
 

Tuğla ve Kiremit 

Dünyası 
Sayı 51 Bülten Tarihi: Temmuz 2014 / ÜCRETSİZDİR  

KENTSEL DÖNÜġÜMDEN ÇIKAN ĠNġAAT VE YIKINTI 

ATIKLARINDAN TUĞLA ÜRETĠLDĠ 
Derneğimiz tarafından 17 

Temmuz 2014 tarihinde,  Çev-

re Ve ġehircilik Bakanlığı 

Altyapı Ve Kentsel DönüĢüm 

Hizmetleri Genel Müdürü Ve-

dad GÜRGEN ziyaret edildi. 

Ziyarette kentsel dönüĢüm ile 

inĢaat ve yıkıntı atıklarının 

geri dönüĢümü gibi konularda, 

Sayın GÜRGEN‟ e yöneltilen 

sorulara verdiği cevapların 

detayları, aĢağıda yer almakta-

dır. 

 

1-Kentsel dönüĢümün tuğla-

kiremit sektörüne nasıl yan-

sımaları olacağını düĢünü-

yorsunuz? 

Ülkemizin en önemli imar 

hareketi olan “kentsel dönü-

Ģüm” ile hem çarpık kentleĢ-

menin izlerinden, depreme 

dayanıksız, güvenlikten yok-

sun yapılardan kurtularak Ül-

kemiz yeni bir çehre kazana-

cak, hem de baĢta Türkiye 

ekonomisinin lokomotif sek-

törlerinden birisi olan inĢaat 

sektörü olmak üzere pek çok 

sektörde canlanma ve yeni iĢ 

fırsatları oluĢacaktır.  
6306 Sayılı Kanun Afet Riski 

Altındaki Alanların DönüĢtü-

rülmesi Hakkında Kanun ya-

yımlanması sonrasında, yerel 

yönetim ve sektör temsilcile-

rinden Bakanlığımıza yapılan 

geri dönüĢlerden, sayıları hızla 

artan kentsel dönüĢüm projele-

ri ile yaratılan katma değer, 

ekonomik olarak önemli mik-

tarlara ulaĢmıĢ; betondan çi-

mentoya, camdan tuğla-

kiremide ve çok sayıda alt 

sektörde etkisini göstermeye 

baĢlamıĢtır. 

Kentsel dönüĢümün tuğla-

kiremit sektörüne etkisi sadece 

pazardaki talebi karĢılamaya 

yönelik üretim artıĢı Ģeklinde 

hissedilmeyecek, yeni binalar-

da standartlara ve yapı yönet-

meliklerine uygun malzemeye 

yönelik doğan talep, sektörde-

ki üreticileri daha kaliteli, eko-

nomik, güvenli ve çevreci mal-

zeme üretimine yönlendirece-

ğinden “arzı” da yeniden yapı-

lanacaktır. 

2-Kentsel dönüĢümden çıka-

cak inĢaat ve yıkıntı atıkları-

nı nasıl bertaraf etmeyi dü-

Ģünüyorsunuz? Herhangi bir 

araĢtırma projeniz var mı? 

6306 sayılı yasa ile ivme kaza-

nan kentsel dönüĢüm sürecinin 

sağlıklı bir Ģekilde iĢletilebil-

mesi amacıyla, Bakanlığımız-

ca benimsenen stratejik yakla-

Ģımlardan biri de 

“sürdürülebilir bir kentsel dö-

nüĢüm ve ĢehirleĢme süreci 

yıkım ve yıkıntı atıklarının 

„geri kazanım odaklı‟ yöneti-

min sağlanması” yani diğer bir 

ifadeyle “ 0 Atık ilkesidir”. 
Bu hedef doğrultusunda Genel 

Müdürlüğümüzün ilk icraatla-

rından biri de 2012 Mayıs 

ayında “inĢaat ve yıkıntı atık-

larının geri dönüĢtürülerek, 

özellikle inĢaat alanlarında 
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KENTSEL DÖNÜġÜMDEN ÇIKAN ĠNġAAT VE YIKINTI 

