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15. TÜRKĠYE TUĞLA-KĠREMĠT ZĠRVESĠ 

ANKARA´ DA GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ 

15. Türkiye Tuğla-Kiremit 

Zirvesi, 27 Mart 2013 tarihin-

de, Dedeman otel/Ankara’ da 

gerçekleĢtirildi. Zirveye Çevre 

ve ġehircilik Bakanı Erdoğan 

BAYRAKTAR ile beraberin-

deki heyet, kamu kurum ve 

kuruluĢları, üniversiteler ve 

sivil toplum kuruluĢlarından 

temsilciler ile bütün yurttan 

Tuğla-Kiremit Sanayicileri 

katıldı. 
Zirvenin açılıĢ konuĢmasını, 

TUKDER Yönetim Kurulu 

BaĢkan Yrd. Fuat EKMEKÇĠ-

OĞLU yaptı. EKMEKÇĠOĞ-

LU konuĢmasında, TUKDER’ 

in 1997 yılında kurulmasından 

sonra Dünya ve Türkiye’de 

yaĢanan önemli geliĢmelerden 

ve krizlerden bahsetti. DöĢe-

melerde yanlıĢ malzeme seçi-

mi ve yanlıĢ uygulamalardan 

dolayı oluĢabilecek yangın 

tehlikelisine dikkat çeken EK-

MEKÇĠOĞLU, özellikle bu 

konuda Bakanlığın desteğini 

istedi.  

Çevre ve ġehircilik Bakanı 

Erdoğan BAYRAKTAR, 15. 

Türkiye Tuğla ve Kiremit Zir-

vesi´nin açılıĢında yaptığı 

konuĢmada, tuğlanın önemine 

iĢaret ederek, tuğlanın geçmi-

Ģinin son derece eski olduğunu 

hatırlattı. BAYRAKTAR, 

inĢaat sektöründe ürünlerin 

arttığını söyleyerek, çatının 

esas ürününün kiremit, duvar-

ların ise temelinin tuğla oldu-

ğunu vurguladı.  

Bakan BAYRAKTAR’ ın 

ardından, Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı Yapı Malzemeleri 

Dairesi BaĢkanı Yusuf DÜL-

BER, zirvede yaptığı konuĢ-

mada, Bakanlığın ve Yapı 

Malzemeleri Dairesi’ nin faa-

liyetlerinden bahsederek, 2013 

yılında piyasa gözetimi ve 

denetimine daha fazla önem 

vereceklerini,  yurt çapında 

eğitim ve bilgilendirme faali-

yetlerine devam edeceklerini 

ifade etti. 
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TS 825 STANDARDINDA REVĠZYON 
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Zirvenin devamında TUK-

DER’ den Çetin ÇELĠK 

yaptığı konuĢmada, TUK-

DER’ in sektörü temsil eden 

ve önünü açan önemli bir 

sivil toplum kuruluĢu oldu-

ğunu vurguladı. Etkin bilgi-

lendirme faaliyetlerinde 

bulunduklarını ve derneğin 

son dönem faaliyetlerini 

daha fazla arttırdığını bildi-

ren ÇELĠK konuĢmasının 

devamında, TUKDER’ in 

sektör için vazgeçilmez bir 

aktör olduğunun altını çizdi.  
Zirvenin ikinci bölümünde, 

zirveye sponsorluk yapan 

KELLER firmasından Faik 

GÜRBÜZ, bir tanıtım sunu-

su yaptı. Sunudan sonra 

TUKDER Yönetim Kurulu 

BaĢkan Yrd. Fuat EKMEK-

ÇĠOĞLU, KELLER firması 

nezdinde Faik GÜRBÜZ’ e, 

Daha etkin  enerji verimliliği 

için, son bir yıldan bu yana 

TS 825 standardında güncel-

leme çalıĢmaları  sürmekte-

dir. Kesin olmamakla birlik-

te, en son yapılan TS 825 

standard güncelleme toplan-

tısında, dört ısıl gün bölgesi-

nin, beĢ bölgeye çıkartılması 

ve bu bölgelerde inĢaa edile-

cek yapıların dıĢ kabuğunu 

15. Türkiye Tuğla-Kiremit 

Zirvesi’ ne yaptığı katkıdan 

dolayı plaket taktim etti.  
Zirvenin ikinci bölümünün 

devamında, TUKDER Yö-

netim Kurulu Üyelerinden 

Gökhan GÖRÇĠZ, iĢ sağlığı 

ve güvenliği konusunda bir 

konuĢma yaptı. GÖRÇĠZ 

konuĢmasında, iĢ sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili son yasal 

