
pa‟da oldukça yaygın olarak 
kullanılan ve doğallığı ile 
öne çıkan kil malzemelerin, 
Türkiye‟de de doğal ve este-
tik özelliği sayesinde kulla-
nım alanının daha da geniĢ-
leyeceği ve talebin artacağı 
belirtilmiĢtir. 
Revizyonda olan Yapı Mal-
zemeleri Direktifindeki en 
ö n e m l i  y e n i l i ğ i n 
DURABĠLĠTE olduğu; insan-
lık tarihinden beri kullanıl-
makta olan tuğla ve kiremi-
din, günümüze taĢınmıĢ 
örnekleri ile DURABĠLĠTE 
gereğinin ispatlandığı vurgu-
lanmıĢtır. 
Sağlık ve konfor özelliği ile 
öne çıkan kil malzemeleri, 
geleceğin mimar ve mühen-
disleri ile tanıĢtırmak ama-
cıyla yüksek öğrenim kurum-
larında eğitim seminerleri 
düzenlendiği, bunun yanı 
sıra duvar ve çatı ustalarına 
yönelik eğitimlere de baĢla-
nılacağı açıklanmıĢtır. 

YEM tarafından 6 - 10 Mayıs 
tarihleri arasında, Ġstanbul‟-
da düzenlenen 32. Uluslara-
rası Yapı, ĠnĢaat Malzemele-
ri ve Teknolojileri Fuarında, 
TUKDER Yönetim Kurulu 
BaĢkanı Kadir BAġOĞLU ile 
TÜYAP da gerçekleĢtirilen 
söyleĢi 9 Mayıs 2009 saat 

13:50‟ de CNN Türk‟te ya-
yımlanmıĢtır. SöyleĢide, 
ekonomik krizin sektörümü-
zü de etkilediği ve sanayici-
lerin dip noktayı bekledikleri 
belirtilmiĢ olup ancak, 29 
Mart seçimlerine doğru sa-
nayicilerin biraz da olsa ne-
fes aldığı belirtilmiĢtir. Avru-

2009 ĠSTANBUL YAPI FUARI SONA ERDĠ 

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANI 
MUSTAFA DEMĠR ZĠYARET EDĠLDĠ 

28 Mayıs‟ da TOBB Türkiye 
Toprak Sanayi Meclisi BaĢkanı 
olan TUKDER Yönetim Kurulu 

BaĢkanı Kadir BAġOĞLU„ nun 
BaĢkanlığında tüm meclis üyele-
ri yeni  Bayındırlık ve Ġskan 
Bakanı  Mustafa DEMĠR‟ e ne-

zaket ziyaretinde bulunmuĢtur. 
Oldukça kalabalık bir grupla 
gerçekleĢtirilen bu ziyaret esna-
sında Türkiye Toprak Sanayi 
Meclisinin ortak sorunları dile 
getirilmiĢtir. Sayın Bakanın sı-
cak yaklaĢımı tüm meclis üyeleri 
tarafından memnuniyetle karĢı-
lanmıĢtır. Kendisine sunulmak 
üzere bir rapor hazırlanacaktır. 
Bu ziyaretlerin tekrarlanması da 
dile getirilmiĢtir. 
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Türkiye Eğitim ġantiyesi (TES) 
ile TUKDER arasında imzalanan 
protokol gereğince, duvar ve çatı 
ustalarına yönelik mesleki eğitim 
kursları açılması, bu kurslara 
katılan ve baĢarılı olanlara, Milli 
Eğitim Bakanlığı‟ ndan onaylı, 
yurt dıĢında da geçerli olacak, 
Mesleki Eğitim Sertifikası veril-

mesi için yapılan çalıĢmalar ta-
mamlanmıĢ, ilk Kil Kiremit Çatı 
Kaplama Ustalığı Uygulamalı 
Mesleki Eğitimi 25-28 Mayıs 
2009 tarihleri arasında Çorum‟ 
da yapılmıĢtır. 
Eğitimde; ĠĢçi Sağlığı ve Güvenli-
ği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
ve CE iĢaretlemesi, Binaların 
Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik, Deprem Bölgelerin-
de Yapılacak Binalar Hakkında 
Yönetmelik, Binalarda Isı Yalıtım 
Yönetmeliği, Binalarda Enerji 
Performans Yönetmeliği, Çatı 
Kiremitleri ve Bağlantı Parçaları - 
Kilden Ġmal EdilmiĢ - Tarifler ve 

Özellikler - TS EN 1304, Kilden 
Ġmal Edilen Kiremidin Tarihçesi, 
Üretim AĢamaları ve ÇeĢitleri, Ġyi 
Bir Çatı Kaplama Malzemesinde 
Olması Gereken Özellikler, Ġyi Bir 

