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TUKDER geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da, üyelerini güçlü bir şekilde temsil
etmekte, gerekli durumlarda
savunma yoluna gitmekte ve
sektörümüz hakkında yapılan
olumsuz yayımlara müdahale
etmektedir.
Son günlerde Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
tarafından yayımlanan, depremde hasar görmüş tuğla duvar görselinin (yanda), sektörümüz hakkında olumsuz bir
imaj çizmesi sebebi ile bu kuruma, uyarı niteliğinde bir yazı
gönderilmiştir.
Yazıda Tuğla ve Kiremit Sektörünün, on binlerce kişiye
direkt ve yüzbinlerce kişiye
dolaylı yoldan iş imkanı verdiği, yüzde yüz yerli sermaye ve
öz kaynaklar ile bu ülkeye
katma değer sağladığı vurgulanarak, söz konusu reklamın;
deprem gibi çok olumsuz bir
durumu, tuğla ve dolayısıyla
sektörümüzle ilişkilendirdiği,
insanların görsel hafızalarında
“tuğla depremde zarar görür,
tuğla insanlara zarar verir, tuğla insanları evsiz bırakır” gibi
çağrışımlar yaptığı ve sektörümüz hakkında olumsuz bir
imaj çizdiğinin altı çizilmiştir.
Yazının devamında, üyelerimizin ve sanayicilerimizin üzüntülerini belirttikleri tepkilerini
ileterek, söz konusu reklamın
yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Yine son dönemde “bir cins
tuğla veya panel tuğla”,
“Setblok, normal tuğladan yaklaşık 3 kat hafif ve depreme
daha dayanıklılık gösteriyor.”
gibi bir çok ifade ile sektörü-

müz hakkında olumsuz yayımlarını arttıran SETBLOK
firmasına derneğimiz tarafından, tuğla olmayan bir ürünün
tuğlaymış gibi gösterilmesi,
kendi ürünlerinin gerçekte
daha hafif ve depreme dayanıklı olduğu gibi hiçbir bilimsel ve teknik veriye dayanmayan, haksız, hukuksuz ve ya-

nıltıcı ifadelerine son vermeleri
hakkında ihtar gönderilmiştir.
Başlattığı mücadele ile TUKDER, üyelerinin yanı sıra sektörde faaliyet gösteren bütün
firmaların hakkını savunarak,
sektör için ne kadar önemli bir
yerinin olduğunu her fırsatta
kanıtlamaktadır.
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TUKDER ĠSTANBUL YAPI FUARINDA STAND AÇTI
Yapı Endüstri Merkezi tarafından 24-28 Nisan 2013
tarihleri arasında gerçekleştirilen, inşaat malzemeleri ve
teknolojilerinin sergilendiği,
36. Yapı Fuarı Turkeybuild,
İstanbul’ da düzenlendi.
TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezinde gerçekleştirilen
fuar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üretici firmalar, yapı
uzmanları ve İstanbullulardan büyük ilgi gördü.
“Yapı”nın tüm süreçlerinde
yer alan, binlerce ürün ve
hizmeti tek bir çatı altında
toplayan, çeşitlilik içeren
örnekleri
karşılaştırılarak
malzeme seçiminde kolaylık
sağlayan, sektördeki en yeni
teknoloji ve gelişmelerin
sergilendiği, uygulamadaki
çözüm önerilerini uzman
görüşleri ile değerlendirme
fırsatı sunan, yarattığı iş olanakları ile sektöre ticari fayda sağlayan fuarda, TUKDER’ de yerini alarak, stant

açtı ve yapı profesyonellerini
Tuğla-Kiremit ile buluşturdu.
Fuarda, yönetim kurulu üyelerimizden
Ali
Osman
ÖZAYDEMİR ile 26 Nisan
2013 tarihinde yapılan röportaj, her yıl olduğu gibi bu yıl
da, CNN Türk kanalında
yayımlandı.

DEPREM YÖNETMELĠĞĠ GÜNCELLENME ÇALIġTAYI
ĠSTANBUL’ DA DÜZENLENDĠ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından, “Ulusal Deprem
Stratejisi Ve Eylem Planı
2012-2023” gereğince, mevcut Deprem Yönetmeliği’
nin Avrupa Yapısal Tasarım
Standardlarının (Eurocode)
da gözetilerek güncellenmesi ve geliştirilmesi kapsamında, 20-22 Haziran 2013
tarihleri arasında İstanbul’
da, “Deprem Yönetmeliğinin Güncellenme Çalıştayı”
düzenlenmiştir.
Bu çalıştayın son gününde,
Yığma Binalar Alt Komisyonu
koordinatörlerinden
Prof. Dr. Alper İLKİ tarafından, yönetmeliğin yığma
yapılar bölümünde yapılması düşünülen değişiklikler
hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bu bilgilendirmede; donatılı tuğla duvar yığma yapım sisteminin yönet-

