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TUKDER ÜYELERĠ TARAFINDAN
CERAMITEC FUARI ZĠYARET EDĠLDĠ

Ceramitec Fuarı, 20-23 Ekim
2015
tarihleri
arasında,
Almanya’ nın Münih kentinde
gerçekleştirildi. Üç yılda bir
düzenlenen fuar dünyanın en
büyük seramik, tuğla-kiremit
makinaları fuarları arasında
yer almaktadır.
Fuarın uluslararası nitelikte
yapılması ile birçok ülkeden,
özellikle sanayicilerden ilgi
görmektedir.
Ceramitec fuarında, ürünlerin
yanı sıra son gelişmeler dahil

olmak üzere özel programlar
ve
konferanslarda
yapılmaktadır.
TUKDER’ in organizasyonu
ile
43
Tuğla-Kiremit
Sanayicisi tarafından bu fuar
ziyaret
edilerek,
yeni
gelişmeler yakından izlendi.
Yine fuar ziyaretinin yanı sıra
Almanya’da bulunan 2 adet
tuğla ve 1 adet kiremit
fabrikası
gezilerek,
Avrupa’daki
üretimler
hakkında üyelerimiz bilgi aldı.
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TUKDER TARAFINDAN YENĠ TASARLANAN YALITIMLI
TUĞLA ÜYE FĠRMALARIMIZ TARAFINDAN ÜRETĠLMEYE
BAġLANDI

TUKDER tarafından uzun
bir
çalışma
sonucu
tasarlanarak
son
şekli
verilen yeni ısı yalıtımlı
tuğlala
sayesinde,
ek
yalıtıma
gerek
kalmamaktadır.

Yüksek
ısı
yalıtımı
ve
mantolamayı
yok
etmesi ile ön plana çıkan
yeni
tuğlanın
dizaynı,
sanayicilerimizden
yoğun
ilgi
gördü
ve
üye
sanayicilerimiz tarafından
ülkenin dört bir yanında

üretilmeye başlandı. Diğer
taraftan üretilen tuğlalar
Ulusal Teknik Onay belgesi
almak için Yapı AR-GE
laboratuvarına deneyler için
gönderilmeye başlandı.
Binanın ömrüne eş değer bir
yapım sistemi ile ön plana

çıkan yeni yalıtımlı tuğla,
çok yakın bir dönemde
piyasaya
arz
edilmeye
başlanacak.
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TUKDER YENĠ ÜYE OLDUĞU MADENCĠLĠK SEKTÖRÜ
BAġKANLAR KONSEYĠ BĠRLĠĞĠ ĠLE YENĠ MADEN
YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI ÇALIġMASINA KATILDI

Yeraltı
kaynaklarımızın,
ülke ekonomisine azami
düzeyde
kazandırılması
amacı
ile
madencilik
sektörünün
sorunlarını
gidermek üzere çözümler
üretmek,
Ülkemizin
madencilik
politikalarının
tespit
edilmesinde
ve
yürütülmesinde
etkin
faaliyetlerde
bulunmak,
yasama
ve
yürütme
organları ile temaslarda
bulunarak
sektörün
önündeki
sorunların
giderilmesi için gerekli
çalışmalarda bulunmak, üye
kuruluşların
özgün
sorunlarının
çözümüne
yardımcı olmak, Madencilik
Sektörünün
gelişmesini

sağlamak
amacı
ile
uluslararası
benzer
teşekküllere üye olmak ve
birlikte çalışmalar yapmak,
yeni teknoloji ve gelişmeleri
takip etmek amaçları ile
kurulan Madencilik Sektörü
Başkanlar
Konseyi
Birliği’ne TUKDER de üye
oldu.
Birlik bünyesinde yürütülen
çalışmalara aktif katılım
sağlayan Derneğimiz, yeni
maden
yönetmeliği
çalışmalarına da katıldı.
Yeni yönetmelik taslağında
özellikle
sektörümüzü
yakından ilgilendiren daimi
nezaretçi çalıştırma şartları,
işletme izin alanları arasında
en fazla 20 km mesafe ve
toplam
üretim
miktarı
100.000 ton/yılı geçmeyen
aynı ruhsat sahibine ait üç
ruhsat sahası için bir daimi
nezaretçi
atanabileceği

