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19 Aralık 2007 tarih ve
26735 sayılı resmi gazetede yayımlanan, Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik‟ te Bakanlar Kurulu kararı ile
değiĢiklik yapılmıĢtır. Yapılan değiĢiklikler, 9 Eylül
2009 tarih ve 27344 sayılı
resmi gazetede yayımlanmıĢtır. Yönetmeliğin ilgili
maddelerindeki
değiĢiklikler aĢağıda verilmiĢtir.
Yönetmeliğin
23.
maddesinin 5. fıkrasındaki “120 dakika” ifadesi kaldırılarak aĢağıdaki Ģekilde
yeniden düzenlenmiĢtir;
“(5) … Betonarme
veya betonarme-çelik
kompozit elemanların yangına karĢı dayanıklı olabilmesi için,
içindeki çelik profil veya
donatının en dıĢta kalan
kısımları olan pas payının,
kolonlarda en az 4 cm ve
döĢemelerde en az 2.5 cm
kalınlığında beton ile kaplanmıĢ olması gerekir.”
Yönetmeliğin 26. maddesine 5. fıkra eklenmiĢtir;
“(1) Bütün döşemelerin
yangın duvarı niteliğinde
olması gerekir.”
“(2) DöĢeme kaplamaları
en az normal alevlenici,
yüksek binalarda ise en az
zor alevlenici malzemeden
yapılır.”

“(3) DöĢeme üzerinde kolay alevlenen malzemeden
ısı yalıtımı yapılmasına,
üzeri en az 2 cm kalınlığında Ģap tabakası ile örtülmek Ģartı ile müsaade edilir.”
“(4) Ayrık nizamda müstakil konutlar dıĢındaki binaların tavan kaplamaları ve
asma tavanlarının malzemesinin en az zor alevlenici olması gerekir. “

“(5) Su, elektrik, ısıtma ve
havalandırma tesisatı ile
benzeri tesisatların döĢemeden geçmesi hâlinde,
tesisat çevresi, açıklık kalmayacak Ģekilde en az
döĢeme yangın dayanım
süresi kadar, yangın ve
duman geçiĢine karĢı yalıtılır.”
Yönetmeliğin 27. maddesinin 1. fıkrasındaki “yanmaz
malzeme” ifadesi “zor yanıcı” ifadesi ile değiĢtirilmiĢtir;
“(1) DıĢ cephelerin, yüksek
binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda

ise en az zor alevlenici
malzemeden olması gerekir.”
Yönetmeliğin 28. Maddesinin 2. ve 3. fıkraları aĢağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir;
“(2) Çatı kaplamalarının
BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya
yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden
olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması
olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması
uygulanan yüzeyin
en az normal alevlenen malzemelerden
olmasına izin verilir.”
“(3) Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda; Çatıların oturdukları
döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde,
çatı taşıyıcı sistemi ve
çatı
kaplamalarının
yanmaz malzemeden olması gerekir.”
Yönetmeliğin 29. maddesinin 6. fıkrasının (ç) bendine “TS EN 13501-5” ifadesi
eklenerek;
“ç) Ek-2/Ç‟ de TS EN
13501-1 ve TS EN 135015‟e göre malzemelerin yanıcılık sınıfları.” Ģeklinde
yeniden düzenlenmiĢtir.
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TUKDER YAPI 2009 ANKARA FUARINDA
STAND AÇTI

1 – 4 Ekim 2009 tarihleri arasında
Altınpark Expo Center Fuar Alanı‟
nda,
22. Uluslararası YAPI/
TURKEYBUILD 2009 Ankara Fuarı
düzenlendi.
TUKDER, katılımcı dernek olarak

yapı fuarında yerini aldı ve stand
açtı. TUKDER standında Tuğla ve

Kiremit ürün örnekleri sergilendi
ve ziyaretçilere broĢür dağıtıldı.
Ayrıca ziyaretçilere ürünler ile
ilgili teknik bilgiler verildi.
TUKDER Standı; fuarı ziyaret
eden mühendis ve mimarlardan
yoğun bir ilgi gördü.