meliğe girmesinin planlandığı, halen ülkemizde uygulaması bulunan donatısız yığma binaların 1. ve 2. deprem
bölgelerinde yapılmasının
bu yönetmelik ile engellenmesinin düşünüldüğü, statik
hesaplara duvarların ağırlıklarının yanı sıra yanal yüklere karşı gösterdiği etkilerinde yansıtılması gerektiği, TS EN 771-1’ e göre 3.
ve 4. Deprem bölgelerinde
kullanılacak yatay delikli
tuğlaların en düşük basınç
dayanımlarının 2 N/mm2 ve
düşey delikli tuğlaların 5 N/
mm2 olması gerektiği, yine
bu bölgelerde kullanılacak
tuğlaların boşluk oranının %
25 ile % 55 arasında olacağının planlandığı bilgilerini
vermiştir.
Bu bilgilendirmenin ardından soru cevap bölümünde,

derneğimiz tarafından deprem bölgelerinde yapılan
yığma yapılarda kullanılan
tuğlaların basınç dayanımları ile birlikte, en fazla % 35
boşluk oranına sahip olması
kriterinin kaldırılması veya
en azından bu oranın % 55
oranlarına çekilmesi talebi

tekrar edilmiştir. Bu talep
üzerine Yığma Binalar Alt
Komisyonu koordinatörleri
olan Prof. Dr. Alper İLKİ ve
Nejat BAYÜLKE tarafından
ayrı ayrı, bu talebin bir aksilik olmaması halinde karşılamayı düşündüklerini söylemişlerdir.
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TUKDER AVRUPA BĠRLĠĞĠNE SUNDUĞU PROJENĠN
MÜZAKERE TOPLANTISINA KATILDI
Tuğla dolgu duvarların deprem performansını arttırmak
ve yenilikçi sistemler geliştirmek
amacı
ile
“INSYSME
(INNOVATIVE SYSTEMS
FOR EARTHQUAKE RESISTANT
MASONRY
ENCLOSURES IN RC
BUILDINGS)”
adında,
Türkiye’ den yalnız ODTÜ
ve TUKDER’ in yer aldığı,
toplam 7 ülkeden 16 kuruluş (ile birlikte, Avrupa
Birliği 7. Çerçeve Programı
Koordinatörlüğü nezdinde,

1.8 milyon Euro değerinde,
proje başvurusunda bulunulmuştur.
13 Mayıs 2013 tarihinde
Belçika’ da düzenlenen
müzakere
toplantısına,
TUKDER ile ODTÜ’ nün
yanı sıra, bu projenin tarafı
olan ilgili diğer ülkelerden
de temsilciler katılmıştır.
Toplantıda, özellikle projenin mali boyutu üzerinde
müzakereler yapılmış ve
projenin kabul edilme olasılığının çok yüksek olduğu
öğrenilmiştir.

SEKTÖRÜMÜZDE GÖREV YAPABĠLECEK Ġġ GÜVENLĠĞĠ
UZMANLARININ MESLEKLERĠ HAKKINDA TEBLĠĞ YAYIMLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

tarafından, 31 Ocak 2013
tarih ve 28545 sayılı Resmi
Gazete’ de, “İş Güvenliği
Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk Ve Eğitimleri
Hakkında
Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” yayımlanmıştır.
Bu yönetmeliğin ardından
hangi mesleklere mensup iş
güvenliği uzmanlarının hangi sektörlerde görev yapabilecekleri hakkında, tebliğ
taslağı yayımlandığı bilgisi
alınmıştır. Bu taslakta, sek-

törümüzde görev yapabilecek iş güvenliği uzmanı
meslek aralığının çok dar
tutulduğu, sadece 5 meslek
grubunun (Cevher Hazırlama Mühendisliği, İşletme
Mühendisliği,
Malzeme
Bilimi Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği)
yer aldığı görülmüş ve Bakanlığa bu durum bir yazı
ile iletilerek meslek aralığının geniş tutulması talebinde
bulunulmuştur. Bu talep
üzerine dokuz meslek grubu

(Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimyager, Makine Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni) daha tebliğ taslağına
eklenerek, “Çok Tehlikeli
İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği
Uzmanları Hakkında Tebliğ”, 14 Haziran 2013 tarih
ve 28677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)
RESMĠ GAZETE’ DE YAYIMLANDI

5 Haziran 2012 tarihinde
yayımlanan Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları Genelgesi ile 46 Özel İhtisas Ko-

misyonu ve 20 Çalışma
Grubu
oluşturulmuştur.
Tuğla-Kiremit sektörü, bu
20 çalışma grubu arasında
yer alan, Seramik çalışma
grubunda yer almış ve Derneğimiz bu çalışma grubu
ile hazırlanan rapora, sektörümüz adına katkı vermiştir.
Son bir yıla aşkın süreden
bu yana çalışmaları yürütülen ve geçtiğimiz ay çalışmaların son aşamaya gelmesi ile Türkiye Büyük