şeklinde ağır bir madde
getirilmek istenmektedir.
Sektörümüzün
ihtiyaçları
doğrultusunda
124.
Maddedenin 2. Fıkrası;
İşletme
izin
alanları
arasında en fazla 50 km
mesafe ve toplam üretim
miktarının 5.000 m3 olduğu
II /b Grubu ruhsatlar ile,
diğer grup ruhsatlarda
mesafe aynı kalmak üzere
toplam
üretim
miktarı
400.000 ton/yılı geçmeyen
aynı ruhsat sahibine ait üç
ruhsat sahası için bir daimi
nezaretçi atanır.
Bu hüküm; mesafe ve yıllık
toplam üretim miktarı, bu
fıkrada belirtilen ölçütlerle
aynı olan ve patlatmalı
üretim yapılan II/a ve II/c
grubu ruhsatlar için de
uygulanır.
Aynı ruhsat sahibine ait
mesafe ve toplam üretim

miktarı bu fıkrada belirtilen
ölçütlerde
olan
ve
patlatmasız üretim yapılan ı/
b grubu
ve II.Grup
ruhsatlarda, beş ruhsat
sahası için bir daimi
nezaretçi atanır.
Yeraltı üretim yöntemi ile
faaliyette
bulunulan
ruhsatlar için bu madde
hükümleri
uygulanmaz.”
Şeklinde
yeniden
düzenlenmiştir. Yeni Maden
Yönetmeliği
taslağı
hakkındaki bütün görüşler
alındıktan sonra, Kasım
2015 ayı sonunda Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maden
İşleri
Genel
Müdürlüğü’ ne Madencilik
Sektörü Başkanlar Konseyi
Birliği tarafından iletilerek,
yönetmelik
taslağında
istenen
değişikliklerin
yapılması
konusunda
çalışmalarımız sürmektedir.

TUKDER SERA GAZI EMĠSYONLARININ ĠZLENMESĠ
RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASI SEMĠNERĠNE KATILDI

Sera Gazı Emisyonlarının
İzlenmesi Raporlanması ve
Doğrulanması Konusunda
Kapasite Geliştirme Projesi
kapsamında, sera etkisi
yapan gazların salınımının
yapıldığı
sektör
temsilcilerine, 3 Kasım 2015
tarihinde bir bilgilendirme
semineri
yapıldı.
Derneğimizin de katıldığı
Sera Gazı Emisyonlarının
İzlenmesi Raporlanması ve
Doğrulanması Konusunda
bilgilendirmenin yapıldığı
seminerde;

Çevre
ve
Şehircilik
Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü İklim
Değişikliği
Dairesi
Başkanlığı tarafından, 17
Mayıs 2014 tarih ve 29003
sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan, “Sera Gazı
Emisyonlarının
Takibi
Hakkında Yönetmelik” ve
22 Temmuz 2014 tarih ve
29068 sayılı Resmi Gazete’
de yayımlanan, “Sera Gazı
Emisyonlarının İzlenmesi ve
Raporlanması
Hakkında
Tebliğ” e göre; Günlük

üretim kapasitesi 75 ton (25
000 adet/gün 13,5’luk tuğla)
ve üzeri, tuğla - kiremit
üretimi yapan firmaların, bu
yönetmelik
kapsamında
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 Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ na
raporlama
zorunluluğu
bulunduğu, aksi halde cezalı

duruma düşüleceğinin altı
çizilmiştir.
Ayrıca
izleme
ve
raporlamaların
nasıl
yapılacağı
hakkında,
2
Aralık
2015
tarihinde,
Bakanlık tarafından Ankara’
da sektörümüze yönelik bir
eğitim
verilecektir.
Bu
eğitimlere
firmalarımızın
katılması büyük önem arz
etmektedir.
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TUĞLA VE KĠREMĠT
SANAYĠCĠLERĠ
DERNEĞĠ
(TUKDER)

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
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ANKARA’ DA TUKDER YÖNETĠM KURULU
TOPLANTISI YAPILDI
17 Eylül 2015 tarihlerinde
Ankara’
da,
TUKDER
yönetim kurulu toplantısı
yapıldı.
Toplantıda, sektör ile ilgili
konular ele alınarak, son
gelişmeler
değerlendirildi.
Ayrıca
sektörün
önünü
açabilecek ve TUKDER
tarafından tasarlanan yeni
tuğla
ile
ilgili
değerlendirmeler yapıldı.

TUKDER ANKARA YAPI FUARINDA STAND AÇTI

www.tukder.org.tr

YEM – Yapı Endüstri
Merkezi tarafından 1-4 Ekim
2015
tarihleri
arasında
düzenlenen,
inşaat
malzemeleri
ve
teknolojilerinin sergilendiği,
28. Yapı Fuarı Turkeybuild,
Ankara’ da yapıldı.

ATO Congresium Kongre ve
Sergi
Salonunda
gerçekleştirilen fuar; 200′ü
aşkın katılımcı firma ve
25.000′e yakın ziyaretçiye ev
sahipliği yaptı.
“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
fuarda,
TUKDER’ de yerini alarak
yapı profesyonellerini TuğlaKiremit ile buluşturdu.