TUKDER YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
02.10.2009 da TUKDER Yönetim
Kurulu Toplantısı Ankara Dernek
Binamızda yapıldı. Üçüncü taraf,
bağımsız laboratuar kurulumu için

ilk adım atılarak, Ġktisadi TeĢebbüsün kurulması çalıĢmalarına baĢlanılması; Yangın Yönetmeliğindeki

ÇATILAR maddesinde yapılan
değiĢikliğin BĠNALARDA YANGIN
GÜVENLĠĞĠ açısından öneminin
kamuoyu ile paylaĢılması ve dikkat çekilmesi gibi önemli kararlar
alındı. Ġhracat yapmayı düĢünen
üyelerimizin önünü açmak için
teknik veri toplanması ve bu veriler doğrultusunda ilgili resmi makamlarla temasa geçilmesi ortak
görüĢ olarak benimsendi.

EkoĢehir,

ekolojik
açıdan
sağlıklı bir Ģehirdir.
YaĢadığımız Ģehirler uzak gelecekte insanların doğayla uyum içerisinde refah
bulmasına ve sürdürülebilir geliĢim sağlamasına olanak sağlamalıdır. Ġnsan odaklı
ekoĢehir oluĢumunu gerçekleĢtirmek için,
ekolojik ilkeleri temel alan çevresel, ekonomik, politik ve sosyokültürel faktörler
arasındaki karmaĢık etkileĢimler konusunda kapsamlı bir anlayıĢa sahip olmak
gerekmektedir. ġehirler, kasabalar ve
köyler, sakinlerinin sağlığını ve yaĢam
kalitesini geliĢtirecek Ģekilde tasarlanmalı
ve dayandıkları ekosistemleri muhafaza
etmelidirler.
Ayrıntılı bilgi için aĢağıdaki adresi ziyaret
edebilirsiniz.
http://www.ecocity2009.com
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EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ YENĠDEN BAġLADI...

2009 - 2010 eğitim ve öğretim
döneminin baĢlaması ile birlikte,
TUKDER eğitim seminerlerine
kaldığı yerden devam etmektedir.
Üniversitelerin inĢaat ile ilgili ön
lisans ve lisans bölümlerinde okuyan, yarının uygulamalarına yön

verecek olan öğrencilerine, Tuğla
ve Kiremidin hem malzeme hem
de uygulama açısından doğru bir
Ģekilde tanıtılması hedeflenmektedir.
Yeni dönemin ilk eğitim semineri
Gaziantep‟ de düzenlendi. Gazi-

antep Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik “Tuğla
ve Kiremit Üretimi Ġle Ġlgili Yönetmelik ve Standartları Ġle Uygulama Esasları” konulu eğitim semineri, 13 Ekim 2009 tarihinde yapıldı.
Bu seminerin ardından 14 Ekim
2009 tarihinde, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü öğrencilerine yönelik dönemin ikinci semineri düzenlendi.
Yeni dönemde üniversitelerdeki
eğitim faaliyetlerinin yanı sıra,
ilgili mühendis ve mimar odalarında da eğitim faaliyetlerine hız
verilmesi planlanmaktadır.
Eğitim faaliyetlerine daha geniĢ
bir perspektife yayılarak TUKDER
tarafından devam edilecektir.

TOBB TÜRKĠYE TOPRAK SANAYĠ ÜRÜNLERĠ
MECLĠS TOPLANTISI YAPILDI
01.10.2009 da yapılan toplantıda,
sektörlerin ortak sorunları dile
getirildi.
Bayındırlık ve Ġskân Bakanı Sn.
Mustafa DEMĠR‟ e verilecek brifingde yer alacak konu baĢlıkları
tartıĢıldı.

Piyasa Denetim ve Gözetiminin
önemi konusunda hemfikir sağlandı.
Yeni B.Ġ.B.MüsteĢarı Sn. ġaban
Önder KIRAÇ‟IN ziyaret edilmesine karar verildi.