düzenlemelerden bahsede-

rek, sanayicileri bilgilendir-

di. 
Zirvenin son bölümde, sek-

tördeki son geliĢmelerin 

tartıĢıldığı, sorunların görü-

Ģüldüğü, çözüm önerilerinin 

ve piyasa Ģartlarının payla-

Ģıldığı bölgesel değerlendir-

meler yapıldı. Bu değerlen-

dirmelerin ardından, 15. 

Türkiye Tuğla-Kiremit Zir-

vesi sona erdi. 

oluĢturan taban, tavan ve 

pencerenin yanı sıra, duvar 

ısıl geçirgenlik değerlerinin, 

belirli oranlarda indirilmesi 

öngörülmektedir.   Standard 

güncelleme çalıĢmaları de-

vam etmektedir. 
Bu süreci TUKDER tarafın-

dan dikkatli bir Ģekilde izle-

mekte ve gerektiğinde mü-

dahil olunmaktadır.  
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2013 KĠREMĠT ZĠRVESĠ SALĠHLĠ’ DE YAPILDI 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ĠĢ Sağlığı ve Gü-

venliği Genel Müdürlüğü 

tarafından, 26 Aralık 2012 

tarih ve 28509 sayılı Resmi 
Gazete’ de yayımlanan, “ĠĢ 

Sağlığı Ve Güvenliğine ĠliĢ-

kin ĠĢyeri Tehlike Sınıfları 

Tebliği” yayımlanmıĢtır. 
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. 
21-22 ġubat 2013 tarihlerine,  

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı  ĠĢ Sağlığı ve Gü-

venliği Genel Müdürlüğü' nde  

“tehlike sınıfları” hakkında, ĠĢ 

Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürü’ nün baĢkanlık yaptı-

ğı, komisyon toplantısı yapıl-

dı.  
Toplantıda, sektörümüzün 

“çok tehlikeli” sınıfta yer 

almasının sakıncaları anlatıla-

rak yine “tehlikeli” sınıfta 

değerlendirilmesi için bilgi-

lendirme yapıldı. Bilgilendir-

menin ardından komisyonda 
yapılan oylama ile tuğla ve 

kiremit üretiminin “çok tehli-

keli” sınıfta kalması, yani 

tehlike sınıfının değiĢtirilme-

mesi kararı alındı.  
TUKDER, üyelerinin hakları-

nı korumak için bütün yasal 

yolları kullanmakta ve bu 
konudaki giriĢimlerine devam 

etmektedir. 25 ġubat 2013 

tarihi itibari ile 26 Aralık 

2012 tarih ve 28509 sayılı 

Resmi Gazete’ de yayımla-

nan, “ĠĢ Sağlığı Ve Güvenli-

ğine ĠliĢkin ĠĢyeri Tehlike 

Sınıfları Tebliği” nin tuğla ve 

kiremit ile ilgili bölümünün 

yürütmesinin durdurulması ve 

iptal edilmesi istemi ile Da-
nıĢtay nezdinde dava açılmıĢ-

tır. Dava süreci dikkatli bir 

Ģekilde takip edilmektedir. 

GeliĢmeler hakkında bilgilen-

dirme yapılmaya devam edi-

lecektir. 

