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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Şubat Ayı Bülteni 

Cephe İskele Üreticileri Çalıştay Toplantısı/ İstanbul/ 22.02.2018  

Derneğimiz bünyesinde faaliyet gösteren cephe iskele üreticilerine yönelik çalıştay niteliğinde 

toplantı TMS ev sahipliğinde 6 üye firmamızın katılımıyla yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız 

Sn. Kubilay TÜFEKÇİ kısa bir giriş konuşması yaparak İKSD bünyesinde düzenlenen bu 

toplantının özellikle üyelerden  “Cephe İskele Üreticileri” ne yönelik sorunların tartışılacağı, 

her türlü görüş ve önerinin değerlendirileceği, ortak akılla çözüm üretileceği bir ortamın 

hedeflendiğinin altını çizdi. Sn. Kubilay TÜFEKÇİ; TC Ekonomi Bakanlığı ve TSE ile yapılan 

toplantılar hakkında da kısa bilgilendirme yaptı. Toplantıya katılan tüm üyeler toplantı 

gündemine yönelik fikirlerini sırayla paylaştılar. 

 

 

 

ÖNEMLİ ZİYARETLER  

TC Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan CAN Ziyareti- 09.02.2018 

9 Şubat tarihinde Dernek Yönetim Kurulumuz; Yapı İşleri Genel Müdürü Sn. Banu ASLAN CAN’ı 

makamında ziyaret etti. Derneğimizin kuruluş ve çalışma amacı , hedefleri ile ilgili bilgileri 

kendisi ile paylaşıldı.. 

Özellikle TSE ile devam eden  ürünlerimizin belgelendirilmesi süreci kendisine anlatıldı. Dış 

cephe iskelelerinin 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen sertifikasyon süreci ve bugün gelinen 

noktadan bahsedildi. Önümüzdeki günlerde kalıp altı iskeleler ile ilgili benzer bir süreci TSE ile 

yaşanacağını,  beton kalıbı olarak kullanılacak ürünlerimizin uygulamada hem maddi kayıpların 
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olmaması hem de ISG adına mühendislik analizlerinin yapılması, uygun kalıp projelerinin 

uygulamacılara verilmesi ve uygulamanın bu dokümanlara göre denetiminin gerekliliği 

anlatıldı.  

Kalıp taşıma analizlerinin yapılması ve uygulama projelerinin çizilmesinin üreticiler tarafından 

yapılmasının sağlanması ve denetiminin de müşavir firmalar ve/veya yapı denetim firmaları 

tarafından yapılmasının uygun olacağı belirtildi. Bu konuda hem mevzuatın buna uygun 

düzenlenebilmesi,  hem de görevlendirmelerin yapılabilmesi için kendilerinde yardım talep 

edildi. Konu hakkında dünya üzerindeki uygulamaları da içeren özet bir yazı hazırlanarak Sn. 

Banu ASLAN CAN ile paylaşılacaktır.  

TC Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Fatih METİN Ziyareti -15.02.2018  

Dernek Yönetimi TC Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Fatih METİN’i İstanbul Eximbank Genel 

Müdürlüğünde ziyaret etti. Ziyarette dernek ve sektörle ilgili bilgilendirme yapılarak özellikle 

sektörün bakanlıktan beklentileri ve önemli gündem konuları Bakan Yardımcımız ile paylaşıldı. 

Derneğimize ve sektörümüze yakın ilgi gösteren Sn. Fatih METİN’e toplantı bitiminde İKSD 

adına teşekkür plaketi takdim edildi.  

Toplanı gündemine ilişkin önemli konular bakanlık yetkilileriyle toplantı sonrasında yazılı 

olarak paylaşıldı.  
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TSE Başkanlığı Ziyareti – 16.02.2018 

Dernek Yönetimi; 16 Şubat tarihinde TSE Başkanlık binasında belgelendirme yetkilileri ile TS 

EN 12812 belgelendirme süreci ve diğer ortak gündem maddelerine yönelik toplantı 

gerçekleştirdi. Toplantı bitiminde TSE Genel Sekreteri Sn. Mehmet Bozdemir, TSE Dış İlişkiler 

Daire Başkanı Sn. İlhami Aktürk ziyaret edilerek toplantıda gündeme getirilen konular 

paylaşıldı. Sn. Mehmet Bozdemir, yerli ve milli üretimi kurum olarak desteklediklerini, 

sertifikasyonlarla ilgili ürün portföyünü zenginleştirdiklerini, sektörü ekipleriyle birlikte 

destekleyeceklerini paylaştı.   

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Ziyareti -23.02.2018 

22 Şubat tarihinde Dernek Genel Sekreterimiz Sn. Akın ALIKÇIOĞLU, Türkiye Hazır Beton Birliği 

(THBB) Genel Sekreter Yardımcısı Sn Aslı ÖZBORA’yı ziyaret ederek dernek çalışmaları, ortak 

işbirlikleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.  

Üye Ziyareti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKSD Denetim Kurulu Toplantısı 

21 Şubat 2018 tarihinde derneğimizin Denetleme Kurulu Sn. Hakan YILMAZ Başkanlığında 

toplandı. Denetim Kurulu toplantısında; 2017 yılı için derneğin mali verileri, resmi defterleri ve 

dernek faaliyetleri incelenerek denetim kurulu detaylı ve özet raporları hazırlandı. 

Çalışmalarından dolayı dernek yönetimine teşekkür edilerek, ilgili raporlar tüm üyelerle 

paylaşıldı. 

İKSD Yönetim Kurulu; üyelere yönelik  ziyaretler 

düzenleyerek üyelerden gelen görüşler 

doğrultusunda çalışmalarına yön vermek, 

sektörün önceliklerini belirlemek, faaliyetleri 

ortak akıl doğrultusunda birlikte planlamayı 

hedeflemektedir.   

9 Şubat 2018 tarihinde Dernek Yönetimi, Yağmur 

İskele-  Sn Ümit YAĞMUR’u ziyaret etti. Dernek 

çalışmaları ve sektörel konular konusunda 

karşılıklı görüş alışveriş yapılan toplantı 

sonrasında Yağmur İskele tesisleri birlikte gezildi.  


