
Eğitimin uygulama bölümün-
de ise, çeĢitli yatay ve düĢey 
delikli tuğlalar kullanılarak 
duvar uygulamaları yapıldı. 
TUKDER tarafından gerçek-
leĢtirilen Tuğla Duvar Eğitimi, 
yerel basında da yer aldı. 
25-28 Mayıs 2009 tarihleri 
arasında Çorum Toprak Sa-
nayicileri Kooperatifi ile ortak 
düzenlenen Kil Kiremit Çatı 
Kaplama Ustalığı Uygulamalı 

Mesleki Eğitimi‟ ne katılan ve 
hak kazanan Çatı Ustalarına 
sertifikaları verildi.  Turgutlu‟ 
daki Tuğla Duvar Eğitimine 
katılan ve hak kazanan usta-
lara da önümüzdeki günlerde 
sertifikaları verilecektir.  
Çorum ve Turgutlu da yapılan 
bu eğitimlerden oldukça 
olumlu tepkiler alınmıĢtır. 
Diğer bölgelerde de usta eği-
timlerine devam edilecektir. 

ĠnĢaat sektöründe yaygın ola-
rak kullanılan Tuğla ve Kiremit 
yapı malzemeleri ile elamanla-
rının uygulamaları  için; Duvar 
ve Çatı Uygulamalı Usta Eği-
timleri konusunda, Çorum ve 
Turgutlu, Yönetim Kurulu Kara-

rı ile pilot bölge olarak tespit 
edilmiĢti. Bundan hareketle, 
eğitimlerin yaygınlaĢtırılması, 
inĢaat kalitesinin arttırılması ve 
uygulama becerilerinin geliĢti-
rilmesi için 8-13 Haziran 2009 
tarihleri arasında, Turgutlu‟ da, 
Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sa-
nayicileri Derneği ile TUKDER 
tarafından ortaklaĢa düzenle-
nen Tuğla Duvar Ustalığı Uy-
gulamalı Mesleki Eğitimi yapıl-
dı. 
Milli Eğitim Bakanlığı‟ ndan 
onaylı, yurt dıĢında da geçerli 
olacak Mesleki Eğitim Sertifika-
sı almayı amaçlayan ustalar bu 
eğitime katıldı. 

Eğitime katılan ustalara; ĠĢçi 
Sağlığı ve Güvenliği, Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği ve 
CE iĢaretlemesi, Binaların 
Yangından Korunması Hak-
kında Yönetmelik, Deprem 
Bölgelerinde Yapılacak Bina-
lar Hakkında Yönetmelik, 
Binalarda Isı Yalıtım Yönet-
meliği, Binalarda Enerji Per-
formans Yönetmeliği, Kâgir 
Birimler - Özellikler - Bölüm 1: 
Kil Kâgir Birimler (Tuğlalar) / 
TS EN 771–1, Binalarda Isı 
Yalıtım Kuralları / TS 825, 

Kâgir ve Kâgir Mamulleri - 
Tasarım Isıl Değerleri Tayini 
Metotları / TS EN 1745, Kil-
den Ġmal Edilen Tuğla‟ nın 
Tarihçesi, Tuğla Üretim AĢa-
maları, Tuğla ÇeĢitleri ve 
Kullanım Yerleri, Tuğla Duvar 
Dizileri, Tuğla Duvar Harçları, 
Tuğla Duvarların Depremdeki 
DavranıĢları ve Yapıya Olum-
lu Katkıları, Tuğla Duvar Uy-
gulamaları ve Uygulamada 
Dikkat Edilmesi Gerekenler 
detaylı bir Ģekilde anlatıldı. 

TUĞLA DUVAR UYGULAMALI USTA 
EĞĠTĠMĠ YAPILDI 
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TUKDER‟ in Ankara‟ daki merkez 

binasında, 23 Haziran 2009 tarihinde 
asil ve yedek üyelerin katıldığı Yöne-
tim Kurulu Toplantısı yapıldı. Yapılan 
toplantıda, gündemdeki maddeler ve 
kurulması planlanan laboratuar konu-
su görüĢülerek toplantı sona erdi. 
TUKDER Yönetim Kurulu Toplantısı-
nın ardından, TOBB Türkiye Toprak 
Sanayi Meclis BaĢkanı Kadir 
BAġOĞLU baĢkanlığında, TOBB‟ da 
sektör meclis toplantısı yapıldı. 

