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ÖNSÖZ  

Değerli Paydaşlarımız; 

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) ülkemizin kalkınması, uluslararası pazarlardaki rekabet 

gücümüzün ve ihracatımızın arttırılması, sektörün sorunları, çözümleri ve sektörel işbirlikleri 

konusunda çalışmalar yürütme hedefleriyle kurulmuştur.  

Derneğimiz 2017 yılında kuruluş aşamalarını tamamlamaya çalışmıştır. Özetle bu aşamalar: 

 18.01.2017-Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü /dernek kuruluş alındı belgesi 

 20.01.2017- Kurucu Başkanımız Nurla Gürbüz liderliğinde ilk Yönetim Kurulu toplantısı 

 18.03.2017- Mesa Plazada ilk Genel Kurul toplantısı yapılarak Yönetim ve Denetim 

Kurullarının seçilmesi  

 23.03.2017- Yeni Yönetim Kurulu görev dağılımı, Sn. Kubilay Tüfekçi’nin Başkan 

seçilmesi  

 20.09.2017- Asora iş merkezindeki dernek ofisi için kira sözleşmesinin imzalanması 

 01.11.2017 - İlk dernek profesyonel çalışanı Genel Sekreter Akın Alıkçıoğlu’nun göreve 

başlaması 

 06.12.2017-Dernek lojistik faaliyetlerinde kullanılmak üzere araç alımı yapılması  

Yeni kurulan sektörel bir dernek olarak olarak Yönetim Kurulu, profesyonel kadro ve tüm 

paydaşlarımızı yoğun bir gündem beklemektedir. Zira İKSD fark yaratmayı hedefleyen, sektöre 

ve Türkiye’ye değer yaratacak çalışmaların altına imza atma misyonuyla kurulmuştur. 

Derneğimizin amaçlarını aşağıdaki başlıklar altında özetleyebiliriz: 

İKSD Temel Amaçları 

 Ulusal ve uluslararası pazarda üyelerinin rekabet gücünü arttırmak 

 Üyelerinin pazar payını büyütmek, ihracatını attırmak 

 Üyelerinin haklarını ve çıkarlarını korumak 

 Üyeler arasında işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmek 

 Resmi ve özel kuruluşlarla işbirlikleri yapmak 

 Mesleki standartlar ve iş etiğini geliştirmek, eğitimler vermek 

 İskele Kalıp sektörü ile ilgili hukuki, ekonomik ve teknik konularda kamu kuruluşlarına 

rehberlik hizmeti vermek 

 Sektörle ilgili konularda kamuoyunun bilinç ve bilgi düzeyini yükseltmek 

 İş kazalarının önlenmesinde aktif rol almak 
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DERNEK YÖNETİMİ  

18 Mart tarihinde yapılan genel toplantısı ve sonrasında yapılan yönetim kurulu toplantısı ile 

birlikte dernek Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeler görev paylaşımı temsil, ve denetim kurulu 

aşağıdaki şekilde oluşmuştur.  

Yönetim Kurulu 

Adı- Soyadı   Ünvanı   Şirketi  

Kubilay Tüfekçi  Başkan    TMS 

Temel Yakşi   Başkan Yrd.   MESA 

Selim King   Üye/YK Sekreteri  İNTEK 

Fatih Uçar   Üye/Sayman   TAMER 

Burak Özelci   Üye    ÖZLER 

Nuri Gürbüz   Yedek Üye   GÜRBÜZ 

Ümit Yağmur   Yedek Üye   YAĞMUR 

Ali Demir   Yedek Üye   GÖKDELEN 

Murat Durmuş  Yedek Üye   MODEL 

Bülent Acar   Yedek Üye   İSKA 

Denetim Kurulu  

Adı-Soyadı   Ünvanı   Şirketi  
 
Hakan Yılmaz   Asıl    YAPEKSAN 
 
Erdem Çolak    Asıl    AS YAPI 
 
Murat Fenerci    Asıl    FENER İSKELE 
 
Ali Demirel   Yedek    DEMİREL 
 
Ata Uygun   Yedek    TUTON  
 
Hayri Bayaslan   Yedek     DESTEK KALIP 
 

Genel Sekreter 
 
Akın Alıkçıoğlu 
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23 Mart tarihinde göreve başlayan yeni Yönetim Kurulu ilk toplantıda yapılan görev paylaşımına 
istinaden kendi arasında ve üyelerle birlikte düzenli toplantılar yaparak aşağıdaki gündem konularında 
planlama ve aksiyonlar almıştır:   
 