Kil Kiremitte Olması Gereken 
Özellikler, Kilden Ġmal EdilmiĢ Çatı 
Kaplama Kiremidi ve Bağlantı Par-
çaları Uygulaması ve Uygulamada 
Dikkat Edilmesi Gerekenler anla-

tılmıĢ, daha önceden hazırlanan 
8 m2 alana sahip beĢik çatı ma-
keti üzerinde kiremit döĢeme 
teknikleri uygulamalı olarak gös-
terilmiĢ ve her kursiyerin uygula-
ma yapmasına imkan sağlanmıĢ-
tır. Çorum Toprak Sanayicileri 
Kooperatifi‟ nde yapılan mesleki 
eğitime, Yerel basından, eğitime 
katılan çatı ustalarından ve Ço-
rum bölgesinden olumlu tepkiler 
alınmıĢtır. 
Önümüzdeki günlerde duvar us-

talarına yönelik Tuğla Duvar Us-
talığı Uygulamalı Mesleki Eğitimi 
Turgutlu bölgesinde yapılacaktır. 
Bölgelerden gelecek talepler de 
değerlendirilerek, bu çalıĢmaların 
yurt geneline yayılması planlan-
maktadır.  

ĠLK USTA EĞĠTĠMĠ ÇORUM’ DA YAPILDI 
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TUKDER; ilgili meslek örgütleri ve 
üniversitelerdeki “Tuğla ve Kiremit 

Üretimi Ġle Ġlgili Yönetmelik ve 
Standartları Ġle Uygulama Esasla-
rı” konulu eğitim seminerlerine 
devam etmektedir. Son iki aylık 
dönem içerisinde; TMMOB Mü-
hendisler Odası Afyon Temsilcili-
ği, TMMOB Mimarlar Odası Afyon 
ġubesi, Afyon Kocatepe Üniversi-
tesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı 
Eğitimi Bölümü, Osmangazi Üni-

versitesi Sivrihisar Meslek Yükse-
kokulu ĠnĢaat Bölümü, Kırıkkale 

Üniversitesi Mü-
hendislik Fakülte-
si ĠnĢaat Mühen-
disliği Bölümü, 
Aksaray Üniversi-
tesi Mühendislik 
Fakültesi ĠnĢaat 
Mühendisliği Bö-
lümü, Çankırı 
Karatekin Üniver-

sitesi Meslek Yüksekokulu ĠnĢaat 
Bölümü ve Bilecik Üniversitesi 

Meslek Yüksekokulu ĠnĢaat 
Bölümü‟ nde Tuğla ve Kiremit ile 
ilgili eğitim seminerleri düzenlen-
miĢtir. Yeni eğitim döneminin 
baĢlaması ile eğitim seminerleri 
geniĢ bir yelpazeye yayılarak sü-
recektir. 

YENĠ EĞĠTĠM DÖNEMĠNDE SEMĠNERLER DAHA 
GENĠġ BĠR YELPAZEYE YAYILACAK 

TUKDER Asil ve Yedek Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ankara Dernek Binamızda 28 
Mayıs 2009 tarihinde bir araya geldi. 
Toplantı gündeminde yer alan maddeler 
görüĢülerek Dernek Faaliyetlerinin değer-
lendirilmesi yapıldı. Sektör sıkıntıları ile 
sektörün önünü açacak konular tartıĢıldı. 
Bölgesel faaliyetler irdelendi. Haksız re-
kabeti ortadan kaldırmak için yeni hedef-
ler ortaya kondu. Gelecek Yönetim Kurulu 
tarihi belirlenerek toplantı sona erdi. 

YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI YAPILDI 
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2008 yılına damgasını 
vuran ekonomik kriz, sek-
törümüzü de etkilemiĢtir. 
2008 yılının son çeyreğin-
de görülen daralma, 2009 
yılının ilk aylarında da 
devam etmiĢtir. ĠnĢaat 
malzemelerinde fiyatlar 
2008‟in 3.ve 4. çeyreğin-
de %10 ve %5 oranında 
gerilemiĢ,2009‟un ilk çey-
reğinde ise gerileme %1 
olmuĢtur. Fiyatlardaki 
düĢüĢle birlikte, inĢaat 
üretimindeki gerileme 
doğal olarak tuğla ve kire-
mit sanayicilerimizi de 
içine almıĢ, bazı bölgele-
rimizde kapasite kullanım 
oranları düĢmüĢ, bazı 
bölgelerimizde ise üreti-
me ara verilmiĢtir. 
Bununla birlikte; baĢlanan 
konutların tamamlanması 
konusundaki olumlu ge-
liĢmeler 29 Mart yerel 
seçimlerine doğru artmıĢ-
tır. ġubat ve Mart ayların-
da alınan ekonomiye des-
tek tedbirleri 2009 yılının 
ilk çeyreğinde az da olsa 

