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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Mart Ayı Bülteni 

Cephe İskele Üreticileri Komisyon Toplantısı 

5 Mart tarihinde Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Burak ÖZELCİ’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 

toplantıda 6 firmadan (Fener İskele, Model İskele, Yapeksan, Yağmur iskele, Yıldız Dövme, İska) 

komisyon üyelerimiz katıldı. İKSD bünyesinde kurulan bu komisyonun amacı; “Cephe İskele 

Üreticileri” ne yönelik sorunların tartışılması, ihtiyaçların ve öncelikli konuların belirlenmesi, 

her türlü görüş ve önerinin değerlendirilmesi ve ortak akılla çözüm üretmektir.  Toplantıda 22 

Şubat tarihli ilk toplantıda belirlenen görüş ve önerilerden öncelikli olan konular seçilerek bu 

konulara ilişkin aksiyonlar ve görev dağılımı belirlenmiştir. 

İnşaat İş Ekipmanları Çalıştayı  

7 Mart tarihinde TOBB Sosyal tesislerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, TSE ,TOBB tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “İnşaat İş Ekipmanları 

Çalıştayı”nda açılış konuşmalarının ardından, aşağıdaki konularda sunumlar yapıldı:  

➢ İnşaat Sektöründe Yaşanan İş kazaları 

➢ Güvenli İskele Projesi ve Yeni Hedefler 

➢ Güvenli İş Ekipmanları ve Mevzuat Çalışmaları  

➢ İş Ekipmanlarının Belgelendirme Aşamaları    

➢ İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri 

Dernek Yönetimi ve üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştayın soru-cevap 

bölümünde sektörün sorunları, çözüm önerilerine ilişkin bakanlık yetkilileriyle karşılıklı 

istişarelerde bulunuldu.  

Makina Mühendisleri Odası Toplantısı  

27 Mart 2018 tarihinde MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri 

ve şube profesyonel ekibi ile yapılan toplantıda özetle aşağıdaki konular görüşülerek dernek 

faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca sektörümüzün önemli gündem maddelerine ilişkin 

karşılıklı işbirliği imkanları ile görüş alışverişinde bulunuldu.  

Toplantıda özellikle TSE belgesine sahip ve standartlara uygun iskele üreten firmalar ile 

standart dışı üretim yapan, kayıt dışı çalışan firmaların haksız bir şekilde rekabet ettiklerini, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişlerinin yeterli denetimleri 

yapmadıklarını, bu doğrultuda hem ölümlü iş kazalarının azaltılması hem de iskele sektöründe 

uygun rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla İnşaat ve Makine Mühendisleri Odaları gibi 

mesleki birliklerin denetim eksikliğini gidermek amacıyla etkin görev alması gerektiği şeklinde 

ki beklentilerimiz kendilerine ifade edildi. MMO Yetkilileri konunun çözümüne yönelik görüş 

ve önerilerini paylaştılar. Karşılıklı işbirliği konuları görüşmeler devam ettirilerek 

şekillendirilecektir.  
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İMSAD ile Ortak Çalışmalar 

İnşaat malzemeleri sanayinin çatı kuruluşu olarak gördüğümüz için  İMSAD’a üye olduktan 

sonra bu platformda; sektörümüzle ilgili sorunları gündeme taşımak ve ortak akılla diğer 

sektörlerinde bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak birlikte çözümler üretmek amacıyla 

İMSAD’ın aşağıda belirtilen çalışma komitelerine üye olarak aktif katılım sağladık:  

➢ Dış Ticaret  
➢ İş Sağlığı ve Güvenliği  
➢ İnşaat Malzemeleri Satınalma Şartnameleri 
➢ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği  
➢ Pazar Geliştirme  
➢ Haksız Rekabet  

22 Mart tarihli İMSAD Etkinlikler toplantısına Genel Sekreterlikçe katılım sağlanmış, toplantı 

gündemi olan  İMSAD’ın 2018 yılı planlanan etkinliklerine yönelik görüş ve önerilerle katkı 

sağlanmıştır.  

Yeni Üye Kazanımı  

İskele Kalıp sektörünün tedarikçi firmalarından ALMETKA Metal ve Makine Sanayi Tic. A.Ş. ‘nin 

üyelik başvurusu 30 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek 

onaylanmıştır. 20. Üyemiz olan ALMETKA ve firma temsilcisi Sn. Alper KALAYLI aramıza 

hoşgeldiniz, tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.  

29 Mart -1 Nisan İskele Kalıp Fuarı  

29 Mart-1 Nisan tarihlerinde İskele Kalıp fuarında dernek stantında dernek üyelerini, fuar 

ziyaretçilerini ve diğer paydaşlarımızı ağırladık. Özellikle fuar stantımızın üyelerimiz için 

toplanma yeri olması, üyelerimizin yeni üye kazanımı için bizimle birlikte yaptıkları ziyaretler, 

stant alanında sektöre yönelik ortak konulara ilişkin yapılan toplantılar fuarın dernek açısından 

verimli geçmesini sağladı. Yeni üye kazandık, potansiyel üye adaylarıyla görüşmelerimiz oldu. 

Bunun yanında ülkemizde faaliyet gösteren yabancı menşeili firmaların yakın ilgisi, destekleri  

ve üyelik talepleri oldu. Hindistan ve Vietnam’dan gelen sektör temsilcileri bizleri ziyaret 

ettiğinde kendi ülkelerinde sektörel dernekler olmadığını paylaşıp dernekleşmeye ilişkin 

karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Fuarlara dernek çatısı altında daha etkin kuvvetli katılım 

için organizasyona ilişkin artı/eksi yönleri görmek açısından ilgili etkinlik dernek için tecrübe 

oldu.   
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