 İl Dernekler Müdürlüğünden e -dernek şifresinin alınarak , dernek beyannamesinin 
hazırlanarak dernekler masasına gönderilmesi 
 

 Dernek üye profilinin genişletilmesi için çalışmalara hız verilmesi 
 

 Resmi Kurumlar ve paydaşlara ziyaret programı hazırlanılarak lobi çalışmalarının 
hızlandırılması 
 

 İhracat arttırıcı çalışmalara yönelik  hazırlık çalışmaların başlatılması 
 

 Yapı ve sektörel yurtiçi yurtdışı fuarlara daha etkin katılım için çalışmaların başlatılması 
 

 İstihdam ve teşviklere yönelik üyelerin bilgilendirilmesi  
 

 Dernek merkezi için Asora iş merkezinde kiralama, ofisin hazırlanması çalışmalarının 
yapılması 
 

 Yeni üyelerin kazanılması 
 

 Sektör sorunlarına yönelik ön analiz ve değerlendirme yapılması 
 

 TSE EN 12812-12813 ile ilgili üyelerle değerlendirme, TSE ile toplantı ve standartlara yönelik 
TSE’ye bilgi akışı ve yönlendirmenin yapılması 
 

 Dernek profesyonel yönetimi için Genel Sekreter görüşmeleri ve alım sürecinin yapılması 
 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın düzenlediği “Güvenli İnşaat” sempozyumuna stant, 
sunum ve iyi uygulama örnekleriyle aktif katılım.  
 

 Dernek adına araç satın alınması 
 

 İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) ne 2018 yılı itibari ile üye olunması 
 

 2018 yılı planlama çalışmalarının başlatılması  
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İKSD GENEL MERKEZ OFİSİNİN HAZIRLANMASI 

Derneğimiz profesyonel ekibin faaliyetlerini daha sağlıklı yürütebilmesi, kurumsal algı ve itibar 

ile kuvvetli temsil, dernek üyeleriyle diğer paydaşlarla çalışmalarda kullanılmak üzere dernek 

merkezinin merkezi bir yere taşınması kararı alınmıştır.  

Dernek Merkezi için ASO 1. OSB ASO Bulvarı Asora İş Merkezi No:203 Sincan-Ankara adresinde 

78 m2’lik ofis 5 yıllığına kiralanmıştır. 

Ofisin kiralama, mobilya ve demirbaş alımı, tabela, telefon, internet, vergi dairesi ve diğer 

resmi kurumlara bildirimde bulunulması, tadilat işleri, taşınma, kira kontratı imzalanması vs 

işlerin icrası, temini konusunda Ankara’da bulunan üyelerimizin katkılarıyla bugün hizmet 

verilen dernek merkezi faaliyete geçirilmiştir.  
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ÜYELİK  FAALİYETLERİ  

İKSD sektörün öncü kuruluşlarından 13 firma tarafından kurulmuştur. Kuruluş aşamaları 

tamamlandıktan sonra yeni üye kazanımlarıyla birlikte 2017 yılı üye sayımız 18’e çıkmıştır.  

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği üyesi olmak isteyen tüzük gereği kriterlere haiz gerçek veya 

tüzel kişiler, İKSD’nin amaç ve çalışma konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, 

gerekli üyelik koşullarına sahip olduklarını belirten “Üyelik Formu” nu doldurup imzalayarak 

İKSD Merkezine ya da temsilciliklerine başvuruda bulunabilirler. 