TUKDER YÖNETĠM KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI 

ELEKTĠRĠK ĠġLERĠ ETÜT ĠDARESĠ ZĠYARET EDĠLDĠ 

TOBB Türkiye 
Toprak Sanayi 
Meclis BaĢkanı 
Kadir BAġOĞLU‟ 
nun baĢkanlığında 
23 Haziran 2009 

tarihinde TOKĠ BaĢkan Yardımcısı 
Ercan TRAġ ziyaret edildi. Bu ziyaret-
te, TOKĠ ĠnĢaatlarında yaĢanılan sı-

kıntılar ve aksaklıklar dile getirildi. 
Tuğla ve kiremitte gerek standartlar 
gerekse uygulamalar açısından tespit 
edilen hususların TOKĠ bünyesinde 
eğitim seminerleri vasıtasıyla anlatıl-
ması prensip olarak uygun bulundu. 
Ġletilmesi halinde, Bölgelerdeki sorun-
ların da TOKĠ nezdinde dikkate alına-
cağı vurgulandı. 

TOKĠ ZĠYARET EDĠLDĠ 

KARA ULAġTIRMASI GEN. MÜD.’ NE 
NAKLĠYE SORUNLARI ĠLETĠLDĠ 

Bu yıl 11. „ si düzenle-
necek olan Uluslara-
rası Seramik Endüstri-
si - Ceramitec Fuarı, 
20-23 Ekim 2009 
tarihleri arasında 
Münih yeni fuar ala-
nında gerçekleĢtirile-
cek. 
Üç yılda bir düzenle-

nen fuar, seramik ve toz metalurji sektö-
ründe büyük önem taĢımaktadır. 2006 
yılında 42 farklı ülkeden 612 katılımcı 
firma fuara katılmıĢtır. 
Fuarda; seramik hammaddeler, seramik 
toz hammaddeler, kimyasal katkı tozları, 
kalıplandırma, ek maddeler, üretim ve 
iĢleme malzemeleri, yardımcı aletler, dos 
kullanımı, bölme ve ölçü tekniği, derece 
ayarları, idaresi, paketleme, aletler, araĢ-
tırma ve geliĢtirme gibi konular üzerine 
ürünler sergilenecektir. 
Ceramitec 2009 Fuarı hakkında daha 
fazla bilgi için aĢağıdaki adresleri ziyaret 
edebilirsiniz. 
 

http://www.terace.de/main.asp?

a=1&id=1642 

http://www.ceramitec.de 

TUKDER üyelerinin CE iĢareti uygu-
lamasında gerek firma içinde gerek-
se firma dıĢında karĢılaĢtıkları sorun-
ların giderilebilmesi, kalite sisteminin 
iĢletilebilmesi, doğru beyanların yapı-
labilmesi için, firmaların ilgili perso-
neline eğitim verilebileceğinin bilgisi 

daha öncen bir yazı ile duyurulmuĢ-
tu. Gelen talepler değerlendirilerek ilk 
eğitim, TUKDER‟ in Ankara‟ daki 
merkez binasında 21.07.2009 tarihin-
de yapılmıĢtır.  
Afyon‟da bulunan Ġplikçioğlu Yapı ve 
Yapı Mal. San ve Tic. Ltd. ġti. Firma-
sının  Kalite Kontrol Sorumluları Se-
ramik Mühendisi Osman ÖZTÜRK ve 
Tekniker Mehmet AKAGÜNDÜZ‟ ün 
katıldığı eğitimde, hem doküman 
üzerinden hem de uygulamalı olarak 
çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir.   
CE eğitimlerine, üye firmalardan ge-
len talepler doğrultusunda devam 
edilecektir. 

ĠLK CE EĞĠTĠMĠ ANKARA’ DA YAPILDI Tuğlalarda beyan 
edilmesi gereken 
ısıl iletkenlik de-
ğerlerinin belirlen-
mesi amacıyla 
TUKDER  tarafın-
dan 2007 yılında 
Belçika‟ dan alınan TS EN 1745‟ e göre 
Trisco programı ile yapılan hesaplamalar 
TSE Turgutlu Yapı Malzemeleri Labora-
tuarı ile doğrulanmıĢ  olup, raporlanma-
sına geçilmiĢtir. Firmalar tarafından gön-
derilen numuneye ait auto-cad çizimleri 
ile beyan edilen net kuru birim hacim 
ağırlığı değerleri esas alınarak yapılan 
hesaplamalar sonucunda tespit edilen “λ 
(w/m.K)”  Isıl Ġletkenlik Hesap Değeri 
raporlarda verilmektedir. Konu ile ilgili 
çalıĢmalar devam etmektedir. 
 