1 Mart 2013 tarihinde Salihli 

Kiremit ve Tuğla Derneği’ 

nin ev sahipliğinde gerçekleĢ-

tirilen Bölgesel Tuğla Toplan-

tısının ardından, TUKDER ile 
Salihli Kiremit ve Tuğla Der-

neği’ nin birlikte düzenlediği 

“2013 Kiremit Zirvesi”, 2 

Mart 2013 tarihinde Lidya 

Sardes Thermal Otel/Salihli’ 

de gerçekleĢtirildi. 
AçılıĢ ve sponsor firmalarının 

sunumlarının da yer aldığı 
zirveye, Türkiye’nin önemli 

kiremit üreticileri katıldı. 

Salihli Kiremit ve Tuğla Der-

neği’ nin ev sahipliğinde ger-

çekleĢtirilen zirvenin deva-

mında, 2012 kiremit piyasala-

rının değerlendirilerek, 2013 

piyasa Ģartları hakkında fikir 

alıĢveriĢinde bulunuldu. 

TUKDER ÜYELERĠNĠN HAKLARINI SAVUNMAK ĠÇĠN 

DANIġTAY NEZDĠNDE DAVA  AÇTI 
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GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ´ NDE TUĞLA VE KĠREMĠT 

SEMĠNERĠ DÜZENLENDĠ 

TUKDER tarafından 13 

Mart 2013 tarihinde, Gazi 

Üniversitesi Teknoloji 

Fakültesi ĠnĢaat Mühen-

disliği Bölümünde, Tuğla-

Kiremit konulu bilgilen-

dirme semineri düzenledi. 
Gazi Üniversitesi Tekno-

loji Fakültesi ĠnĢaat Mü-

hendisliği Bölümü öğre-

tim üyelerinden Prof. Dr. 

Hüseyin Yılmaz ARUNTAġ’ 

ın açılıĢ konuĢmasını yaptığı 

seminerde; Tuğla ve Kiremit 

Üretimi, Tuğla (TS EN 771–

1) ve Kiremit (TS EN 1304) 

standart ve uygulamaları, 

dolgu ve taĢıyıcı asmolen (TS 

1261-TS EN 15037-3) stan-

dart ve uygulamaları, Binalar-

TUKDER YÖNETĠM KURULU 

TOPLANTILARI YAPILDI  

da Isı Yalıtım Ku-

ralları (TS 825), ısı 

gün bölgelerine 

göre farklı tuğla 

duvar çözümleri, 

Deprem Yönetmeli-

ği, Yangın Yönet-

meliği, Yapı Malze-

meleri Yönetmeliği, 

CE ve G iĢaretleme-

leri ve Binalarda 

Enerji Performansı 

Yönetmeliği ile 

ilgili bilgilendirme 

yapıldı. 
Bunların yanı sıra 

kiremit özellikleri, 

uygulaması, uygu-

lamadan kaynakla-

nan hatalar ve yangın yönet-

meliğine göre bu malzemenin 

test edilmeye gerek kalmadan 

hiç yanmaz A1 sınıfı malze-

me olarak çatılarda güvenli 

kaplama malzemesi olarak 

kullanılabileceğinin altı çizil-

di. 
Ayrıca tuğla duvar uygulama-

ları, uygulamadan kaynakla-

nan hatalar, tuğla duvar-

ların yatay deprem yük-

leri altında çalıĢma Ģek-

li, tuğla duvarların yapı-

yı depreme karĢı nasıl 

daha mukavim hale ge-

tirdiği ve tuğla duvarla-

rın deprem bölgelerinde 

de güvenli bir Ģekilde 

kullanılabileceği belirtil-

di. 

22 ġubat ve 26 Mart 2013 

tarihlerinde Ankara’ da, 

TUKDER yönetim kurulu 

toplantıları yapıldı.  
Toplantılarda, tuğla-kiremit 

sektörü ile ilgili standartlar 

ele alınarak, son geliĢmeler 

değerlendirildi. 
Sektörümüz ile ilgili yeni 

yayımlanan mevzuatlar görü-

Ģülerek, orta ve uzun vadede 

atılacak adımlar tartıĢıldı. 
Ayrıca sektörün genel sorun-

ları tartıĢılarak, çözüm yolla-

rı üzerinde görüĢ alıĢ veriĢin-

de bulunuldu.  


