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TUKDER, ÜYELERĠNĠ GÜÇLÜ BĠR ġEKĠLDE 

TEMSĠL EDEREK, HAKLARINI SAVUNMAKTADIR ! 

TUKDER geçmiş yıllarda 

olduğu gibi 2012 yılında da, 

üyelerini güçlü bir şekilde 

temsil ederek, gerekli durum-

larda savunma yoluna gitmiş, 

sektörümüz hakkında yapılan 

olumsuz propagandalara mü-

dahale etmiştir.  
Son dönemde yapılan onlarca 

itirazın arasında en son,  HEY-

BET İZOBLOK firması yer 

almıştır. Derneğimiz tarafın-

dan yapılan araştırmalar sonu-

cunda, bu firmanın web sayfa-

sı aracılığı ile özellikle tuğla 

ve sektörümüz hakkında olum-

suz propaganda yaptığı tespit 

edilmiştir.  
Yukarıda (solda)  yer alan 

resimden de görülebileceği 

gibi; yapının duvarlarının tuğ-

ladan yapılması durumunda, 

birtakım hesaplamalar yapıl-

mış, sonra da her duvara fazla-

dan bir kamyon kadar yük 

yüklendiği gibi haksız bir iddi-

ada bulunulmuştu. 

Tuğla duvarların üzerine yer-

leştirilen kamyon görüntüsü, 

bu web sayfasına giren ve ko-

nu hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmayan özellikle son 

kullanıcılarda, tuğla ve sektö-

rümüz hakkında olumsuz bir 

algı oluşmasına sebep olmak-

taydı. Sektörümüzü karalama-

ya yönelik ifade ve görsellerin 

kaldırılması amacıyla, çalış-

malara başlanmış ve derneği-

miz tarafından haksız rekabete 

sebebiyet verecek, bu haksız 

ifade ve görsellerin hemen 

kaldırılması talep edilmiştir. 

Gönderilen ihtarlar vasıtasıyla, 

firma üzerinde baskı kurularak 

web sayfası sol üstteki durum-

dan, sağ üstteki hale getirtil-

miştir. Her zaman olduğu gibi 

TUKDER, üyelerinin hakkını 

güçlü bir şekilde savunmuş ve 

bu yolda başlattığı mücadeleyi 

bir kez daha başarılı bir şekil-

de sonuçlandırmıştır. 

TUKDER, ÜYELERİ-
Nİ GÜÇLÜ BİR ŞE-
KİLDE TEMSİL EDE-
REK, HAKLARINI 
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TUKDER, ANKARA YAPI FUARINDA ZĠYARETÇĠLERĠ 

TUĞLA VE KĠREMĠT ĠLE BULUġTURDU 

Yapı – Endüstri Merkezi tara-

fından 20-23 Eylül 2012 ta-

rihleri arasında, inşaat malze-

meleri ve teknolojilerinin 

sergilendiği, 25. Yapı Fuarı - 

Turkeybuild Ankara 2012 

düzenlendi. Bölgenin en bü-

yük fuarı olma özelliğini taşı-

yan ve sektörde faaliyet gös-

teren 160’ dan fazla firmanın 

katıldığı fuarda, TUKDER’ 

de yerini alarak, bu büyük 

organizasyonda ziyaretçileri 

Tuğla-Kiremit ile buluşturdu.  

Congressium ATO Kongre ve 

Sergi Sarayı'nda ilk defa ger-

çekleştirilen fuar, Türk yapı 

malzemesi sektörünün dev 

firmalarını mimarlar, mühen-

disler, müteahhitler, meslek 

odaları, resmi ve yerel yöne-

tim temsilcileri, yatırımcılar, 

akademisyenler, öğrenciler ve 

ilgili sivil toplum kuruluşla-

rından oluşan yapı sektörü 

profesyonelleri ile bir araya 

getirdi.  

