
  Haziran  2018 Bülteni 
  

ÖNEMLİ NOT: 2018 aidatları aylık olarak ödenmektedir. Dernek çalışmalarının sürekliği ve etkinliği 
için aidat ödemeleri konusunda göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz. 

 

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Haziran Ayı Bülteni 

TUBİTAK Ziyaret Edildi  

Dernek Yönetimi TUBİTAK Başkan Yrd. Sn. İsmail ARI’yı ziyaret ederek İKSD derneği, faaliyetleri 
hakkında ve sektörle ilgili genel bilgilendirme yapıldı. Sn. ARI toplantıda tasarım Merkezi sayısının Sn 
Bakan’ın da desteğiyle 220’den 300’e çıkarılacağını aynı şekilde Ar-Ge Merkezi sayısının da 903’den 
1.000+ olarak arttırılma hedefi olduğunu paylaştı. Sektörde ve üyelerimizin arasında TMS’nin Ar-Ge 
Merkezine, Intek ve Mesa İmalat’ın tasarım merkezine sahip olduğunu paylaştı.  

 
Sn. Arı, TUBİTAK proje destekleri için toplantıdan önce inceleme yaptığını,  sektörün 6 proje 
başvurusundan 5 tanesinin kabul olduğunu bu oranın oldukça başarılı olduğunu paylaşarak patent 
başvuru aşamasında da TUBİTAK desteği talep edilmesi halinde istisnasız patent başvuru destek 
verildiği bilgisini verdi. 

 
 

KOSGEB Ziyaret Edildi 

Dernek Yönetimi, KOSGEB Daire Başkanı Ahmet DURSUNOĞLU ve KOSGEB Müdürü Nusret 

ÖZGÜNALTAY’ını ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında ve sektörle ilgili genel 

bilgilendirme yaptı.  Toplantıda Ar-Ge, inovasyon, teknolojik yatırım ve markalaşmaya yönelik 

sektör ihtiyacı olduğu özellikle bu konularda KOSGEB desteklerine yönelik bilgi ve görüş ihtiyacı 

paylaşıldı. 

Toplantıda Sn. ÖZGÜNALTAY; KOBİ kriterlerinin yakın zamanda değişebileceğini mevcuttaki 40 

milyon Tl’lik bilanço büyüklüğü kriterinin 125 mio Tl’ye çıkarılması için Kalkınma Bakanlığının 

görüşlerine sunulduğunu paylaştı. 

KOSGEB Yetkilileri sektörümüze yönelik destek olanaklarını ve sunabilecek hizmet ve ürünler  

için Ar-GE Inovasyon Destek Programı,  KOBİ Tekno yatırım Desteği , İşbirliği Güçbirliği Destek 

Programı ve Laboratuvar Desteği hakkında bilgi verdiler.  

KOSGEB yetkilileri üyelerimizin ağırlıklı olduğu yerlerde öncelikle İstanbul ve Ankara’da 

KOSGEB desteklerinin tüm detaylarını bir seminer şeklinde üyelerimize anlatabileceklerini 

paylaştılar. Bayram ve yaz tatilleri nedeniyle en erken 15 Eylül tarihinde olmak üzere ilgili 

seminerlerin birlikte yapılması kararlaştırıldı.  

 

EnerjiSA  Ziyaret Edildi 

İKSD Yönetimi, EnerjiSa Enerji Üretim A.Ş. Sn Aziz ÜNAL’a  İKSD derneği, faaliyetleri hakkında 
ve sektörle ilgili genel bilgilendirme yapıldı.  Toplantıda Sn Aziz ÜNAL’a Türkiye içerisinde 
özellikle büyük kurumsal firmaların yerli ve milli üreticilere dezavantaj yaratacak, adil olmayan 
şartname örnekleri ve ihale süreci hakkında bilgi verilerek. Özetle: 

➢ Bazı şartnamelerde TSE standartlarının gözardı edildiği, 
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➢ Bazı şartnamelerde DIBT (Almanya), NF (Fransa), VGS (Belçika, Hollanda, Lüksemburg), 
Aenor (İngiltere) sertifikasyonlarının talep edildiği, 
 

➢ Bazı şartnamelerde ürün özellikleriyle belli firmaların adreslendiği 
 

➢ Bazı şartnamelerde direkt hizmet alınacak marka isimlerinin yeraldığı bu vb kriterlerle 
yerli oyuncularının satınalma sürecinde oyunun dışına itildiği, bilgi birikim, ekip  ve 
referanslarla projeleri çok rahat gerçekleştirebilecekken sürece dahil olamadığı 
hakkında bilgi verildi. 

Sn Aziz ÜNAL, konuya oldukça pozitif ve yapıcı yaklaşarak süreci kendi ekipleriyle öz 
değerlendirme  aşamasında mutlaka ele alacaklarını paylaştı.  

Sn. Aziz ÜNAL’ a yakın ilgi ve misafirperverliği için teşekkür ederek, dernek üyeleri ve yönetimi 
olarak beklentimizin adil, eşit fırsatların olduğu bir satın alma süreci olduğunun altı çizilerek 
toplantı bitirildi 

Yeni Üyelerimiz 

Haziran-Temmuz ayları içerisinde derneğimize 3 yeni üyenin katılmasıyla üye sayımız 24’e 
yükselmiştir.   

➢ Ateşhan İskele Kalıp Sistemleri; modern inşaat sistemleri sektörüne, kalıp altı ağır yük 
iskeleleri, dış cephe güvenli iskele sistemleri ve yan ekipmanları ile giriş yapmış olup, ürün 
skalasını kısa sürede alüminyum kalıp üretimi ile geliştirmiştir. 
 

➢ Demirsoy Döküm Metal İnşaat Makine; 1992 yılında kurulan Demirsoy  Döküm otomotiv, 
makina, hidrolik, inşaat ve diğer sektörlere pik, sfero ve temper dökme demirden parça üretimi 
yapmaktadır. 
 
Kalıplama  teknolojisi konusunda hatlara sahip olan Demirsoy Döküm yüksek kalitede sfero, 
temper döküm ve işlenmiş parçalar üretmektedir. 
 

➢ DOKA Kalıp ve İskele Sanayi; 1868 yılında Avusturya’da ahşap işletme atölyesi olarak faaliyete 
başlayan firma bugün 5 kıtada 70 den fazla ülkede 160 satış ve lojistik merkezi ve 6000 çalışanı 
ile sektörde marka bilinirliği ve güvenilirliği en yüksek olan uluslararası bir kalıp-iskele 
firmasıdır. Doka, Türkiye’ye ilk olarak 1985 yılında temsilcilik açılarak giriş yapmıştır. Bu 1999 
yılına kadar farklı firmaların bu temsilciliği devam ettirmesiyle sürmüştür. 1999 yılında 
Avusturya Doka kendi firması olan Doka Kalıp İskele San. Ve Tic. A.Ş’ yi kurmuştur. 2008 yılında 
Gebze’de 17.000 m² alan üzerine kurulan Doka’nın en gelişmiş tesislerinde %100 Avusturya 
Doka sermayesi ile faaliyetlerini devam ettirmektedir.2009 senesinde Doka Türkiye’ye bağlı 
Azerbaycan ofisi, 2012 senesinde ise Doka Ankara ofisi faaliyete geçmiştir. 

Derneğimiz İle İlgili Haberler 

Derneğimizle ilgili Yapı Magazin dergisinde yayınlanan Sn Kubilay TÜFEKÇİ röportajını ve Yapı Malzeme 
dergisinde yayınlanan haberi bülten ekinde bilgilerinize sunulmuştur.  