Tüzüğe göre tüzel kişilerin iskele kalıp sanayisi işiyle ilgilendiği belirlenmiş, aşağıdaki şartların 

hepsine uygunluğu tespit edilmiş firmalar üye olarak kabul edilir:  

 Üretici firma olması, 

 Yabancı menşeli şirket olmaması  

 TSE belgesi veya 3 referans üye önerisi  

Sektörle ilgili tüm Türkiye çapında yapılan analizlerde yerli yabancı ayırımı bilgisi ekli tabloda 

özet olarak bulunmaktadır:  

 
Yerli Yabancı 

İstanbul 46 
 

Ankara 30 
 

Anadolu 31 
 

Toplam 107 10 

Adet % 91% 9% 

 

Bu firmalar detaylı analiz edildiğinde tüzük gerek şartlarını taşıyan Ankara’da 7 adet, 

İstanbul’da 13 adet ve Anadolu’da 9 adet potansiyel üye adayı olduğu görüşmüştür. 2018 yılı 

içerisinde derneğin etki gücünü ve sektör temsil oranını arttırmak için potansiyel üye adayı 

firmalar üye olarak kazanılmaya çalışılacaktır.  

2017 yılı için dernek giriş aidatı 20.000 TL, aylık üyelik aidatı 1.000 Tl olarak belirlenmiş olup 

2018 yılı için Yönetim Kurulu kararı ile güncel aidat bedelleri belirlenecektir.  
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DERNEK ÜYELERİ  
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ÜYE ZİYARETLERİ  

Dernek Yönetimi; dernek üyelerini ziyaret ederek dernek ve sektöre ilişkin konuları karşılıklı istişare 

etmekte, üyelerimizle işbirliği içerisinde dernek çalışmalarını planlamaktadır. Oldukça verimli geçen bu 

ziyaretlerle üyelerin görüşleri birinci ağızdan öğrenilmekte, derneğin çalışmaları hakkında 

bilgilendirmeler yapılarak güç birliği ve aidiyet duygusu pekiştirilmektedir. Önümüzdeki dönemde 

mevcut üyeler ve potansiyel üye adaylarına ziyaretler devam edecektir.  
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TSE EN 12812- 12813 ÇALIŞMALARI 

TSE EN 12812- 12813 standartları dernek çalışmalarının önceliklerinden olup konuya  yönelik üyelerle 

birlikte yapılan değerlendirme toplantıları sonucunda alt bir komite kurularak çalışmalara devam 

edilmiştir.  Merkezimizde üyelerimizle yapılan bir toplantıda INTEK firması yetkilileri  standartları 

anlatan bir sunum yaptılar.  

 

Konunun pek çok uluslararası standarda atıflar yapar şekilde kapsamlı olması ve genel mühendislik 

bilgileri dışında akademik denilecek seviyede mühendislik bilgisi gerektirmesi sebebi ile dernek olarak 

dış danışmanlık desteği alınması konusunda üyelerle birlikte mutabakat sağlanmıştır. Hem iskele kalıp 

sektörünün  üretimlerine yatkın, sektörel bilgisi olan ve standartları orjinalinden okuyup anlayabilecek 

bir akademisyen arayışları sonucunda bazı üyelerimize daha önce Boğaziçi Üniversitesi Yapı 

Laboratuvarında yaptığı testler ile katkı sağlamış olan bir danışman ile çalışma öngörülmüştür.  

 

8.11.2017 tarihinde TSE uzmanlarıyla konuya yönelik toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda dernek 

yönetimi; TSE yetkilileriyle TS EN 12812-12813 sertifikası içerik ve uygulamalarına yönelik sektörel 

görüş ve önerilerini paylaşmıştır. İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) yönetimi olarak bu standartlara 

yönelik öneri ve görüşlerin temel amaçlarının; sektörel standardizasyonun sağlanması, kalitenin ve 

kontrol mekanizmalarının arttırılarak iş kazalarının azaltılması, iş güvenliğinin sağlanması olduğu 

özellikle vurgulanmıştır. TSE yetkilileri de sektöre yönelik genel görüşlerini paylaşmış, adı geçen 

sertifikalara yönelik sektörden gelen önerilere açık olduklarını paylaşarak sürece ilişkin yol haritası 

ortak mutabakatla aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

 

1.Statik hesapların “sonlu elemanlar yöntemi” ve “ikinci derece teori” ile yapılması, 
 
2.Sonlu elemanlar yöntemi ile sektör deneyimli ikinci derece hesap konusunda uzman olan 
yetkin bir danışmandan destek alınarak “anahtar model” hazırlanarak TSE’ye sunulması. Bu 
doküman bir yandan üye firmalara yol gösteren, diğer bir yandan da hesabı kontrol edecek 
olan TSE yetkilisine, hesabı nasıl kontrol edeceğine dair yol gösteren içerikte olmalıdır. 
 
