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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Ocak Ayı Bülteni 

YÖNETİM KURULU&TSE YETKİLİLERİ İLE TOPLANTILAR  

4 Ocak tarihinde dernek Yönetim Kurulu toplantısı ve TSE yetkilileri ile toplantı iki ayrı seansta 

gerçekleştirildi.  

Yönetim Kurulu toplantısında gündem ve karar alınan konular:  

 Yeni Üye Kabulü 

 2018 dernek bütçesinin değerlendirilmesi ve kabulü 

 2018 aylık aidatlarının belirlenmesi 

 Dernek Üyelerinin kullanımı için “İKSD” Üyesidir logo tasarımı 

 Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adana, Bursa, İzmir, Samsun’da birlikte yapılan “Güvenli 

İnşaat Sempozyum” ları değerlendirilmesi ve 2018 etkinlik planlamaları 

 8-12 Mayıs tarihlerinde derneğe “Yapı Fuarı” ücretsiz stant teklifinin kabulü ve fuara katılım 

 2018 yılında ziyaret edilecek , işbirliği yapılacak stratejik paydaş listesinin belirlenmesi 

 

4 Ocak günü öğleden sonra TSE yetkilileri ile yapılan toplantıda:  

 YKB Sn. Kubilay Tüfekçi tarafından TSE EN 12812 standart föylerinde kullanmak üzere “iskele 

yapılarının TS EN 12812-2009/04’de sözü edilen kurallara göre doğrusal olmayan hesaplarının 

yapılabilmesi için yol göstermesi” amacıyla dernek adına hazırlanan doküman  sunulmuştur.  

 

 Hazırlanan dokümanın sertifikasyona yönelik hazırlanan föye konulması için Şubat ayı 

içerisinde TSE yöneticilerine sunulması kararı verilmiştir.  TSE yetkilileri tarafından TS EN 12812 

sertifikasyonu ile ilgili 15 Şubat tarihine kadar ilk firma ziyaretinin yapılacağı bilgisi verilmiştir. 

 İlgili sertifikasyona yönelik sektörü, paydaşları, kamuoyunu bilgilendirmek için dernek 

adına akademisyen kimlikli, konuya hakim bir uzmanın belirlenerek  sempozyum, 

konferans vb etkinliklerde belirlenen uzmanın sunum yapmasına karar verildi.  
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KOMİTE ÇALIŞMALARI  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Yapı İşlerinde Kullanılan İş Ekipmanlarının Sağlık ve 

Güvenlik Şartlarına Dair” tebliğ çalışmalarına Sn. Fatih Uçar, dernek ve sektör temsilcisi olarak 

destek vermektedir. Tebliğin amacı, yapı işlerinde kullanılan iş ekipmanlarına ilişkin asgari 

sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. Konuya ilişkin gelişmeler (tebliğin yayınlanma, 

geçerlilik tarihi vb.) hakkında üyelerimize bilgi verilecektir 

 

YENİ ÜYE ZİYARETİ  

 

 
 

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ (TMB) ZİYARETİ 

 

25 Ocak tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Temel Yakşi ve Genel Sekreterimiz 

Sn. Akın Alıkçıoğlu Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Genel Sekreteri Sn. Haluk Büyükbaş ve 

Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Bülent Atamer’i ziyaret etti. Oldukça verimli geçen ziyarette;  

 

 İKSD ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 

 Ortak etkinlikler yapılması, İskele Kalıp Fuarı’na katılım ve duyuru desteği verilmesine, 

kamuoyunu bilgilendirici sektörel ve teknik konularda ortak yayınlar hazırlanmasına 

yönelik karşılıklı işbirliği konuları görüşüldü.  

“İKSD ÜYESİDİR” LOGO KULLANIMI  

 Dernek üyelerimizin pazarlama ve tanıtım dokümanlarında kullanmak üzere “İKSD Üyesidir” 

logosu Yönetim Kurulumuzun kararıyla üyelerimizin kullanımı için paylaşılmıştır. Sadece 

üyelerimizin kullanabileceği logonun sektör, dernek ve hizmetlerimizin tanıtımına katkı 

sağlayarak birliktelik duygusunu arttıracağına inanılmaktadır. 

 

Yeni Üyemiz Yıldız Dövme&Cıvata yetkilisi Sn. 

Ferruh Yıldız çalışma ofisinde ziyaret edilerek 

dernek çalışmaları hakkında bilgi verildi, karşılıklı 

görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle fuar 

çalışmalarında etki gücünün arttırılmasına 

yönelik çok değerli paylaşımlarda bulunuldu.  


