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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Ocak Ayı Bülteni 

Üyeler Toplantısı Yapıldı 

5 Ocak 2019 tarihinde Pendik Divan Asia otelinde üyeler toplantısı yapıldı. 

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kubilay TÜFEKÇİ’nin açılış konuşmasıyla 

başladı. 2018 yılı değerlendirilmesi yapılarak 2018 yılı dernek faaliyetlerine ilişkin 

üyelere sunum yapıldı. 2019 Yılı ekonomik beklentiler ve ihracatın artan önemi 

konularında sunumlar üyelerle paylaşıldı. Kalıp Komitesi Başkanı Sn. Selim KİNG 

komite çalışmalarına ilişkin üyeleri bilgilendirdi. Üyelerin sektörel değerlendirme 

ve dernek faaliyetlerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerine istinaden toplantı 

kapanış konuşmalarıyla sonlandırıldı.  

 

 

 

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)’da İKSD Etkinliği  

2018 yılında İKSD yönetimi olarak Ankara ve İstanbul İMO şubeleri yönetimleriyle 

toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda İMO yönetimi, üyeleri olan inşaat 

mühendislerinin sektörümüzle ilgili bilgilendirilmesi için İKSD Yönetiminden  

“kalıp ve iskele” ile ilgili seminerler talep ettiler.  

Bu kapsamda birincisi 20 Eylül tarihinde Ankara’da yapılan toplantının ikincisi 7 

Ocak 2019 tarihinde İstanbul İMO toplantı salonunda yapıldı. Toplantı açılışında 

İKSD Genel Sekreteri Sn. Akın ALIKÇIOĞLU “İskele Kalıp Sektörü, İKSD Derneği ve 

Faaliyetleri ve İnşaat Sektörü Güncel Gelişmeleri” içeren bir sunum yaptı. 

Derneğimiz adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Selim KİNG ve İnşaat 

Mühendisi Sn. Damla Selin DOĞANAY   “Endüstriyel Kalıp İyi Uygulamalar” konu 

başlığında iki saatlik seminer verdi, seminere her yaş ve tecrübe grubundan 
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ağırlıklı inşaat mühendisi 80 kişi katıldı. Katılımcılar semineri ilgiyle izleyip soru-

cevap kısmına oldukça aktif katıldılar.  

İstanbul İMO Fotoğraflar 

 

  

 

İskele Kalıp Sektörü Veri Toplama Analiz Raporu Yayınlandı 

Amacı, İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) üyeleri firmalardan elde edilecek 

veriler ışığında iskele kalıp sektörünün toplam pazar büyüklüğü, toplam ihracat 

ve ithalat tutarlarına ilişkin bir altyapı analizi oluşturmak olan rapor üyelerden 

gelen bilgilere istinaden Ocak ayı içerisinde yayınlandı. Raporun bir amacı da  

sektörün çalışan sayısı, ihracat & ithalat yaptığı ülkeler ve sektörün sorun yaşadığı 

güncel konulara ilişkin bilgi edinerek dernek misyonu çerçevesinde faaliyetleri 

planlamaktır.   
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Kalıp Komitesi İkinci Toplantısını Yaptı 

17.01.2019 tarihinde Sn. Selim KİNG komite başkanlığı ve ev sahipliğinde kalıp 

komitesi toplanmış aşağıdaki iki ana başlık altında konular toplantıda 

görüşülmüştür: 

➢ Kalıp komitesi teknik dokümantasyonu konu başlıklarının ve içeriklerinin 

birlikte değerlendirilmesi, konu başlıkları bazında komite üyelerine görev 

dağılımının yapılması  

➢ İKSD adına seminer, etkinlik ve konferanslarda kullanılan kalıp ile ilgili 

sunumun içeriğinin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi 

Toplantıya katılan İKSD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kubilay TÜFEKÇİ, İKSD 

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih UÇAR, Doka Genel Müdürü Sn. Ender ÖZATAY 

görüş ve önerileriyle toplantıya katkı sunmuşlardır.  
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İle Toplantı Yapıldı 

10 Ocak 2019 tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İSG Yapı Grubu 

Yöneticisi Sn. Ahmet KORKUT ve ekibi ile birlikte “AB İş Sağlığı ve Güvenliği Hibe 

Geliştirme Programı” ile ilgili toplantı yapıldı. 

Toplantıda Mart 2018 tarihinde AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanan 

ve İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel Programı altında gerçekleştirilen 

bu ana proje; teknik yardım, hibe ve doğrudan hibe bileşenlerini içermekte ve 

özellikle hibe bileşeninin İSG alanı için ilk kez uygulanacak olması İKSD vb misyon 

içeren STK’lar açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Bakanlık 

tarafından İSG çalışmalarına katkı sağlayacak bizim gibi sektörel dernekler 

potansiyel proje katılımcıları olarak davet edilip bilgilendirilmektedir. 


