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TUKDER, ÜYELERĠNĠ GÜÇLÜ BĠR ġEKĠLDE TEMSĠL 

ETMEKTE VE HAKLARINI SAVUNMAKTADIR ! 
Bildiği üzere, 2009 yılında 

“GESMĠR Grup Sosyal Hiz. 

Mak. ĠnĢ. Gıda Rek. Tem. 

Med. Tic. San. Ltd. ġti.” tara-

fından 13,5’ luk, düĢey delikli 

ve izo tuğlanın (alttaki) patent-

leri alınmıĢtı. Bunun üzerine 

TUKDER, üyelerinin hakkını 

her platformda savunduğu gibi 

bu durumda da savunma yolu-

na gitmiĢ ve GESMĠR Grup ile 

Türk Patent Enstitüsü-TPE’ ye 

karĢı, bu patentlerin 

iptali için dava aç-

mıĢtır. Dava süreci, 

konunun hassasiye-

tinden dolayı titizlikle 

takip edilmiĢ ve An-

kara 2. Fikri ve Sınai 

Haklar Hukuk Mah-

kemesi tarafından, 

30.09.2010 tarihinde 

alınan karar LEHĠMĠ-

ZE olmuĢtur. 

Bu hükmün ardından 

TPE, kararı Yargı-

tay’a taĢımıĢ ve tem-

yiz baĢvurusunda bulunmuĢtur. 

Temyize bakan Yargıtay 11. 

Hukuk Dairesi tarafından, 

27.04.2012 tarihinde alınan 

kararda, TPE’ nin bütün temyiz 

itirazlarının reddine ve hükmün 

ONANMASINA karar vermiĢ-

tir. 

Kısaca, GESMĠR Grup tarafın-

dan alınan patentler iptal edil-

miĢtir. 

BaĢlattığı hukuk mücadelesi ile 

TUKDER, üyelerinin hakkını, 

hatta sektörde bulunan ve bu 

ürünleri üreten bütün firmaların 

hakkını savunarak, sektör için 

ne kadar önemli bir yerinin 

olduğunu bir kez daha kanıtla-

mıĢtır. 

TUKDER HELSĠNKĠ’ DE AVRUPA STANDARTLAR 

KOMĠTESĠ TOPLANTISINA KATILDI 
Türk Standartları Enstitüsü-

TSE’ nin de üyesi olduğu 

Avrupa Standartlar Komitesi 

(CEN) toplantısı 19-20 Nisan 

2012 tarihleri arasında, Fin-

landiya’ nın Helsinki kentinde 

gerçekleĢtirildi.  
Toplantıda, TSE ve BĠMSA-

DER’ in yanı sıra TUKDER 

de yerini aldı. 
Hazırlanmakta olan yeni stan-

dartlar hakkında önceden bil-

gi sahibi olunması, uluslarara-

sı iliĢkilerin kurulması, güç-

lendirilmesi ve Avrupa’ daki 

sanayiciler ile bilgi alıĢ-

veriĢinde bulunulması açıla-

rından, uluslararası toplantı-

larda TUKDER’ in de yer 

alması,  önem arz etmektedir.  
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TUĞLA STANDARDLARI ĠLE YAPI MALZEMELERĠ 

YÖNETMELĠĞĠNDE YENĠLĠKLER 

TUKDER, Ġlgili bütün taraf-

lar ile sürekli temas halinde 

olduğundan dolayı, en güncel 

ve doğru bilgiyi kendi bünye-

sinde toplayarak, üyeleri ile 

paylaĢmakta ve sektöre ıĢık 

tutmaktadır.  

Avrupa birliği mevzuatına 

uyum çerçevesinde, Yapı 

Malzemeleri Yönetmeliği 

2007 yılında Çevre ve ġehir-

cilik Bakanlığı tarafından 

yayımlanmıĢ ve ülkemizde de 

uygulamaya girmiĢtir. Bu 

yönetmelik, ülkemiz ve sek-

törümüz açısından CE iĢaret-

lemesi gibi birçok yeniliği 

beraberinde getirmiĢtir. 2007 

yılından bu yana sektörümüz 

büyük oranda, yönetmeliğe 

uyum sağlamıĢ ve kendini 

yönetmelik kapsamında yapı-

landırmıĢtır. Bugün geldiği-

miz noktada, AB’ de yönet-

melik yeniden gözden geçiril-

miĢ ve yenilenmiĢ halinin 

Temmuz 2013 tarihinde AB 

ülkelerinde uygulamaya so-

kulması hedeflenmektedir. 