TUKDER, TUĞLA VE KĠREMĠT HAKKINDAKĠ BĠLGĠLENDĠRME 

SEMĠNERLERĠNE DEVAM ETMEKTEDĠR 
TUKDER tarafından Tuğla 

ve Kiremidi tanıtmak amacı 

ile üniversiteler, meslek 

kuruluşları, belediyeler ve 

birçok platformda düzenle-

nen seminerlere devam edil-

mektedir. 
TUKDER ile Ahi Evran 

Üniversitesi’ nin ortaklaşa 

düzenlediği, Tuğla ve Kire-

mit konulu bilgilendirme 

semineri, 11 Aralık 2012 

tarihinde, Ahi Evran Üni-

versitesi Kaman Meslek 

Yüksekokulu’nda gerçekleş-

tirildi. Seminere, İnşaat 

Teknolojisi ve Yapı Deneti-

mi programı öğrencileri 

katıldı. 
17 Aralık 2012 tarihinde, 

Anadolu Üniversitesi Mi-

marlık ve Tasarım Fakültesi, 

Mimarlık Bölümünde ger-

çekleştirilen Tuğla ve Kire-

mit konulu seminerinin ar-

dından, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Teknoloji ve 

Teknik Eğitim Fakülteleri-

nin İnşaat Mühendisliği ve 

Yapı Eğitimi Bölümlerinin 

katılımı ile Atatürk Kültür 

Merkezinde, 28 Aralık 2012 

tarihinde Tuğla ve Kiremit 

konulu bilgilendirme semi-

neri gerçekleştirildi.  
TUKDER, Tuğla ve Kiremit 

ile ilgili bilgilendirme semi-

nerlerine 2013 yılında da 

devam edecek. 
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BACA GAZLARI 2015’ DEN ĠTĠBAREN ĠZLENMEYE, 2016’DAN 

ĠTĠBAREN ĠSE ZORUNLU BĠLDĠRĠME TABĠ TUTULACAK 

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü İklim Değişikliği 

Dairesi Başkanlığı tarafın-

dan, 25 Nisan 2012 tarih ve 

28274 sayılı Resmi Gazete’ 

de yayımlanan, “Sera Gazı 

Emisyonlarının Takibi Hak-

kında Yönetmelik” e göre; 

Günlük üretim kapasitesi 75 

ton (13,5’ luk bazında 25 

000 adet) ve üzeri, tuğla - 

kiremit üretimi yapan firma-

lar, bu yönetmelik kapsa-

mında, 2015 yılında sera 

gazı emisyonlarını izlemeye 

başlaması ve 2016 yılından 

başlamak üzere her yıl 1 

Ocak - 31 Aralık tarihleri 

arasında izlenen sera gazı 

emisyonlarını, 30 Nisan 

tarihine kadar Bakanlığa 

raporlama zorunluluğu bu-

lunmaktadır. 
Ayrıca yönetmeliği daha 

fazla detaylandırmak açısın-

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı Yüksek Fen Kurulu Baş-

kalığı ve TUKDER’ in ortak 

çalışmasıyla,  “İnşaat ve 

Tesisat Analiz ve Birim Fi-

yatları” n sektörümüzle ilgili 

bölümünde yer alan aksaklık 

ve problemlerin giderilmesi 

amacıyla bir çalışma başla-

tılmıştır.  

Bu çalışma kapsamında, 

2013 yılında yayımlanacak 

“İnşaat ve Tesisat Analiz ve 

Birim Fiyatları” nda köklü 

değişiklikler yapılmaktadır. 

Yeni tariflerde tuğlalar için 

LD-HD, kiremitler için ke-

netlenme özelliklerine göre 

ayırımlar getirilmektedir. 

Bununla birlikte, tuğla duvar 

analizlerinde artık “m3” ye-

rine “m2”   analizler yer ala-

caktır. Ayrıca 800 ila 700 

kg/m3 yoğunlukların yanı 

sıra, artık birim fiyatlarda 

750 ila 650 kg/m3 yoğunluk-

ları da yer alacak. Öne çıkan 

yeniliklerden bir diğeri ise 

sektörümüzün en son ve 

güncel ürün listesi oluşturu-

dan, “Sera Gazlarının İzlen-

mesi ve Raporlanması Hak-

kında Tebliğ” taslağı hazır-

lanarak görüşlere açılmıştır. 

Yakın bir dönemde, bu teb-

liğ de Resmi Gazete’ de 

yayımlanarak, yürürlüğe 

girecektir. 

TUĞLA-KĠREMĠT ÜRETĠMĠ 

“ÇOK TEHLĠKELĠ” SINIFTA YER ALDI! 

Çalışma ve Sosyal Güvenli 

Bakanlığı İş Sağlığı ve Gü-

venliği Genel Müdürlüğü 

tarafından, 26 Aralık 2012 

tarih ve 28509 sayılı Resmi 

Gazete’ de yayımlanan, “İş 

Sağlığı Ve Güvenliğine İliş-

kin İşyeri Tehlike Sınıfları 

Tebliği” yayımlanmıştır. 
Bu tebliğe göre; Fırınlanmış, 

ateşe dayanıklı olmayan kil 

ve topraktan baca künkleri 

ve başlıkları, şömine ve baca 

boruları, oluklar ve bağlantı 

parçaları ile tuğla, kiremit, 

karo vb. inşaat malzemeleri 

imalatı (seramikten oluklar, 

borular ve bağlantı parçaları 

dahil), “çok tehlikeli” sınıfta 

yer almaktadır. 
2009 yılında yayımlanan 

tebliğde “tehlikeli” sınıfta 

yer alan tuğla-kiremit üreti-

mi, en son yayımlanan tebliğ 

ile “çok tehlikeli” sınıfa 

yükseltilmiştir. Tehlike sını-

fının, diğer bir ifadeyle risk 

oranın artması, sektörümüze 

çok daha ağır mali yükler 

getirmektedir. 
Konu hakkında TUKDER 

tarafından bir çalışma yürü-

tülmekte ve bu hatalı sınıf-

landırma düzeltilmeye çalı-

şılmaktadır. 

larak, etkin kullanımı sağla-

nacaktır.  