daralmanın hızını kesebil-
miĢtir. Bu durum, kapasite 
kullanım oranında artıĢ 
sağlamıĢtır. 
DüĢen faizler ve KDV ile 
stopaj ve harç indirimleri 
konut talebini artırmıĢ, 
bunun yansıması piyasayı 
hareketlendirmiĢtir. Piya-
sadan gelen talep, sektö-
rümüzü Ģimdilik umutlan-
dırmakla beraber, krizin 
nerede ve ne zaman vura-
cağı endiĢesini de taĢı-
maktadırlar. 
Orta vadede, piyasalarda-
ki hareketliliğin, konut kre-
dilerine olan talep artıĢı ile 
paralel olacağı düĢünül-
mektedir. ĠnĢaat sektörün-
de ve buna bağlı olarak 
tuğla ve kiremit sektörün-
de kalıcı bir toparlanma, 
ancak daha fazla önlemle-
rin alınması ile mümkün 
olacaktır. 
Alternatif malzemelerdeki 
artıĢ, Tuğla ve Kiremit 
sektörümüzü yeni arayıĢ-
lar içine itmiĢ, daha kaliteli 
ürün imalatını ön plana 

çıkarmıĢtır. Pazar payını 
artırmak, piyasadan ge-
len talep doğrultusunda 
kendini yenilemek ve 
geliĢtirmek rekabetin ana 
unsuru olmakla beraber, 
düĢük fiyatlı malzemele-
rin tercih edilmesi ve uy-
gulamadan kaynaklanan 
sorunlar sanayicilerimize 
ikilem yaĢatmaktadır. 
Ülkemizde yayımlanan 
yönetmeliklerin tam anla-
mıyla uygulanmaması ve 
bu uygulamaların yeterin-
ce kontrol edilememesi 
hem sektörümüze hem 
de ülkemize zarar ver-
mektedir. ĠnĢaat sektö-
ründe amacına uygun ve 
kaliteli ürünlerin kullanıl-
ması sağlanmalıdır. 
Ekolojik özelliği, insan 
sağlığı için konforlu or-
tamlar sunması, doğa ile 
uyumu, geleneksel mal-
zemeler içinde yer alma-
sı, ısı depolama özelliği 
kilden mamul tuğla ve 
kiremidin her zaman önü-
nü açacaktır. 

KALICI BĠR TOPARLANMA ĠÇĠN 
ÇEġĠTLĠ TEDBĠRLER ALINMALI 

Bayındır l ık  ve Ġskan 
Bakanlığı‟ nca , “Yapı Mal-
zemeleri Yönetmeliğinde 
hangi durumlarda CE İşa-
reti alan ürünün TSE İşare-
ti alması gerekli değildir?” 
sorusunun cevabı resmi web 
sayfasında aĢağıdaki gibi  
cevaplanmıĢtır. 
“CE ĠĢareti ürünün Yapı mal-
zemeleri Yönetmeliğinde 
belirtilen temel gereklere 
uygun olarak verilmiĢ ve 
uyumlaĢtırılmıĢ ulusal stan-
dartların Ek-ZA‟ sında yer 
alan kriterleri karĢılayacak 
biçimde güvenli bir ürün 
olduğunun göstergesidir. 
UyumlaĢtırılmıĢ ulusal stan-
dartların bazılarının içerisin-
de Ek-ZA‟ da yer alan hu-

suslardan ayrı olarak ürüne 
ait baĢka özellikler yer almak-
tadır. Bu özellikler ürünün 
teknik performansı ile ilgili 
olup asgari güvenlik ile ilgili 
hususları içeren “CE” ĠĢareti 
kapsamındaki kriterlerde yer 
almayabilir. 
Bu nedenle mal sahibi tara-
fından istenmesi halinde “CE” 
ĠĢareti ile beraber bu ek özel-
likler için baĢka kuruluĢlar 
tarafından (örneğin TSE) 
verilen ihtiyari belgeler ile 
belgelendirilmesi istenebilir. 
Ancak uyumlaĢtırılmıĢ stan-
dartların içinde Ek-ZA‟ da yer 
alan zorunlu hususlardan ayrı 
olarak ürüne ait baĢka özel-
likler yer almıyor ise yani Ek-
ZA standardın içindeki tüm 

özellikleri kapsıyor ise CE 
ĠĢareti yanı sıra diğer ihtiyari 
iĢaretler gerekli değildir.” 

CE ĠġARETĠ YANI SIRA DĠĞER ĠHTĠYARĠ 
ĠġARETLER GEREKLĠ DEĞĠLDĠR... 

www.bayindirlik.gov.tr  