Yönetmeliğin ülkemize uyar-

lanmıĢ halinin de önümüzdeki 

aylarda yayımlanması beklen-

mektedir. Tabii yönetmelik, 

AB ile birlikte ülkemizde de 

Temmuz 2013 tarihinde uy-

TUĞLA VE KĠREMĠT HAKKINDAKĠ BĠLGĠLENDĠRME 

SEMĠNERLERĠNE DEVAM EDĠLMEKTEDĠR 

TUKDER tarafından Tuğla 

ve Kiremidi tanıtmak amacı 

ile üniversiteler, meslek 

kuruluĢları, belediyeler ve 

birçok platformda düzenle-

nen seminerlere devam edil-

mektedir. 
TUKDER ile Bozok Üni-

versitesi’ nin ortaklaĢa dü-

zenlediği, Tuğla ve Kiremit 

konulu bilgilendirme semi-

neri, 10 Nisan 2012 tarihin-

de, Bozok Üniversitesi Mü-

hendislik Mimarlık Fakülte-

si konferans salonunda ger-

çekleĢtirildi. Seminere, böl-

gedeki sanayiciler ile Bozok 

Üniversitesi Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi ĠnĢaat 

Mühendisliği ve Mimarlık 

gulamaya girmesi beklen-

mektedir.  

Yapı Malzemeleri Yönetmeli-

ği’ nin yanı sıra sektörümüzle 

ilgili standardlarda da deği-

Ģiklikler söz konusudur. AB’ 

de her beĢ yılda bir standard-

lar gözden geçirilmektedir. 

Bu kapsamda TS EN 771-1 

standardı da gözden geçiril-

miĢ fakat teknik olarak her-

hangi bir değiĢiklik yapılma-

mıĢtır. Sadece yayım tarihi 

değiĢtirilerek, ülkemizde TSE 

tarafından yayımlanmıĢtır. Bu 

standard, Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı tarafından, Ocak 

2013 tarihinden itibaren, 

mecburi uygulamaya sokula-

caktır. Diğer taraftan deney 

standardları da gözden geçi-

rilmiĢ ve bu standardlarda da 

teknik açıdan bir değiĢikliğin 

olmadığı tespit edilmiĢ, sade-

ce yayım tarihleri yenilenmiĢ-

tir. Bunların yanı sıra TS 

1261 asmolen standardı ile 

TS 825 Isı Yalıtım Kuralları 

standardının da yenilenmesi 

gündemdedir. 

bölümlerinin yanı sıra, Mi-

mar ve Mühendis Odaları 

Yozgat ġubeleri, Yozgat 

Belediyesi, Çevre ve ġehir-

cilik Bakanlığı Yozgat Ġl 

Müdürlüğü’ nden de yetkili-

ler katıldı. 
Bu seminerin ardından, 13 

Nisan 2012 tarihinde Atılım  

Üniversitesi’ nde Tuğla ve 

Kiremit hakkında bilgilen-

dirme semineri düzenlendi. 

Seminere ĠnĢaat Mühendis-

liği Bölümü öğrencileri ka-

tıldı. 
TUKDER, Tuğla ve Kiremit 

ile ilgili bilgilendirme semi-

nerlerine önümüzdeki dö-

nemde de devam edecek. 
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ĠSTANBUL YAPI FUARINA KATILDIK 
Yapı – Endüstri Merkezi 

tarafından 2-6 Mayıs 2012 

tarihleri arasında gerçekleĢ-

tirilen, inĢaat malzemeleri 

ve teknolojilerinin sergilen-

diği, 35. Yapı Fuarı Tur-

keybuild, Ġstanbul’ da dü-

zenlendi. 
TÜYAP Fuar ve Kongre 

Merkezinde gerçekleĢtirilen 

fuar, kamu kurum ve kuru-

luĢları, sivil toplum kuru-

luĢları, üretici firmalar, 

yapı uzmanları ve Ġstanbul-

lulardan büyük ilgi gördü. 