TUĞLA VE KİREMİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
TUĞLA VE KĠREMĠT
SANAYĠCĠLERĠ
DERNEĞĠ
(TUKDER)

Gersan San Sit
2308. Sok No 24
Ergazi
Yenimahalle/ANKARA
Telefon: 0 (312) 255 28 41
Faks: 0 (312) 255 28 42
E-posta:
bilgi@tukder.org.tr

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI
YENĠ MÜSTEġARI ZĠYARET EDĠLDĠ
TOBB Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclis Üyelerinden oluĢan heyet, Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı
MüsteĢarlık görevine yeni
atanan Sn. ġaban Önder
KIRAÇ‟ ı ziyaret etti.
Sn. MüsteĢara, sektör
meclisini oluĢturan sivil
toplum örgütleri hakkında
bilgi verildikten sonra, ortak ve güncel sorunlar dile
getirildi. PDG nin, piyasada
kaliteli ve mevzuata uygun

mamullerin kullanılması Meclisinin üzerine düĢen
açısından önemli olduğu görevleri yapmaya hazır
olduğu belirtildi. Ürünlere
CE iĢareti iliĢtirilmesi zorunluluğunun bulunmasına
rağmen, halen öncelikli
koĢul olarak uygulanmadığı bilgisi de verildi.
Sn. KIRAÇ, iletilen konularla ilgileneceğini belirterek, her zaman kendisi ile
vurgulanıp, denetimin etkin iletiĢim kurabileceğimizi
ve yaygın bir Ģekilde yapıla- ifade etti.
bilmesi için; TOBB Sektör

BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ
www.tukder.org.tr

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte yapılan değiĢiklikler, Binalarda Yangın
Güvenliği açısından derneğimizce önemsenmektedir.
Yönetmelik ile çatı kaplamaları için yeni bir kavram
ortaya konmakta ve 2.
fıkrada „Çatı kaplamalarının

Kil Kiremitler; BROOF ve A1
sınıfı yanmaz malzemelerdir !!!
Broof sınıfı malzemeden
olması gerekir‟ denmektedir. Broof, test edilmesine
gerek olmadan „DıĢ Yangın
Performansı‟ özelliklerinin
tüm gereklerini karĢılayan

gerekmektedir.
Yangın felaketlerini önlemek; binaların yapım aĢamasında ilgili mevzuatlara
uyumu ve bunun da bilinçli ve sıkı bir Ģekilde denetimiyle mümkün olacaktır.
Yapılarda kullanılan malzemelerin yangın yönetmeliği çerçevesinde en azından ürünlere ait yangın
ve çatı teĢkilinde en üst sınıflarını belirtir belgeleritabakayı oluşturan ürü- nin istenmesi, sonrasında
nü tanımlamaktadır.
Yönetmeliğe göre; Froof
malzemeler bundan böyle
çatı kaplama malzemesi
olarak
kullanılamazlar.
Çatı kaplama malzemesi Kil Asmolenler; A1 sınıfı yanmaz
malzemelerdir !!!
üreticilerinden mutlaka malzemelerine ait dıĢ yangın kullanıma izin verilmesi ön
performansının beyanı is- Ģart olmalıdır.
tenmeli ve beyan etmekten Ayrıca; Yangın Yönetmeliimtina eden üreticilerin ğine aykırı olarak, kolay
malzemeleri Froof olarak alevlenebilir EPS Asmolendeğerlendirilmelidir.
lerin
döĢemelerde
Bir diğer önemli husus ise; kompozit hale getirilmeyüksek binalarda ve bitiĢik den kullanılması, EPS Asnizam yapılarda çatı kapla- molen üreticilerinin yangın
ma malzemelerinin kesinlik- sınıflarını beyan etmemele YANMAZ olmasıdır. Bu- leri, kullanıcıların da sorna bağlı olarak; yine çatı gulamamaları Binalarda
kaplama malzeme üreticile- Yangın Güvenliği açısınrinin TS EN 13501–1 ve TS dan ciddi risk taĢıdığını bir
EN 13501–5‟ e göre yangın kere daha vurgulamak
sınıflarını beyan etmeleri isteriz.