KEMALOĞLU, denetimin artırılacağı-
nı, henüz istenen seviyede olmadığı-
nı ve kaçak gidilen yolların bildirilme-
si durumunda da o bölgelerdeki sey-
yar kantarların kaçak kullanılan yolla-
ra kaydırabileceğini ifade etti. 

TOBB Sektör Meclisi alt komitesi ola-
rak UlaĢtırma Bakanlığı Kara UlaĢtır-
ması   Gn.Md.Yrd.  M.  Nesip 
KEMALOĞLU ile görüĢüldü. Sektörün, 
nakliyede yaĢadığı haksız rekabet 
hakkında bilgi verildi. Kantarın bulun-

madığı ka-
çak yollar 
için nasıl bir 
u y g u l a m a 
düĢündükleri 
s o r u l d u . 

sosyal sorumluluk anlayıĢı içinde yer 
alınmak istendiği bildirildi.  

TOBB Sektör Meclisi alt 
komitesi olarak Elektrik 
ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel 
Müdür Yardımcısı Erdal 

ÇALIKOĞLU ile görüĢülerek, Elektrik 
ĠĢleri Etüt Ġdaresi tarafından yürütülen 
enerji verimliliği ile ilgili projelerde 
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TSE tarafından aylık çıkartılan 
STANDARD Ekonomik ve Teknik 
Dergi‟ sinin son sayısında ağırlıklı 
olarak Tuğla ve Kiremit Sektörü‟ ne 
yer verilmiĢ ve bu konuda çeĢitli ma-
kaleler yayımlanmıĢtır. 
TSE ĠnĢaat Ġhtisas Grubu BaĢkanı 
Ömer ÖZDEMĠR, yazısında; Tuğla, 
Kiremit ve Standartlarının tarihsel 
geliĢiminden söz etmiĢ ve “Sektör 
temsilcisi olan Tuğla ve Kiremit Sa-
nayicileri Derneği (TUKDER), 
Standard hazırlama faaliyetlerinde 
aktif görev almıĢ, gerekli gördüğü 
revizyon taleplerini zaman zaman 
TSE' ye iletmiĢ ve bu konuda hazırla-
nan standardlara önemli katkıda bu-
lunmuĢtur. TS EN 771-1' in hazırlan-
ma safhasında TUKDER' in önerisi 
ile standarda bir milli ek konularak 
Türkiye Ģartlarında üretilen ve tüketi-
cinin alıĢkın olduğu milli tuğla tipleri-
ne standardda yer verilmiĢ ve Avrupa 
Standardına geçiĢ sürecinin daha 
rahat sağlanması temin edilmiĢtir.” 
cümleleriyle de satırlarına son ver-
miĢtir.  
Yapı AraĢtırma Derneği, ĠnĢaat Tek-
nik ve Bilimsel AraĢtırma Kurulu 
(ITBAK) Genel Sekreteri Bülent YA-
LAZI ile B.ĠB. Yapı ĠĢleri Gen. Müd, 
OnaylanmıĢ KuruluĢlar ġube Müdür-
lüğünden Dr. ĠnĢ. Yük. Müh. Nuran 
DANIġMAM tarafından kaleme alı-
nan yazıda, “Tuğla binalarda çok 
önemli fonksiyonlara sahiptir. Bu 
fonksiyonlar binayı dıĢ etkilerden 
koruma, ısı, ses ve su yalıtımı sağla-
ma, estetik görünüm kazandırma 
olarak sıralanabilir.” ve “Üreticiler, TS 
825 Ek E de yer alan hükme göre, 
standarddan sapan veya standard 
dıĢı yeni malzeme geliĢtirirken, ürün-
lerini değiĢik pazarlarda satıĢa suna-
rak rekabette üstünlük kazanmak için 
ürünün performans özelliklerini Ba-
kanlıkça görevlendirilecek yetkili 
merciler vasıtasıyla kanıtlamalıdır. 
Üreticinin bunu sağlamasının yolu, 
ürünün performans değerlerini tanım-
layan bir teknik Ģartnamenin (teknik 
onay) yetkili bir Teknik Onay Kurulu-
Ģu tarafından oluĢturulmasıdır. Tek-
nik onayın içerisinde, ürünü tanımla-
mak için yapı malzemesi(leri)nin tanı-
mı ve kullanım amacı, özelliklerini 
belirlemeye yönelik yapılan testleri 
ve değerleri, uygunluk teyit sistemine 
göre uygunluk değerlendirmesinin 
tariflenmesi gibi hususlar yer almak-
tadır. Ayrıca ürünü tanımlayan çizim-

