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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Şubat Ayı Bülteni 

İTO Genel Sekreteri Ziyaret Edildi  

İKSD Yönetimi 22 Şubat 2019 tarihinde İTO Genel Sekreteri Sn. Doç. Dr. Nihat 

ALAYOĞLU’ nu ziyaret etti. Toplantıda İKSD adına Sn. Kubilay TÜFEKÇİ dernek 

faaliyetleri hakkında kısa bilgilendirme yaparak ev sahipliği ve nezaketi için İTO 

Yönetimine teşekkür etti. İTO ile yapılabilecek iş birliklerinin görüşüldüğü 

toplantıda ayrıca gündem olarak İTO bünyesinde iskele kalıp sektörünün 

doğrudan bağlantılı olmadığı 58 no’lu komitede temsil edilmesinin çok doğru 

olmadığı, sektörün Yapı Ürünleri vb komitede yer alması konusunun İTO yönetimi 

nezdinde değerlendirilerek doğru komitede yer alması ile ilgili talep Sn. 

ALAYOĞLU ile paylaşıldı.   
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Meslek Lisesi & Sanayi İş Birliği Toplantısı  

İKSD Yönetimi 22 Şubat 2019 tarihinde T.C. Bahçelievler Türk Telekom Mesleki 

ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi Yönetimi ile okul & sanayi iş birliği olanakları 

konusunda toplantı yaptı. İş birliğinin amacı; iskele ve kalıp sistemleri sektörünün 

proje süreçleri olan tasarım, maliyetlendirme/teklif hazırlama,  tedarik ve 

uygulama hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen teknik insan 

gücünü yetiştirmek ve orta vadede Bakanlığa bir İskele ve Kalıp Sistemleri Dalı 

Eğitim Müfredatı kazandırmaktır. Konuyla ilgili sürecin olgunlaştırılması ve 

detayların görüşülmesi için ekiplerin ortak çalışma yapması konusunda 

mutabakat sağlanmıştır.  

  

 

AB İş Sağlığı ve Güvenliği Hibe Geliştirme Programına Başvuru Yapıldı 

İKSD, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “AB İş Sağlığı ve Güvenliği Hibe 

Geliştirme Programı” nın 6-7 Şubat tarihlerinde bilgilendirme eğitimlerine 

katıldıktan sonra ilgili programa “Safe Scaffolding for Safe Life” başlıklı proje 

ile başvuruda bulundu.  

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 gibi konular İKSD misyonu açısından Dernek 

Yönetimi tarafından değerlendirilerek proje başvurusu uygun bulunulmuştur.  

Hibe programı çerçevesinde sunulacak hibe projeleri için 75 bin Avro ile 200 bin 

Avro arasında hibe desteği sağlanacak olup; projelerin süresinin 12 aydan az, 18 

aydan fazla olmaması gerekmektedir. Uygun bulunan projeler için proje 

başlangıç tarihi 2021 Mart ayı olarak planlanmaktadır.  
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İMSAD 35. Kuruluş Yıldönümünde İKSD’ye Üyelik Plaketi Sunuldu  

İKSD olarak 28 Şubat 2019 tarihinde Limak Eurasia Luxury Otel’de yapılan İMSAD 

“Üye Buluşmaları” toplantısına katıldık. İMSAD’ın 35 yılının kutlandığı toplantıda 

gündem ve öncelikli konular ile ilgili sunumlar yapıldıktan sonra plaket töreni 

yapıldı. İMSAD’ın en yeni dernek üyeleri arasında olan derneğimizin üyelik 

plaketini İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ferdi ERDOĞAN dernek Genel 

Sekreterimiz Sn. Akın ALIKÇIOĞLU’na takdim etti.  

 

 

 

Dünya İnşaat Dergisi Röportajı  

Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kubilay TÜFEKÇİ’nin Dünya İnşaat 

Dergisi’ne verdiği “Güçlü Denetim ve Standardizasyon Sektörü Geliştirir” konu 

başlıklı röportaj bülten ekinde bilgilerinize sunulmuştur.  


