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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Ekim Ayı Bülteni 

İNDER Ziyareti ve Etkinliği 

03 Ekim 2018 tarihinde İstanbul İnşaatçıları Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Sekreteri & Genel 
Sekreter Sn. Abdullah BAYSAL ziyaret edilerek İKSD derneği ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.  
 
İNDER; çağdaş bilgi ve son teknolojiyi kullanan uluslararası standart ve meslek ahlakını 
benimsemiş inşaat müteahhitliğini meslek edinmiş girişimcilerin 1967 yılında kurduğu bir 
dernektir. İNDER’in mevcut üye sayısı 130’dur. Aşçıoğlu İnşaat, Teknik Yapı, Ege Yapı, Nef, 
Ağaoğlu, DAP Yapı, Soyak üyelerinden bazılarıdır. 
 
Aynı günün akşamı gelen davet üzerine İKSD YKB Sn. Kubilay TÜFEKÇİ ve Genel Sekreteri Sn. 
Akın ALIKÇIOĞLU, Levent Tenis kulübünde  düzenlenen İNDER “SEKTÖRÜN GÜNCEL 
SORUNLARI ETKİNLİĞİ” ne katıldı.   
 
İlgili toplantıda INDER Üyesi ve paydaşı yaklaşık 60 katılımcı  hazır bulundu. Toplantı basına 
kapalı olarak gerçekleşmiştir. Konuşmacılar, özellikle sektör genel değerlendirme, imar affı, 
banka finansman süreçleri vb konularda değerlendirmelerde bulundular. Katılımcılar  da 
interaktif olarak gündem konularında görüşlerini beyan ettiler. 
 
İNDER ziyaret ve Etkinlik   

 

 

Dış Ticaret Komitesi İlk Toplantısını İstanbul’da Yaptı  

İKSD bünyesinde kurulan “Dış Ticaret  Komitesi” ilk toplantısını İKSD Yönetim Kurulu Üyesi ve 

komite başkanı Sn. Bülent GÜLER’in ev sahipliğinde İstanbul City Bosphorus otelinde 

gerçekleştirmiştir.  

Komitenin amacı ; İKSD üyelerinin ihracat yapabilmelerini kolaylaştırmak, yeni pazarlar 

bulunması ve tanıtım maliyetlerini kümeleşme yöntemi ile düşürmek amacıyla çalışmalar 

yaparak üyelerle paylaşmaktır. 
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Toplantı sonrası dış ticaret komitesi üyeleri topluca “3.Uluslararası Karayolları, Köprüler ve 

Tüneller İhtisas Fuarı” nı giderek ilgili fuarda stant açan İKSD üyeleri DOKA, Mesa İmalat, TMS 

ve Yıldız Dövme stantlarını ziyaret ettiler. 

Dış Ticaret Komitesi 

 

 

Sektör Adına TURQUALITY Projesi İle İlgili Bilgi Alındı 

Dış Ticaret Komitesi tarafından alınan karar gereği sektör adına bilgi alınmasına yönelik 17 

Ekim 2018 tarihinde TURQUALITY Proje Uzmanı  Sn. Yasemin YERLİKAYA ile görüşülmüştür.  

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli 

olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış 

sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurum-

sallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir 

oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturul-

ması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı-

dır. 

Toplantı notları bülten ekinde bilgilerinize sunulmuştur.  

 

TİGİAD (Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği) Yönetimi Ziyaret Edildi  

17 Ekim 2018 tarihinde TİGİAD Yönetimiyle İstanbul’da bir tanışma toplantı düzenlendi. İlgili 

toplantıda İKSD derneği ve faaliyetleri hakkında bilgi verilerek, her iki derneğin misyonları 

doğrultusunda değer yaratabilecek ortak çalışmaların yapılabileceği konusunda mutabık 

kalındı.  

1999 yılında İSGİAD (İş Güvenliği İş Adamları Derneği) ismiyle kurulan ardından TİGİAD (Türkiye 

İş Güvenliği İş Adamları Derneği) olarak isim değiştiren dernek, iş güvenliği ve sağlığına yönelik 
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kişisel koruyucu malzemeler üreten, ithal eden, pazarlayan, eğitim ve danışmanlık hizmeti 

veren kişiler arasında bir köprü oluşturmaktadır.   

TİGİAD’ın çalışma konularının temelinde insan sağlığı ve güvenliği vardır. Bu çerçevede 

ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalarının azalması için farklı platformlarda çalışmalar 

yürütmektedir.   

 

TİGİAD Toplantı 

 

 

Üye Ziyareti  

Dernek Yönetimi, Temmuz ayında aramıza katılan üye firmamız DOKA Genel Müdürü Sn. Ender 

Halis ÖZATAY’ı ziyaret etti. Görüşmede sektörel gelişmeler, dernek faaliyetleri ve ekonomik 

gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.  
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DOKA Ziyareti 

 

 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 30. Yıl Etkinliği’ne Katıldık  

Bu yıl kuruluşunun 30. yılını kutlayan Türkiye Hazır Beton Birliği’nin daveti üzerine İstanbul 

Swiss Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe katıldık.  

 

  

 

 

 

 