ler ve ürünün kullanımına ait özel 
bilgiler teknik onayın ekinde yer ala-
bilir.” ifadelerine yer verilmiĢtir. 
TSE Ürün Belgelendirme Merkezi 
tarafından hazırlanan yazıda ise, “TS 
EN 771-1 kapsamında Turgutlu Yapı 
Malzemeleri Laboratuvarında bağ 
dayanımı deneyi hariç gerekli olan 
bütün deneyler yapılabilmektedir. Bu 
standard kapsamında yer alan ve 
son zamanlarda büyük önem kaza-

nan Isıl Tasarım Özellikleri, diğer bir 
deyiĢle ısıl iletkenlik katsayısı (λ), 
Laboratuvarımızda TS EN 1745 e ve 
TS EN ISO 8990 Standardına göre 
deney metodu ile tayin edilebilmekte-
dir.” denmektedir. 
GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Ziraat 
Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sula-
ma Bölümü Öğretim Üyelerinden 
Doç. Dr. Sedat KARAMAN tarafın-
dan ele alınan makalede özetle aĢa-
ğıdaki bilgiler yer almaktadır. “Yapı 
malzemelerinin en önemli mekanik 
özelliklerinden biri de, üzerine gelen 
yüklere karĢı gösterdiği direnç olan 
basınç dayanımıdır. Basınç dayanımı 
tuğlanın en önemli özelliğidir ve bir-
çok etkene bağlıdır (Örüng ve ark., 
1997). Basınç altında kalıplanıp yük-
sek sıcaklıkta piĢirilen sert tuğlalar 
sıva yapılmadan dıĢ etkenlere, don-
ma ve çözülme olaylarına, yangına, 
asit ve kimyasal etkilere karĢı daya-
nıklıdır (Kaynak, 1999). 
Tuğlaların ham maddesi olan kilin 
yapısı nedeniyle ısı geçirgenliklerinin 
düĢük olması da önemli bir özelliktir. 
Birim ağırlıkları ile ilgili olarak ısı 
ayarlayıcı görevi görebilirler. Tuğla 
duvarlar, kalınlıklarına bağlı olarak 

