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K

ilden mamul ürünler üreten sanayicileri temsil
eden derneğimiz,1997 yılında Tuğla ve Kiremit
Üreticileri Derneği adı altında İstanbul’da
kurulmuştur.

Sektör sorunlarına çözüm bulmak, sanayicilerin
hakkını korumak, kalite bilincini oluşturmak suretiyle kaliteyi
artırmak, ulusal ve/veya uluslararası standardı yakalamak,
tuğla ve kiremidin uygulayıcı, satıcı, tüketici ve halk tarafından
doğru bir şekilde tanınması için faaliyetlerde bulunmak,
sektör tarihine sahip çıkacak kültürel çalışmalar yapmak gibi

hedeflerle yola çıkan TUKDER, bu çalışmalarına 2000 yılı
Şubat’ına kadar İstanbul’da devam etmiştir.
Bu tarihten sonra Ankara’da faaliyetlerini yoğunlaştıran
Derneğimiz, hedefleri doğrultusunda önemli mesafeler
kaydetmiştir.
2003 yılında adını Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği
olarak değiştiren TUKDER, kayıtlı 122 üyesiyle ülkemizin
oldukça geniş bir tabanını temsil eden önemli sivil toplum
örgütlerinden biridir.

Buket ÇOPUROĞLU
Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri

Tüm ülke geneline dağılmış bir sanayi kolu olup, ham
maddenin kolay temin edildiği bölgelerde kümeleşme eğilimi
göstermektedir. Yaklaşık 330 adet tuğla, 70 adet kiremit
fabrikası ile ülkemizin her noktasına hizmet sunabilmekte,
taleplere cevap verebilmektedir.

Bununla birlikte, başlanan konutların tamamlanması
konusundaki olumlu gelişmeler, 29 Mart yerel seçimlerine
doğru artmıştır. Şubat ve Mart aylarında alınan ekonomiye
destek tedbirleri 2009 yılının ilk çeyreğinde az da olsa
daralmanın hızını kesebilmiştir. Bu durum, kapasite kullanım
oranında artış sağlamıştır.

Tuğla ve kiremitin tarihçesi, insanoğlunun varoluşuna
kadar dayanmaktadır. Ancak, teknolojik gelişmelere paralel
olarak, piyasaya sunulan alternatif malzemeler, sektörümüzü
yeni arayışlar içine itmiştir. Üretim teknolojilerini yenileme
ihtiyacı gündeme gelmiş, kaliteyi ön plana çıkarmış, sistem
çözümlerine yönelmişlerdir.

Düşen faizler ve KDV ile stopaj ve harç indirimleri, konut
talebini artırmış, bunun yansıması piyasayı hareketlendirmiştir.
Piyasadan gelen talep, sektörümüzü şimdilik umutlandırmakla
beraber, krizin nerede ve ne zaman vuracağı endişesini de
taşımaktadırlar. Ayrıca, yeni açıklanan tedbirler paketinde
sektörümüze yer verilmemiş olması üzüntü yaratmıştır.

01.01.2007 tarihi itibarıyla CE işaretlemesine geçiş
zorunluluğu, sancılı bir dönemi de beraberinde getirmiştir.
Avrupa Normlarında mamulde aranması gereken özellikler
verilmekte, ancak bu özellikler için olması gereken değerler
çoğunlukla belirtilmemekte, üreticinin beyanına bırakılmakta,
yapılan beyanla ilgili tolerans aralıkları ya da kategorileri
verilmektedir. Bu durum, bizlerin alışık olmadığı bir sistemi
ortaya koymuş, piyasaların buna alışması ise uzun bir
süreci doğurmuştur. Yapılarda doğru ürünün doğru yerde
kullanılmasının önemi ise daha fazla öne çıkmıştır. Bu boşluk,
yönetmelikler ve/veya tebliğlerle doldurulmakta ve konuyla
ilgili çalışmalar da halen devam etmektedir.

Derneğimiz, sektörümüzün yaşadığı sorunların giderilmesinde
en önemli adımın eğitim olduğuna inanmaktadır. Bu amaçla da
hem geleceğin mimar ve mühendisleri olacak yüksek öğrenim
kurumu öğrencilerine, hem de ilgili kurum ve kuruluşlara
seminerler düzenlemektedir. Bu seminerlerde; tuğla ve
kiremitle birlikte, ilgili standardlar, yönetmelikler, uygulama
detayları anlatılmakta, yapılan yanlış uygulamalar ise ilgili
yönetmelik maddeleri referans gösterilerek açıklanmaktadır.

Pazar payını artırmak, piyasadan gelen talep doğrultusunda
kendini yenilemek ve geliştirmek, rekabetin ana unsuru
olmakla beraber, piyasada bu kavramların tam oturmaması,
düşük fiyatlı malzemelerin tercih edilmesi, yayımlanan
yönetmeliklerin tam anlamıyla uygulanmaması ve bu
uygulamaların yeterince kontrol edilememesi, sanayicilerimize
ikilem yaşatmakta, hem sektörümüze hem de ülkemize zarar
vermektedir. İnşaat sektöründe amacına uygun, kaliteli
ürünlerin kullanılması sağlanmalı ve teşvik edilmelidir.

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile irtibat halinde olan
Derneğimiz, sektörümüzü yakından ilgilendiren konularda
müdahil olmakta, görüşlerini paylaşmakta ve gerektiğinde
yardımcı olmaktadır.

2008 yılına damgasını vuran ekonomik kriz, sektörümüzü

Ayrıca sektör elemanlarına, yeni tuğla ve kiremit standardları,
kalite yönetim sistemi, laboratuvar uygulamaları konulu
eğitimler de verilmektedir.

İnşaat sektöründe, amacına uygun ve kaliteli ürünlerin tercihi
sağlanmakla birlikte, insan sağlığı ve konforu da göz ardı
edilmemelidir. Doğal, estetik, uzun ömürlü, ısı depolama
özelliğine sahip, konforlu ortamlar sunan tuğlalar ile çatılarımızı
süsleyen kil kiremitler asırlardır kullanılmakta ve yaşamımızın
vazgeçilmezi olarak kullanılmaya da devam edilecektir.
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de etkilemiştir. 2008 yılının son çeyreğinde görülen daralma
ve fiyatlardaki düşüş, bazı bölgelerdeki sanayicilerimizi
kapasite kullanım oranlarını düşürmeye, bazı bölgelerdeki
sanayicilerimizi ise üretime ara vermeye zorlamıştır.
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Tuğla ve Kiremit Sanayisi yaygın olarak inşaat sektöründe
kullanılan, ham maddesi kil olan malzemeler üretmekte, emek
yoğun bir sektör olmasının yanı sıra yan sanayi kolları ile
de ciddi oranda istihdam yaratmakta ve inşaat sektörünün
‘olmazsa olmaz’ kalemleri arasında yer almaktadır.