BĠRĠM FĠYATLARIN TUĞLA VE KĠREMĠT BÖLÜMÜNDE 

KÖKLÜ DEĞĠġĠKLĠKLER YAPILIYOR 

Ülkemizdeki bütün planlar, 

Cumhuriyetimizin 100. ku-

ruluş yıldönümü olan 2023’ 

e göre yapılmaktadır. Ülke-

mizin 100. Yılında, Dünya’ 

nın ilk 10 ekonomisi arasına 

girerek, kişi başı gelirin 25 

bin dolar seviyelerine ulaş-

ması ve ihracatın 500 milyar 

dolar seviyelerine ulaşması 

hedeflenmektedir. 

Bilindiği üzere, 2007 yılında 

son şekli verilen ve 2008-

2013 yıllarını kapsayan 9. 

Kalkınma Planı, bu yılsonu 

itibari ile sona ermektedir. 

Kalkınma Bakanlığı koordi-

natörlüğünde, 2023 vizyonu 

ile 2014-2018 yıllarını kap-

sayacak, beş yıllık kalkınma 

planı hazırlık çalışmaları, bir 

süredir devam etmektedir. 

Bu hazırlıklarda TUKDER’ 

de yer alarak bu dönem 10.’ 

10. KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARINDA 

SON AġAMAYA GELĠNDĠ 
su hazırlanmakta olan Kal-

kınma Planı kapsamında, 

Seramik başlığı altında  sek-

törümüzün raporunu hazırla-

maktadır. 2013 yılında son 

şekli verilecek olan 10. Kal-

kınma Planının, yıl ortasına 

doğru yayımlanması beklen-

mektedir. 
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TUKDER 6. YAPI MALZEMELERĠ KONGRESĠNDE  

YANGIN YÖNETMELĠĞĠ KAPSAMINDA 

BĠLGĠLENDĠRME YAPTI 

Türkiye´de mimarlık temel 

alanında, yapı malzemeleri 

konusunda tüm rol alanlar 

arasında ortak bir platform 

oluşturarak, bilgi birikimi 

oluşturmak ve bu bilgi biriki-

mini yaymak amacı ile Türk 

Mühendis ve Mimarlar Odası 

Birliği Mimarlar Odası İstan-

bul Büyükkent Şubesi tara-

fından, 7-9 Kasım 2012 tarih-

leri arasında, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Taşkışla kampü-

sünde, “6. Ulusal Yapı Mal-

zemesi Kongresi ve Sergisi” 

gerçekleştirildi. 
Kongrenin 9 Kasım 2012 

tarihinde yapılan öğleden 

sonraki oturumunda TUK-

DER, Yangın Yönetmeliği 

kapsamında çatı, döşeme ve 

cephe konularında bilgilen-

dirme yaptı. Bu bilgilendir-

mede, yangın yönetmeliğine 

aykırı örnekler ile yanlış uy-

gulamalar anlatılarak, bütün 

tarafların yangın yönetmeli-

ğine uyması, uygulaması ve 

uygulamaların etkin denet-

lenmesi gerektiğinin altını 

çizildi. 

TUKDER YÖNETĠM KURULU ĠLE TOBB TÜRKĠYE 

TOPRAK SANAYĠ ÜRÜNLERĠ MECLĠSĠ 

TOPLANTILARI YAPILDI  

17 Ekim 2012 tarihinde An-

kara dernek binasında, 

TUKDER Yönetim Kurulu 

Toplantısı yapıldı.  

Toplantıda, sektör ile ilgili 

sorunlar tartışılarak, çözüm 

yolları üzerinde görüş alış 

verişinde bulunuldu.  

Bu toplantının ardından or-

tak sorunların görüşüldüğü 

TOBB Türkiye Toprak Sa-

nayi Ürünleri Meclisi top-

lantısı, 19 Kasım 2012 tari-

hinde Ankara’ da yapıldı.  
Toplantıda, üç sektörün or-

tak sorunları dile getirilerek 

çözüm yolları tartışıldı.  