ATIKLARINDAN TUĞLA ÜRETĠLDĠ 

yeniden kullanılmasına yö-

nelik teknik kriter ve süreç-

lerin tespit edilmesi amacıy-

la kurulan „ĠnĢaat ve Yıkıntı 

Atıklarının Geri DönüĢüm 

ve Değerlendirme Kriterleri 

Tespit Komisyonu‟nun” 

kurulması olmuĢtur. 
Aynı yıl içerisinde 

“2013K080040 ĠnĢaat ve 

Yıkıntı Atıklarının Değer-

lendirilmesi Projesi” geliĢti-

rilmiĢ ve 12.01.2012 tarihli 

ve 28586 sayılı Mükerrer 

Resmi Gazete‟de yayımla-

narak yürürlüğe giren, 2013 

Yılı Yatırım Programında 

yayınlanmıĢtır. 
2013 yılında ise Projenin 

gerçekleĢtirilmesi için TÜ-

BĠTAK-MAM ile protokol 

imzalanarak inĢaat ve yıkıntı 

atıklarının her bir gurubu 

için geri kazanıma ve yeni-

den kullanıma yönelik kri-

terlerin ve yol gösterici usul 

ve esasların belirlenmesi 

için laboratuvar ve endüstri-

yel ölçekli araĢtırmaların 

yapılması;  etkin ve verimli 

bir geri kazanım sistemi için 

atık yönetim planlama esas-

larını oluĢturma çalıĢmaları-

na baĢlanılmıĢtır. 
Projemiz kapsamında inĢaat 

ve yıkıntı atıklarından tuğla, 

çimento, beton ürünleri ve 

asfalt üretimine iliĢkin tüm 

laboratuvar ölçekli deneysel 

çalıĢmalar tamamlanmıĢ, 

halen içerisinde olduğumuz 

aĢamasında ise, endüstriyel 

ölçekli çalıĢmalar ve ürünle-

rin performans izlemesi ya-

pılmaktadır. Detay bilgileri 

Genel Müdürlüğümüzün 

web sayfasından edinebilir-

siniz. 

 

3-Atıkların tuğla-kiremit 

sektöründe kullanılabilirli-

ğine iliĢkin durum nedir?  

Endüstriyel ölçekli çalıĢma-

lar kapsamında Yüklenici 

TÜBĠTAK-MAM 

“Endüstriyel ölçekte Ġz-

mit‟te bulunan tuğla fabrika-

sı ile inĢaat ve yıkıntı atıkla-

rı kullanılarak tuğla üretimin 

gerçekleĢtirilmesi, üretilen 

tuğlanın fiziksel, kimyasal 

ve mekanik özellikleri ile 

radyoaktivite özelliklerinin 

belirlenmesi, sonuçların 

standart tuğla kriterleri ile 

kıyaslamanın yapılması” 

amacıyla ĠKĠZLER Toprak 

ve Tuğla Sanayi‟nin Kocaeli

-Uzunçiftlik Fabrikasında 

uygulama gerçekleĢtirilmiĢ-

tir. 
Bu uygulamaya iliĢkin nihai 

rapor hazırlanmadan ve fizi-

bilite değerlendirmeleri ya-

pılmadan, projenin teknik 

detaylarını paylaĢmamız Ģu 

an için uygun olmaz ancak 

büyük bir mutlulukla Ģunu 

paylaĢabilirim ki değiĢik 

oranlarda sıva atığı, sıvalı 

tuğla atığı ve kiremit atığı 

kullanılarak yapılan üretim-

ler baĢarıyla tamamlanmıĢ 

ve ilk performans testlerin-

den olumlu sonuçlar alın-

mıĢtır. 
Derneğinizin öncülüğünde 

üyeniz diğer tuğla veya kire-

mit üreticilerinin gerçekleĢ-

tirileceği yeni AR-GE çalıĢ-

malarının sonuçları, atıkla-

rın bu sektörde kullanımı ve 

hammaddede ihtiyacının 

inĢaat yıkıntı atıklarından 

karĢılanabilmesi konusunu 

daha da rantabıl ve uygula-

nabilir kılacaktır. 

 

4-Atıkların kullanılabilme-

si durumunda nasıl bir 

teĢvik sağlanabilir? Atıkla-

rın kullanımının belgelen-

dirilmesi için bir mekaniz-

ma mevcut mu? 

Bildiğiniz üzere Bakanlığı-

mız öncülüğündeki çalıĢma-

larla Ülkemizdeki atık yöne-

tim sisteminin “geri kaza-

nım” ve “yeniden kullanım” 

odaklı olarak yapılandırıl-

ması; atıkların geri dönüĢüm 

yöntemleriyle ikincil ham-

maddeye dönüĢtürülerek 

değiĢik sektörlerde üretim 

süreçlerine yeniden dahil 

edilmesi hedeflenmektedir. 