3.Sonlu elemanlar ile hesap yapılması konusunda kullanılan, farklı özelliklere sahip birkaç 
program vardır. Danışman tarafından bu programlarının karşılaştırılması, bu iş için en uygun 
programın önerilmesi, 
 
4.Statik hesapların deneyle doğrulanmasının zorunlu olacak şekilde föye yazılması. Deney 
prosedürü hakkında bir doküman hazırlanması. Bu dokümanın aşağıdaki içerikte olması: 

a. Dört çerçeve üst üste olması 
b. Deney kombinasyonlarının detaylı olarak tanımlanması 
c. Deney düzeneğinin çizimi 
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5. Deneyin akredite bir laboratuvarda yapılması (Örnek: Ticem ) 
 
6. Standartlara uygun bir boya ya da galvaniz kaplamanın föye yazılması, 

 

Bu aksiyonlara ilişkin Yönetim Kurulunun bilgisi ve onayı dahilinde bazı hesapların TMS şirketi içinde 

yapılması ve mümkün olursa dernek için ve TSE ile paylaşılabilir bir metin çıkarılması yönünde mutabık 

kalınmıştır. Bu konuda otorite olarak piyasada kabul görmüş bazı firmaların kamuya açık bilgilerinden 

yola çıkarak hesap metodu ve modellemelerin doğruluğu test edilmiştir. İstikrarlı ve kabul edilebilir 

hassasiyette sonuçlar alınmaya başlayınca bu metodoloji bir metne dökülmüştür. Çalışmaların 

neticesinde elde edilen metodolojiyi hem doğrulamasının yapılması hem de IKSD’ye mal olacak bir 

metne dönüşebilmesi amacı ile danışman ile paylaşılmıştır.   

Bu çalışmaların yılsonu itibari ile finalize edilerek TSE ile paylaşılabilir hale gelmesi hedeflenmektedir.  
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ETKİNLİKLER 

Dernek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “İnşaat Sektöründe Hedef Sıfır” konulu 

sempozyumuna stant ve güvenli iskele uygulaması ile katılarak aktif destek verilmiştir.   

 

 

 

Güvenli İnşaat Sempozyumları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü ile birlikte  paydaş olarak gerçekleştirildi. 15-16 Kasım Adana, 22-23 Kasım Bursa, 29-30 

Kasım Samsun ve 06-07 Aralık tarihlerinde İzmir illerinde ülkemizde inşaatla ilgili işyerlerinde iş sağlığı 

ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, inşaat sektörü 

yönetici ve çalışanlarına yönelik "Güvenli İnşaat Sempozyum”larına dernek olarak stant ve sunum ile 

katılım gösterildi.  

 

Derneğimizin sunumlarını; sempozyum kapsamındaki “Geçici İş Ekipmanları Uygulamaları” 

oturumunda “İyi Uygulamalar: Güvenli İskele” başlığı altında Mesa İmalattan Sorumlu Mühendis Sn. 

Gürkan Kasap gerçekleştirmiştir.  

 

4 ilde yaklaşık 2.000 kişinin katıldığı sempozyumlarda inşaat sektöründe iş kazalarının ve meslek 

hastalıklarının azaltılmasına yönelik iyi uygulama örnekleri aktarıldı. Konusunda uzman kişilerle birlikte 

inşaat sektörünün ilgili tüm paydaşlarının katılımıyla; ana teması "Geleceğimizi Güvenle İnşa Edelim" 

olan "Güvenli İnşaat Sempozyumu" başarıyla gerçekleştirilmiş derneğimizin tanıtımı için iyi bir fırsat 

olmuştur.  
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kubilay Tüfekçi 1 Aralık tarihinde “3. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve 

Bakım Kongresi; “İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanlarında Milli ve Yerli Üretim Sempozyumu”nda “İskele 

ve Kalıp Sektöründe Yerli ve Milli Üretim” konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumun ana başlıkları :  

 

 İskele ve Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) ? 

 Kalıp ve İskele Sektörü 

 Sektörün Önemli Gündem Maddeleri 

 Nihai Hedef: Güvenli ve Ekonomik Çözümler 
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