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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Mayıs Ayı Bülteni 

İKSD Olağanüstü Genel Kurul Yapıldı 

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) olağanüstü genel kurul Toplantısı, 11 Mayıs Cuma günü Kaya 
İstanbul Fair & Convention Otel’de yapıldı. Toplantıya üyelerin tamamına yakın bir katılım vardı. Divan 
heyetinin seçiminin ardından Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kubilay TÜFEKÇİ’ nin açılış konuşmasıyla 
başlayan toplantıda dernek faaliyetleri, mali verileri hakkında bilgi verildi. Denetim kurulu raporu 
görüşülüp onaylandıktan sonra yönetim ve denetim kurulu oybirliği ile ibra edildi. Tüzel üyeliklerle ile 
ilgili tüzük maddeleri değişiklikleri onaylanarak üyelerin dilek ve önerileri dinlenerek toplantı 
sonlandırıldı.   
 

   
 

 

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Ziyaret Edildi 

İKSD Yönetimi , 2 Mayıs tarihinde Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Ankara şubesini ziyaret 

ederek şube Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emin KULAKOĞLU ve Genel Sekreter Sn. Mustafa 

AYNUR’ u ziyaret etti. Dernek Yönetimi tarafından İKSD ve faaliyetleri hakkında ve sektörle 

ilgili, sektörün öncelikli gündem maddeleri hakkında kısa bilgi verildi. Özellikle sektörde 

denetim eksikliği ve haksız rekabete yönelik birlikte çözüm önerileri oluşturma konusunda Yapı 

Denetim Birliği Yönetiminin görüşleri karşılıklı istişare edildi.  

Türkiye Belediyeler Birliği Ziyaret Edildi 

İKSD Yönetimi, 2 Mayıs tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Plan & Proje Müdürü Sn. 
Cüneyt TÜRKMEN’ i ziyaret etti. Toplantıda Sn. TÜRKMEN, 1945 yılında kurulan TBB’nin görev, 
sorumluluk ve yetki alanları hakkında bilgi verdi. Dernek Yönetimi tarafından dernek 
faaliyetlerinin yanında TS EN 12812 standardı ve süreç hakkında bilgi verdi. Cephe kalıp iskelesi 
ile ilgili proje ve hesaplamaların ruhsat aşamasında belediyeler tarafından talep edilmesi 
gerekliliği vurgulanarak kalıp iskele projesinin sektör firmaları tarafından hazırlandığı bilgisi 
paylaşıldı. Belediyeler bu konuda süreci başlattığı noktada yapı denetim firmaları kontrolleriyle 
önemli bir aşama kaydedileceği paylaşıldı. Toplantıda belediyelerin imar müdürlükleri/yapı 
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müdürlükleri proje kontrol mühendislerine sektör ile ilgili verilebilecek ortak eğitimler 
konusunda mutabık kalındı.  

İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) İstanbul Şubesi Ziyaret Edildi 

İKSD Yönetimi tarafından İMO İstanbul şubesi başkanı Sn. Nusret SUNA ve şube yöneticisi Sn. 
Rezzan BULUT ziyaret edildi. Karşılıklı görüş alışverişleri ve bilgi paylaşımlarıyla oldukça verimli 
geçen toplantıda dernek yönetimi tarafından İKSD ve faaliyetleri hakkında ve sektörle ilgili, 
sektörün öncelikli gündem maddeleri, bu konulara ilişkin hangi paydaşlarla görüşüldüğü 
özellikle yapı denetim kuruluşları birliği ile yapılan toplantı özeti hakkında bilgi verildi. İMO 
yönetimi tarafından denetim mekanizmasına ilişkin tarihsel gelişim, uygulama değişiklikleri ve 
çözüm önerileri paylaşıldı. Ortak gündem maddelerine ilişkin iş birlikleri ve farkındalık 
yaratmak için sektör ve uygulamalarla ilgili oda üyelerine eğitim konularında İMO yönetimi 
destekleyici bir yaklaşım sergiledi. 

 

 

 

 

Üye Ziyaretleri  

Dernek Yönetimi, derneğimizin yeni üyelerinden Arı Ltd. ve Almetka’yı ziyaret etti. Dernek 

çalışmaları ve sektörel konular konusunda karşılıklı görüş alışveriş yapılan ziyaretlerde 

üyelerimizin tesisleri birlikte gezilerek üye firmalarımız hakkında bilgi edinildi. 
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İKSD 8-12 Mayıs Tarihlerinde 41. YAPI Fuarı’na Katıldı 

İKSD; 8-12 Mayıs tarihleri arasında Yapı Fuarı’na katılım gösterdi. Fuar; Balkanlar, Bağımsız 

Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgedeki en büyük, 

dünyada ise 5 büyük yapı fuarından bir tanesidir. Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde 

düzenlenen fuarı yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 86.000 kişi ziyaret etti.  

Üyelerimizden; İSKA, Yağmur, Özler, Gökdelen ve Intek’in de katıldığı fuarda üyelerimiz 

stantlarına “İKSD Üyesidir” kırlangıç bayrakları asarak derneğimizin tanıtımına katkı sağladı.  

Fuarda İKSD olarak “Endüstriyel Kalıp ve İskele Sistemleri İyi Uygulamalar” konusunda bir de 

teknik seminer düzenledik. Seminerde etkinliğin moderatörlüğünü yapan dernek Genel 

Sekreteri Sn. Akın ALIKÇIOĞLU İKSD dernek tanıtımı, iskele kalıp sektörü genel bilgilendirme, 

İnşaat Mühendisi uzmanlarımız Sn. Damla Selin DOĞANAY  ve  Sn. Erdi AYHAN “Kalıp ve İskele 

Sistemleri İyi Uygulama Örnekleri” hakkında bilgi verdiler.   

Yapı Fuarı Fotoğraflar  

 

   

 

   

 

 



                                                                                                  Mayıs 2018 Bülteni   

 

 

Yapı Fuarı Teknik Seminer Fotoğraflar 

 

   

 

Derneğimizden Haberler  

Yapı Malzeme dergisi Mayıs ayı özel sayısında yayınlanan röportajda dernek Genel Sekreter 

Sn. Akın ALIKÇIOĞLU, dernek faaliyetleri ve planları hakkında bilgi verdi.  

 

 