Dolaysıyla, hammaddede 

ihtiyacının inĢaat yıkıntı 

atıklarından karĢılanabilme-

si için ekonomik, teknik vb. 

teĢviklerle sürdürülebilirliği-

nin sağlanması için gayret 

içindeyiz.  
Projemizin her bir endüstri-

yel uygulama için fizibilite 

değerlendirmelerinin ta-

mamlanmasıyla birlikte or-

taya çıkacak tabloya göre 

geri dönüĢüm maliyetlerini 

azaltmaya, geri kazanılan 

malzeme kullanımına ve 

geri kazanılmıĢ malzemeler-

den üretilmiĢ ürünlerin kul-

lanımına iliĢkin teĢvik ve 

destek  politikaları netleĢe-

cektir.  
Öte yandan, gerek geri kaza-

nım tesislerinde atıkların 

ürün haline getirilmesi ge-

rekse bu ürünlerin “ikincil 

hammadde” olarak kullanıl-

ması süreçlerinin her aĢama-

sında uygunluğun belgelen-

mesi sağlanacak ve bu çer-

çevede standardlara uygun,  

kaliteli ve belgelendirilmiĢ 

bir arz-talep mekanizması 

kurulacaktır. 

 

5-Son olarak eklemek iste-

dikleriniz nelerdir? 

Sadece “ĠnĢaat ve Yıkıntı 

Atıklarının Değerlendirilme-

si Projesi”nin tuğla-kiremit 

sektöründeki yansımalarına 

iliĢkin değil Genel Müdürlü-

ğümüzün diğer faaliyetleri 

için de Sizlerin katkınızı ve 

önerilerinizi beklediğimizi 

belirtmek isterim. Teknik, 

ekonomik vb. konulardaki 

önermeleriniz bizim için 

önemlidir. 
Bakanlığımız ve Genel Mü-

dürlüğümüz faaliyetlerine 

gösterdiğiniz ilginiz için 

teĢekkür eder, hem Derneği-

nize hem de sektördeki üye-

lerinize çalıĢmalarında baĢa-

rılar dilerim. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
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TUKDER TARAFINDAN ODTÜ MĠMARLIK BÖLÜMÜ 

ÖĞRENCĠLERĠNE TUĞLA-KĠREMĠT EĞĠTĠMĠ VERĠLDĠ  

TUKDER ile (ODTÜ) Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi‟ nin 

yaz stajı kapsamında ortaklaĢa 

düzenlediği, tuğla - kiremit 

konulu teorik ve uygulamalı 

eğitimler, 11-18-25 Haziran ve 

2 Temmuz 2014 tarihlerinde, 

Ankara‟daki Türkiye Eğitim 

ġantiyesinde yapıldı. Eğitime, 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık bölümü öğrencileri 

ve öğretim görevlileri katıldı. 

Her hafta farklı öğrenci grubu 

olmak üzere, dört hafta boyun-

ca, haftada bir gün olmak üze-

re yaklaĢık 100 öğrenciye, bu 

eğitimler verilmiĢtir. 

Eğitimin teorik bölümünde; 

Tuğla ve Kiremit Üretimi, 

Tuğla (TS EN 771–1) ve Kire-

mit (TS EN 1304) standartları, 

dolgu ve taĢıyıcı asmolen (TS 

1261-TS EN 15037-3) standart 

ve uygulamaları, Binalarda Isı 

Yalıtım Kuralları (TS 825), 

Deprem Yönetmeliği, Yangın 

Yönetmeliği, Yapı Malzemele-

ri Yönetmeliği, CE - G iĢaret-

lemeleri ve Binalarda Enerji 

Performansı Yönetmeliği ile 

ilgili bilgilendirme yapıldı. 
Bunların yanı sıra kiremit 

özellikleri, uygulaması, uygu-

lamadan kaynaklanan hatalar 

ve yangın yönetmeliğine göre 

bu malzemenin test edilmeye 

gerek kalmadan hiç yanmaz 

A1 sınıfı malzeme olarak çatı-

larda güvenli kaplama malze-

mesi olarak kullanılabileceği 

belirtildi. 
Ayrıca tuğla duvar uygulama-

ları, uygulamalardan kaynakla-

nan hatalar, ısıl gün bölgeleri-

ne göre alternatif duvar çö-

zümleri, ses yalıtımına karĢı 

gösterdiği yüksek performans, 

yatay deprem yükleri altında 

çalıĢma Ģekli ve gösterdiği 

yüksek performanstan dolayı 

deprem bölgelerinde özellikle 

tuğla duvarların kullanılması 

gerektiğinin altı çizildi. 

