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Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ile Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) yangının
önlenmesi ve yangına karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması konularında çalışma yapmak
üzere kurulmuşlardır. Başlıca amaçları; bilgi ve teknoloji transferlerini gerçekleştirmek, ulusal ve
uluslararası platformlarda yangın sektörünü temsil etmek, yurt dışı meslek örgütleri ile temaslarını sürdürerek sektör ile ilgili bilgi ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve üyelerine duyurabilmek
amacıyla çalışmalar yapmaktır.
TÜYAK yangından korunma konusunda faaliyet gösteren kişi kurum ve kuruluşları bir araya
getirerek; yangından kaynaklanan can ve mal kaybını azaltmak, toplumun yangın güvenliği
konusunda eğitilmesini sağlamak, bilim ve teknoloji alanında araştırmalar yapmak, yaptırmak ve
yapılan çalışmaları desteklemek, yangından korunma ve yangınla mücadele konularında ürün ve
sistemlerin geliştiril-mesine destek olmak ve yayın yapmak, yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak
ulusal yangın yönetmeliklerini ve standartlarını geliştirmek, mesleki eğitimler vererek doğru
uygulamalar yapılmasını sağlamak, yangın sektörünün sağlıklı gelişmesi doğrultusunda
çalışmalar yapmaktır.

Sempozyum Amacı

Konular | Ana Tema

İki yılda bir yapılan “Uluslararası Yangın ve Güvenlik
Sempozyumu ve Yangın Güvenliği Sergisi”nin altıncısı
4 – 5 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul Lütﬁ Kırdar
Kongre Merkezi Rumeli Sergi Salonunda’da yapılacaktır. Uluslararası Sempozyum; ulusal ve uluslararası
kuruluşların destekleri, yurt içi / yurt dışı üniversite ve
ﬁrma temsilcilerinin katkıları ile gerçekleştirilecektir.

Endüstriyel Tesislerde Yangın
Güvenliği ve Yeni Teknolojiler

Sempozyum ve sergi; yangına, sabotaja, depreme, iş
kazalarına, çevre risklerine karşı algılayan, uyaran ve
uygun çözüm sunan yeni cihaz ve sistemleri tanıtmak,
günümüz teknolojisine uygun koruma ve önleme
sistemlerindeki gelişmeleri ve yeni tasarım esaslarını
açıklamak, problemleri tartışmak, yangın ve güvenlik
sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmek, ilgili
yönetmelik ve standartlardaki gelişmeleri açıklamak
amacıyla düzenlenmektedir. Ana teması ‘’Endüstriyel
Tesislerde Yangın Güvenliği ve Yeni Teknolojiler’’
olacak ve bu konulara öncelik verilecektir. Sempozyumda, yangın ve güvenlik alanında bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri tartışılacağı, tasarımcı, uygulayıcı, araştırmacı ve işletmecilerin bir araya geldiği,
teknolojik gelişmelerin tanıtılacağı ve yeni ürünlerin
sergileneceği TÜYAK 2019 sektörün büyük buluşma
yeri olacaktır.

• Otomatik Söndürme Sistemleri ve Malzemeleri

• Endüstriyel Tesislerde Can Güvenliği
• Yangın Risk Yönetimi
• Sigorta ve Yangın Önlemleri
• Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
• Yangın Durdurucu ve Geciktirici Malzemeler
• Kontrol Sistemleri ve Yangın Otomasyonu
• Yangın Yönetmelikleri ve Standartları
• Endüstriyel Tesislerde Güvenlik
• Endüstriyel Tesis Yangınlarına Müdahale
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
• Mimarı Tasarımın Yangın Güvenliğine Etkisi
• Tehlikeli Maddeler ve Depolanması
• Yangın Pompaları ve Hidratları
• Duman Kontrol Sistemleri
• Kişisel Koruyucular ve Kurtarma Malzemeleri
• Dijitalleşme ve Endüstri 4.0

Bildirilerin Değerlendirilmesi
ve Önemli Tarihler
Yazarlar ilk aşamada bildirilerin, konusunu ve yaklaşık
200 kelimelik özetini sunacaklardır. Bildiriler Türkçe
veya İngilizce olarak hazırlanabilecektir. Bilim komitesi tarafından seçilen özetler hakemler tarafından
değerlendirilecek ve uygun görülenlerin bildirileri
istenecektir. Türkçe bildirilerin özeti İngilizce olacak,
İngilizce bildirilerin Türkçe özeti hazırlanacaktır.

• Bildiri özeti son gönderim tarihi

26 Nisan 2019

• Özet son onay tarihi
17 Mayıs 2019
• Bildirilerin son gönderim tarihi
06 Eylül 2019
• Bildirilerin son onay tarihi
20 Eylül 2019

İLETİŞİM

www.tuyak2019.com

TÜYAK
www.tuyak.org.tr
Tel: 90 212 320 24 04
Genel bilgi için: sempozyum@tuyak.org.tr
Bildiriler için: bildiri@tuyak.org.tr
SEMPOZYUM ORGANİZASYON FİRMASI
ETIX EVENTS
www.etix.com.tr
Tel:90 216 360 59 33
Genel bilgi için
Cansın KARASIKI cansink@etix.com.tr
Nedim YILMAZ nedimy@etix.com.tr
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