“Yapı”nın tüm süreçlerinde 

yer alan, binlerce ürün ve 

hizmeti tek bir çatı altında 

toplayan, çeĢitlilik içeren 

örnekleri karĢılaĢtırılarak 

malzeme seçiminde kolay-

lık sağlayan, sektördeki en 

yeni teknoloji ve geliĢmele-

rin sergilendiği, uygulama-

daki çözüm önerilerini uz-

man görüĢleri ile değerlen-

dirme fırsatı sunan, yarattı-

ğı iĢ olanakları ile sektöre 

ticari fayda sağlayan fuar-

da, TUKDER’ de yerini 

alarak, stant açtı ve yapı 

profesyonellerini Tuğla-

Kiremit ile buluĢturdu. 
Ayrıca fuar alanında, TUK-

DER Yönetim Kurulu BaĢ-

kanı Kadir BAġOĞLU ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Ali 

Osman ÖZAYDEMĠR ile    

3 Mayıs 2012 tarihinde 

TUKDER VAN’ DA STAND AÇTI 

gerçekleĢtirilen söyleĢi, 

CNN Türk kanalında canlı 

olarak yayımlandı. 

 

Asya Fuarcılık tarafından, 24

-27 Mayıs 2012 tarihleri ara-

sında “Haydi Van Ayağa 

Kalk” sloganı ile düzenlenen, 

“Van ĠnĢaat, Yapı, Mobilya 
ve Yan Ürünleri Fuarı” dü-

zenlendi. 

Bu yıl 3.’ sü düzenlenen 

fuar, Van Valisi Münir KA-

RALOĞLU tarafından ziya-

rete açıldı. 

Kamu kurum ve kuruluĢları, 

sivil toplum kuruluĢları, üre-

tici firmalar, yapı uzmanları, 

basın ve Vanlıların ziyaret  

ettiği  fuarda,  TUKDER’  de 

yerini  alarak, ziyaretçileri  

Tuğla  ve  Kiremit  ile      

buluĢturdu.  

Van’ da meydana gelen dep-

remden sonra inĢaat ile ilgili 

düzenlenen ilk fuar olması, 

bu fuarı diğerlerinden çok 

daha önemli yapmaktadır. 

Fuarda TUKDER, kilden 

imal edilen duvar ve çatı 

ürünlerinin, alternatiflerine 

göre yapıyı depreme karĢı 

daha güvenli hale getirdiği-

nin altını   çizmiĢ ve özellikle 

bu açıdan tuğla ve kiremidi 

öne çıkarmıĢtır. 

Ayrıca TUKDER standını da 

ziyaret eden Vali Münir KA-

RALOĞLU, Van’ a ve fuara 

desteğinden dolayı TUK-

DER’ e teĢekkür etti. 

 

8 – 11 Kasım 2012 

tarihleri arasında, Gazi-

antep Ortadoğu Fuar 

Merkezi’ nde, GAP 

YAPI - Yapı ve ĠnĢaat 

Malzemeleri Fuarı, 

Gaziantep Sanayi Oda-

sı’ nın desteği ile Akort 

Fuarcılık tarafından 

gerçekleĢtirilecektir. 

Detaylı bilgi aĢağıdaki 

linkte yer almaktadır. 

http://www.akort.com 



 

Gersan San Sit.  
2308. Sok. No: 24 
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Telefon: 0 (312) 255 28 41 
Faks: 0 (312) 255 28 42 
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bilgi@tukder.org.tr 
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SANAYĠCĠLERĠ 

DERNEĞĠ 

(TUKDER) 

www.tukder.org.tr 
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TOBB TÜRKĠYE TOPRAK SANAYĠ ÜRÜNLERĠ 

MECLĠSĠ TOPLANTILARI YAPILDI  

16 Mayıs / 27 Haziran 2012 

tarihilerinde Ankara’ da, 

TOBB Türkiye Toprak Sa-

nayi Ürünleri Meclisi top-

lantıları yapıldı.  
Her iki toplantıda da, üç 

sektörün ortak sorunları dile 

getirilerek çözüm yolları 

tartıĢıldı.  

TUKDER YÖNETĠM KURULUTOPLANTILARI 

YAPILDI  

Ankara dernek binasında, 27 

Mart / 27 Haziran 2012 tarih-

lerinde, TUKDER Yönetim 

Kurulu Toplantıları yapıldı.  

Toplantılarda, sektör ile ilgili 

sorunlar tartıĢılarak, çözüm 

yolları üzerinde görüĢ alıĢ 

veriĢinde bulunuldu.  