Eğitimin uygulama bölümünde 

ise; öğrenciler gruplara ayrıla-

rak, her grup farklı tip tuğlalar 

ile uygulama yaptırıldı. Ayrıca 

daha önce yapılan çatı maketi 

üzerinde öğrencilere, çatı uy-

gulamaları yaptırıldı. 
Eğitimin düzenlenmesinde 

emeği geçen, ODTÜ Mimarlık 

bölümü baĢkanı Prof. Dr. Gü-

ven A. SARGIN, öğretim üye-

si Doç. Dr. AyĢe TAVUKÇU-

OĞLU, Ar. Gör. Nilüfer KI-

ZILKAYA baĢta olmak üzere, 

katılan bütün öğrencilere 

TUKDER adına teĢekkür eder, 

baĢarılar dileriz. 
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TUKDER ĠSTANBUL YAPI FUARINA KATILDI 

Yapı – Endüstri Merkezi 

tarafından 6-10 Mayıs 2014 

tarihleri arasında gerçekleĢ-

tirilen, inĢaat malzemeleri 

ve teknolojilerinin sergilen-

diği, 37. 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 Ġstanbullular-

dan 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 fuarda, 

TUKDER‟ de yerini alarak, 

stant açtı ve yapı profesyo-

nellerini Tuğla-Kiremit ile 

buluĢturdu. 
Ayrıca fuarda, derneğimiz 

ile yapılan söyleĢi,  8 Mayıs 

2014 tarihinde, CNN Türk 

televizyonunda yayınlandı. 
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ANKARA VALĠLĠĞĠ ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ´ 

NDE TUĞLA-KĠREMĠT SEMĠNERĠ DÜZENLENDĠ 

TUKDER tarafından Ankara 

Valiliği Çevre ve ġehircilik 

Ġl Müdürlüğü‟ nde, 21 Ma-

yıs 2014 tarihinde, Tuğla-

Kiremit konulu bilgilendir-

me semineri düzenlendi. 

Seminere Ġl Müdürü Halil 

Ġbrahim METĠN, Ġl Müdür 

Yrd. Ali Ġhsan GÜNDO-

ĞAN, Yapı Malzemeleri 

ġubesi Müdürü Nafiz ER-

TUĞRUL, Yapı Denetimi 

ġube Müdürü Halil Haner 

ile il müdürlüğü teknik per-

soneli katıldı. 

Seminerde; Tuğla ve Kire-

mit Üretimi, Tuğla (TS EN 

771–1) ve Kiremit (TS EN 

1304) standart ve uygulama-

ları, dolgu ve taĢıyıcı asmo-

len (TS 1261-TS EN 15037-

3) standart ve uygulamaları, 

Binalarda Isı Yalıtım Kural-

ları (TS 825), ısı gün bölge-

lerine göre farklı tuğla duvar 

çözümleri, Deprem Yönet-

meliği, Yangın Yönetmeliği, 

Yapı Malzemeleri Yönetme-

liği, CE ve G iĢaretlemeleri 

ve Binalarda Enerji Perfor-

mansı Yönetmeliği ile ilgili 

bilgilendirme yapıldı. 

Bunların yanı sıra kiremit 

özellikleri, uygulaması, uy-

gulamadan kaynaklanan 

hatalar ve yangın yönetmeli-

ğine göre bu malzemenin 

test edilmeye gerek kalma-

dan, hiç yanmaz A1 sınıfı 

malzeme olarak çatılarda 

güvenli kaplama malzemesi 

olarak kullanılabileceğinin 

altı çizildi. 

Ayrıca tuğla duvar uygula-

ma hataları, tuğla duvarların 

yatay deprem yükleri altında 

çalıĢma Ģekli, tuğla duvarla-

rın yapıyı depreme karĢı 

nasıl daha mukavim hale 

getirdiği ve tuğla duvarların 

deprem bölgelerinde de gü-

venli bir Ģekilde kullanılabi-

leceği belirtildi. 

Seminerin gerçekleĢmesinde 

katkısı olan Ġl Müdürü Halil 

Ġbrahim Metin ve Ġl Müdür 

Yrd. Ali Ġhsan Gündoğan 

baĢta olmak üzere, Ģube mü-

dürleri ve müdürlük teknik 

personeline, derneğimiz ve 

sektörümüz adına teĢekkür 

ederiz. 