Millet Meclisi’ ne sevk
edilen Onuncu Kalkınma
Planı 2014-2018, Meclis
Genel Kurulunda onaylanmış, 6 Temmuz 2013 tarih
ve 28699 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
Planda, geçtiğimiz yıllara
göre farklı bir yöntem uygulanarak her sektöre birer
paragraf yer verilmiş, Özel
İhtisas Komisyonları ve
Çalışma Gruplarında hazırlanan, sektörlerin durum
analizlerinin yapıldığı, ihti-

yaçların belirlendiği ve çözüm önerilerinin sıralandığı
detaylı raporların ise Kalkınma Bakanlığı tarafından
ayrıca yayımlanacağı belirtilmiştir.
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TUKDER TARAFINDAN MERKEZ BANKASI
YETKĠLĠLERĠNE BĠLGĠLENDĠRME YAPILDI

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

www.tukder.org.tr
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Geçtiğimiz Haziran ayında,
T.C. Merkez Bankası İstatistik
Genel Müdür Yardımcısı Dr.
Timur HÜLAGÜ, Araştırma ve
Para Politikası Genel Müdürlüğünden Kıdemli Ekonomist Dr.
Cihan YALÇIN ve Merkez
Bankası Mersin Şubesi Müdürü
Muharrem ZENGİN tarafından,
TUKDER Yönetim Kurulu
Üyelerinden Erhan BEKTAŞ
ile son dönem gelişmeler ve
önümüzdeki dönem beklentiler,
ekonomi politikaları, üretim,
ticaret, talep ve krediler gibi
birçok konu üzerinde bir söyleşi
yapılmıştır. Bu söyleşide, sektörümüz hakkında bilgilendirme
yapılarak, sektörümüzün sıkıntıları dile getirilmiştir. Sektörün
genelinin eski teknoloji ile çalıştığını, bu sebepten dolayı

rekabet şansının gittikçe azaldığı, bununla birlikte alternatif
malzemelerin artması ile bu
rekabet ortamının çok daha
fazla acımaz olduğu, son beş
yılda; dolar % 5, elektrik % 76,
akaryakıt % 55, kömür % 114,
toprak % 117, asgari ücret % 60
ve ortalama birim maliyetlerin
% 79 oranında arttığı, buna
karşılık son beş yılda tuğlanın
aldığı fiyat artışının % 18 civarında olduğu, bu tabloya bakılarak sektörün son beş yılda % 61
oranında zarar ettiğinin altını
çizilmiştir.
Rakiplerin artması sebebi ile
pazarın daralması, maliyetlerin
sürekli artması ve buna paralel
olarak bu maliyetlerin tuğla
fiyatlarına
yansıtılamaması
sonucu, son beş yılda firma

sayıları 400’lerden 300’ lere
kadar düşmüş, buna bağlı olarak 45 bin istihdamın, 30 binlere kadar düşmesine sebep olmuştur. Bu firmalardan 250
civarında firmanın çalışabildiği
ve bölgelere göre değişiklik
göstermekle birlikte 50 ila 100
firmanın yılda yaklaşık 4-5 ay
çalışabildiği, bunun sonucunda
sektörde çalışan en az 10 bin
kişinin daha az süreli iş bulabildiği vurgulanmıştır.
Piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetlerinin yeterince etkin
bir şekilde yapılmamasından
doğan haksız rekabetten dolayı
sektörün zarar gördüğü, toprak
sektörüne yeterince teşvik verilmediği, yurt dışında olduğu gibi
ülkemizde de tam otomatik
fabrikaların kurulması ve yaygınlaşması için devletin sektörümüzü teşvik etmesi gerektiği,
piyasanın aslında tuğlaya sıcak
baktığı ancak istenen kalitenin
yakalanamaması sebebi ile piyasanın alternatif ürünlere yöneldiği, doğal ve sağlıklı malzeme kullanımının artması için
devlet desteklerinin arttırılması
gerektiği belirtilmiştir.

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI’ NDA TUĞLA VE
KĠREMĠT SEMĠNERĠ DÜZENLENDĠ

TUKDER tarafından Milli
Eğitim Bakanlığı İnşaat Ve
Emlak Grup Başkanlığı’ nda
görevli mimar ve mühendislere, 19 Haziran 2013 tarihinde,
tuğla ve kiremit ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi
Seminerde; Tuğla ve Kiremit
Üretimi, Tuğla (TS EN 771–1)
ve Kiremit (TS EN 1304) standart ve uygulamaları, dolgu ve
taşıyıcı asmolen (TS 1261-TS

EN 15037-3) standart ve uygulamaları, Binalarda Isı Yalıtım
Kuralları satandardı (TS 825),
ısı gün bölgelerine göre farklı
tuğla duvar çözümleri, Deprem
Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, CE ve G işaretlemeleri
ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bunların yanı sıra kiremit özellikleri, uygulaması, uygulamadan kaynaklanan hatalar ve
yangın yönetmeliğine göre bu
malzemenin test edilmeye gerek kalmadan hiç yanmaz A1
sınıfı malzeme olarak çatılarda
güvenli kaplama malzemesi
olarak kullanılabileceğinin altı
çizildi.
Ayrıca tuğla duvar uygulamaları, uygulamadan kaynaklanan
hatalar, tuğla duvarların yatay
deprem yükleri altında çalışma
şekli, tuğla duvarların yapıyı
depreme karşı nasıl daha mukavim hale getirdiği ve tuğla
duvarların deprem bölgelerinde
de güvenli bir şekilde kullanılabileceği belirtildi.

