kadar Arcelor
Sections Commercial, CE iflareti koyma
hakk› veren bir uygunluk beyannamesi
haz›rlayacak, bu beyanname ekinde
baflvuruyu kabul eden merci taraf›ndan
haz›rlanacak bir fabrika üretim kontrol

CE Uygunluk iflareti
01234
Arcelor Sections Commercial, BP 100,
Luxembourg
05
01234

Onaylayan Kuruluflun Tan›t›m Numaras›

EN 10025-1

Avrupa standard›n›n numaras›

S›cak Haddelenmifl Çelik Ürünler

Ürün tan›m› ve düzenlemeye tabi özellikler
hakk›nda bilgi

Kullan›m amac›: Bina inflaat› ve inflaat
mühendisli¤i
Boyut ve flekil toleranslar›: EN10034
Uzama
Çekme dayan›m›
Akma dayan›m›
Tokluk
Kaynaklanabilirlik

Üreticinin ismi veya tan›mlay›c› iflareti ve tescilli adresi
iflaretin konuldu¤u y›l›n son iki rakam›
Sertifika numaras›

S355J0-EN10025-2

Dayan›kl›l›k: performans belirlenmedi
Düzenlenmifl madde: performans belirlenmedi

belgesi de bulunacak. Arcelor Sections
Commercial ürünlerinde, CE sembolü
ve gerekli her türlü bilgi muayene
belgesi üzerinde gösterilecek.

Yeni standarda göre, bundan böyle
tüm Arcelor uzun ürünleri üzerinde CE
sembolünün yan›nda yukar›daki bilgiler
yer alacak;