TUĞLA-KĠREMĠT ĠġÇĠLERĠNE MESLEKĠ EĞĠTĠM VERĠLMESĠNE 

YÖNELĠK TEKEV ĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ ĠMZALANDI 

13 Temmuz 2013 tarih ve 

28706 sayılı Resmî Gazete‟ 

de, Tehlikeli Ve Çok Tehli-

keli Sınıfta Yer Alan ĠĢlerde 

ÇalıĢtırılacakların Mesleki 

Eğitimlerine Dair Yönetme-

lik yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. Yönetmeliğe göre, 

sektörümüzün de içerisinde 

yer aldığı tehlikeli ve çok 

tehlikeli iĢlerde çalıĢtırıla-

cakların, mesleki eğitim 

alması ve belgelemesi ge-

rektiği belirtilmektedir.  

Bu konudaki eğitimleri ver-

mek üzere derneği-

miz,  TEKEV Teknik Eğitim 

Vakfı ile bir iĢbirliği proto-

kolü yapmıĢtır. Bu protokol 

kapsamında, firmanızda 

çalıĢtırdığınız / alıĢtıracağı-

nız personelinize, yönetme-

lik gereği eğitim aldırarak 

belgelendirebilirsiniz.  

Eğitim ve belgelendirme 

konusunda, detaylı bilgi için 

derneğimiz ile irtibata geçe-

bilirsiniz. 



 

Gersan San Sit.  
2308. Sok. No: 24 

Ergazi 
Yenimahalle/ANKARA 

Telefon: 0 (312) 255 28 41 
Faks: 0 (312) 255 28 42 

E-posta: 
bilgi@tukder.org.tr 

TUĞLA VE KĠREMĠT 

SANAYĠCĠLERĠ 

DERNEĞĠ 

(TUKDER) 

www.tukder.org.tr 
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TUKDER YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI YAPILDI 

4 Haziran 2014 tarihinde An-

kara‟ da, TUKDER yönetim 

kurulu toplantısı yapıldı.  
Toplantıda, tuğla-kiremit 

sektörü ile ilgili  konular ele 

alınarak, son geliĢmeler de-

ğerlendirildi. Ayrıca sektörün 

genel sorunları tartıĢılarak, 

çözüm yolları üzerinde görüĢ-

alıĢ veriĢinde bulunuldu. 

ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI ĠLE TSE’ NĠN 

FARKLI BĠRĠMLERĠ ZĠYARET EDĠLDĠ 
TUKDER‟ in baĢkanlığını 

yürüttüğü, TOBB Toprak Sa-

nayi Ürünleri Meclisi tarafın-

dan; Çevre ve ġehircilik Ba-

kanlığı MüsteĢarı Prof. Dr. 

Mustafa ÖZTÜRK, Mesleki 

Hizmetler yeni Genel Müdürü 

Selami MERDĠN, Yapı ĠĢleri 

Genel Müdürü Kasım KAYI-

HAN, Yapı Denetimi Dairesi 

BaĢkanı Tuna ACAR, Yapı 

Malzemeleri Dairesi yeni BaĢ-

kanı Levent ÖZDEMĠR, ve 

TSE Belgelendirme Merkezi 

BaĢkanı Doğan YAZAR ziya-

ret edildi. 
Ziyaretlerde, sektörlerimizin 

ortak sorunlarına değinilerek, 

görüĢ alıĢ-veriĢinde bulunuldu. 

YAPI AR-GE YENĠ TUĞLA VE ASMOLEN STANDARDLARI 

KAPSAMINDA DENEYLERE DEVAM EDĠYOR  
Duvar ve çatı üreticilerine labora-

tuvar hizmeti veren Yapı Endüst-

risi AraĢtırma Ve GeliĢtirme Ġkti-

sadi ĠĢletmesi, 2010 yılında, Der-

neğimizin iktisadi iĢletmesi olarak 

kurulmuĢ ve tuğla-kiremit konula-

rında alt yapısını oluĢturmuĢtur. 

Özellikle TS 1261 standardının 

değiĢmesi sonucu, kil asmolenle-

rin baĢlangıç tip deneylerinin 

yenilenmesi zorunlu hale gelmiĢ-

tir. Bu sebeple Yapı Ar-Ge, yeni 

TS 1261 standardı kapsamında, 

kil asmolenlerin baĢlangıç tip 

deneylerini yapabilecek Ģekilde, 

alt yapısını yeniden oluĢturmuĢtur.  