belirli bir yalıtım sağlarlar. Isı iletken-
likleri birçok yapı malzemesine göre 
düĢüktür. Tuğla, tekniğine uygun 
olarak kullanıldığında ısıl konforu 
istenilen Ģekilde gerçekleĢtirebilmek-
te, konutların kıĢın sıcak, yazın serin 
olmasını sağlamakta, hayvan barı-
nakları ile ürün koruma ve depolama 
yapılarında ısı dengesinin korunma-
sına yardımcı olmaktadır. 
Gözenekli yapıya sahip olan tuğla 
duvarlar, nemi üzerinde tutmayıp 
kısa sürede geri verme özelliğine 
sahiptir. Tuğla, nem geçiĢi sağladı-
ğından (klinker vb. sırlı tuğlalar dıĢın-
da), yapının nefes almasını kolaylaĢ-
tırır (Alamut, 2001). Ayrıca tuğla ve 
sıva harcının genleĢme katsayıları 
birbirine yakın olduğundan sıvada 
çatlaklar oluĢmaz. AĢırı sıva çatlak-
larının oluĢması ve nemin tuğla içeri-
sine girmesinin engellenmesi nede-
niyle sıva veya boya dökülmeleri 
görülmez ve özellikle soğuk bölgeler-
de bulunan hayvan barınaklarında 
sıkça görülen duvarlarda nem yoğun-
laĢmasının oluĢturduğu zararlı etkiler 
de önlenmiĢ olur. 
Tuğla yapımında kimyasal madde 
kullanılmadığından ve üretiminde 
hiçbir kimyasal iĢlemden geçmedi-
ğinden, doğal bir ürün olup sağlıklı 
ortamlar oluĢturmaktadır. Kanserojen 
madde içermemektedir. Bu nedenle 
tuğla sağlıklı bir üründür.”  
B.ĠB., Yapı Mal. ve Yapı Denetimi 
Daire. BĢk., Piyasa Gözetimi ve De-
netimi ġube Müdürlüğü tarafından 
yazılan yazıda; “Sektörde yapılan 
denetimler neticesinde iĢaretlemenin 
daha kolay bir Ģekilde yapılabilmesi 
maksadıyla çoğu imalatçının, üretmiĢ 
olduğu tuğlanın taĢıyıcı bir tuğla ol-
masına rağmen sistem 4‟ü baz ala-
rak iĢaretleme yaptıkları tespit edil-
miĢtir. Sistem 4‟ te değerlendirilen bir 
tuğlanın taĢıyıcı bir tuğla olsa dahi 
binanın taĢıyıcı sisteminde değerlen-
dirilmesi mümkün değildir. Bu yüz-
den sektör bu konuda daha bilinçlen-
dirilmeli, taĢıyıcı olarak imal ettikleri 
tuğlalarını sistem 2+ altında de-
ğerlendirmeye tabi tutmaları husu-
sunda  i kaz  ed i lme le r i  ge -
rekmektedir.” sözlerine yer verilmiĢ-
tir. 
Bestel - Kılıçoğlu Firması tarafından 
hazırlanan “Kiremit Üretimi ve AĢa-
maları” konulu makale de dergi içeri-
sinde yer almaktadır. 

TSE STANDARD DERGĠSĠ’ NĠN SON SAYISI 
TUĞLA VE KĠREMĠT’ E AYRILDI 
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Bilindiği üzere Binaların Yan-
gından Korunması Hakkında 
Yönetmelik 19.Aralık.2007 
gün ve 26735 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe girmiĢtir. 
ĠnĢaatlarda, son zamanlarda 
döĢemelerde dolgu malzemesi 
olarak kullanımı yaygınlaĢma-
ya baĢlayan EPS asmolenler 
Yangın Yönetmeliği‟ ne uygun 
olarak kullanılmamaktadır. Bu 
uygunsuzluklar, Yönetmeliğin 
ilgili maddelerine göre açıkla-
narak, aĢağıda sırasıyla veril-
miĢtir. 

1- Yangın Yönetmeliği Madde 
29 2.fıkrasında „Yangına karĢı 
güvenlik bakımından kolay 
alevlenen yapı malzemelerinin 
(F SINIFI) inĢaatta kullanılma-
sına müsaade edilmez. Kolay 
alevlenen yapı malzemeleri, 
ancak, bir kompozit içinde 
normal alevlenen malzemeye 
dönüĢtürülerek kullanılabilir.‟ 
denmektedir.  
EPS Asmolen üreticileri; Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği gere-
ğince yangın sınıflarını TS EN 
13501–1‟ e göre beyan etmek 
zorundadırlar. 
 Ancak, Yangın Sınıflarını 
beyan etmemektedirler.  
Konu ile ilgili Bayındırlık ve 
Ġskân Bakanlığı ile yazıĢmalar 
yapılmıĢ, Bakanlıkça EPS 
asmolen uygulaması yapılan 
döĢemelerin alt tarafına, yani 
EPS malzemesinin göründüğü 
yüzeye, doğrudan sıva değil, 
dıĢ cephe mantolama uygula-
masında olduğu gibi sıva yapı-
lırken taşıyıcı file uygulaması-
nın yapılması gerektiği ve 
böylece kompozit malzeme 
gibi davranacağı belirtilmiĢtir. 
Ancak; Ģimdiye kadar Bakanlı-
ğın öngördüğü, döĢemelerin 

alt yüzeyine fileli sıva uygula-
masının yapıldığı tespit edile-
memiĢtir. Böyle bir uygulama-
nın pratik ve alıĢılagelmiĢ ol-
madığı da aĢikârdır. 
2- DöĢemeler baĢlığı altında 
Madde 26 1.fıkrada „Bütün 
döĢemelerin yangın duvarı 
niteliğinde olması gerekir. Dö-
Ģemelerin yangına dayanım 
sürelerine Ek-3/B‟de yer veril-
miĢtir.‟ denmektedir. 
Ek-3/B tablosunun DöĢemeler 
kısmına bakıldığında etkilenen 
yüzey ALT YÜZEY olarak gö-
rülmektedir. Bu da; açık bir 
Ģekilde kolay alevlenen bir mal-
zeme olarak EPS asmolenlerin 
mutlaka kompozit yapıya dö-
nüĢtürülmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 
3- Madde 23 5.fıkrada 
„Betonarme veya betonarme-
çelik kompozit elemanların 
yangına karĢı 120 dakika daya-
nıklı olabilmesi için, içindeki 
çelik profil veya donatının en 
dıĢta kalan kısımlarının yani 
pas payının, kolonlarda en az 
4cm. ve döĢemelerde en az 
2,5cm. kalınlığında beton ile 
kaplanmıĢ olması gere-
kir.‟denmektedir. 
Uygulamada ise döĢeme kiriĢ-
leri içindeki donatı, kullanılan 
asmolene hemen hemen sıfıra 
yakın döĢendiğinden 2.5 cm 
kalınlığında betonla kaplana-
mamaktadır. 
Kullanılan asmolenin yanmazlı-
ğı böyle durumlarda ciddi önem 
kazanmaktadır. A1 Sınıfı yan-
maz asmolenler en azından 
olası yangına iĢtirak etmeye-
cektir. EPS asmolen levhalar 
ise yangına iĢtirak ederek, bina 
taĢıyıcı sistem stabilitesini de 
bozacaktır. 
Bir diğer konu ise; yine Yönet-
meliğin 28.Maddesine göre;  
bitiĢik nizam yapılarda D, E ve 
F sınıfı yanıcı çatı örtülerinin 
kullanılmaması gerektiğidir. 
Maalesef, bitüm esaslı çatı 
örtüsü üreticileri yangın sınıfla-
rını beyan etmemekte ve yanlıĢ 
uygulamalara sebebiyet ver-
mektedirler. 
Bursa ġevket Yılmaz Devlet 
Hastanesinde çıkan yangın 
sonucu yaĢananlar hepimizi 
çok üzmüĢtür. Makine Mühen-
disleri Odası Ġle Mimarlar Odası 

tarafından yapılan açıklama-
larda üzerinde durdukları en 
önemli nokta Yangın Yönet-
meliğinin UYGULANMADIĞI 
olmuĢtur. 
Özellikle 19 il kapsamında 
öncelikli sorumluluğun Yapı 
Denetim Firmalarında olması 
nedeniyle konu ile ilgili hassa-
siyet Yapı Denetim Birliği ile 
de paylaĢılmıĢtır. 
ĠnĢaat denetimlerinde son 
merci olan Belediyelerimizin 
her konuda hassasiyet gös-
terdiklerine inanıyoruz. An-
cak, yukarıda bahsettiğimiz 
konulara tekrar dikkat çekmek 
ve gündeme getirmek istedik. 
Belediyelerimiz ilgili birimleri-
nin, hak ediĢ ve/veya iskân 
aĢamasında, inĢaatlarda kul-
lanılan yanıcı yapı malzeme-
lerinin yangın sınıfı beyanları-
nı (TS EN 13501–1‟ e göre) 
talep etmeleri, zaten üreticiler 
tarafından yapılması gereken 
zorunlu uygulamayı hızlandı-
racaktır diye düĢünüyoruz. 
Özellikle EPS asmolen uygu-
laması yapılan inĢaatlarda 
fileli sıva uygulamasının ye-
rinde takibi, yanlıĢ uygulama-
lar için de caydırıcı olacaktır. 
Bu amaçla; Ġstanbul, Ankara, 
Ġzmir, EskiĢehir,  Antalya, 
Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, 
Yalova, Antakya, Aydın, Balı-
kesir, Bursa, Bolu, Çanakka-
le, Denizli, Gaziantep, Düzce 
ve Adana olmak üzere 19 ilde 
bulunan belediyelerin Ġmar ve 
ġehircilik Daire BaĢkanlığına 
yazı yazılmıĢtır.  
TUKDER‟ in yanlıĢ uygulama-
lar ile mücadelesi devam ede-
cektir... 

YANGIN YÖNETMELĠĞĠ KAPSAMINDA 
BELEDĠYELERE YAZI YAZILDI 


