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İKSD Yapı Fuarı 2019’a Katıldı 

43. yaşını kutlayan Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’a,  Türkiye yapı sektörünün 

en uzun süredir düzenlenen fuarına katılım göstererek derneğimizi ve 

sektörümüzü tanıttık.  

18-22 Haziran 2019 tarihlerinde Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen 

fuarda  550 katılımcı firma yer aldı. Fuarı yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 70.000 

kişi ziyaret etti.   

Üyelerimizden; İSKA İskele ve Kalıp Sistemleri, Yağmur İskele Sistemleri, Özler 

Kalıp ve İskele, Gökdelen İskele Kalıp ve Yıldız Dövme & Cıvata’ nın  katıldığı 

fuarda üyelerimiz stantlarına “İKSD Üyesidir” bayrakları asarak derneğimizin 

tanıtımına katkı sağladılar. Standımızı fuar boyunca paydaşlarımız ziyaret ederek 

çalışmalarımız hakkında bilgi aldılar.  

Yapı Fuarı 2019 
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Üyeler Toplantısı Yapıldı  

21 Haziran 2019 tarihinde Kaya İstanbul & Fair Convention otelinde İKSD üyeler 

toplantısı yapıldı. Toplantıya üyelerimizin yanında potansiyel üye adayı 

Gurbetçiler Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’in  yöneticileri Sn. Metin IŞIK ve Sn. Celal 

BEKTAŞ katıldılar. Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kubilay TÜFEKÇİ’nin sektör, 

dernek, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarla ilgili bilgi ve görüşlerini paylaşmasının 

ardından 2019 dernek faaliyetleri hakkında üyelere bilgi verildi. Toplantının 

serbest görüş bölümünde üyelerimiz sektöre ilişkin görüş ve önerilerini paylaştılar.  

 

Üyeler Toplantısı 
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Yeni Üyemiz 

  

Peri Kalıp İskeleleri 24. üyemiz olarak Haziran 2019 itibari ile aramıza katıldı. İKSD, 

yeni katılımlarla birlikte kalıp ve iskele sanayicilerini hem sayısal ve hem de nitelik 

olarak temsil eden tek çatı kuruluş olduğunu pekiştirmiş oldu. 

1969 yılında kurulan PERI, Almanya, Ulm kentine bağlı Weissenhorn’daki üretim 

tesisi ve merkez binasına ek olarak, 70 kardeş firma, bunlara bağlı 160’ın üzerinde 

lojistik üssü ve 9.500 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Geçen yıl, 1.6  milyar 

Euro gelir sağlayan PERI, dünyanın önde gelen kalıp ve iskele üreticilerindendir.  

1986 yılında açılan irtibat bürosundan sonra, Türkiye kardeş firması PERI Kalıp ve 

İskeleleri San. Tic. Ltd. Şti. 1990 yılında %100 yabancı sermaye ile PERI grubu 

içinde kurulan 9. şirket olarak 30 yıldır Türkiye’de de faaliyet göstermektedir. 

 

Sigorta Sektörü İle Toplantılar Yapıldı 

Sektörümüzün ve diğer sektörlerin de önemli gündem maddesi olan sahada 

denetim eksikliği ve bundan kaynaklı haksız rekabet ve standardizasyon 

sorunlarına çözüm üretmek üzere sigorta sektörü ile görüşmeler yapılmasına 

yönelik dernek yönetimi karar aldı. Bu kapsamda dernek Genel Sekreteri Sn. Akın 

ALIKÇIOĞLU tarafından Euler Hermes CEO’su Sn Özlem ÖZÜNER ve Türkiye 

Sigortalar Birliği (TSB) Genel Sekreteri Sn. M.Akif EROĞLU ve Genel Sekreter 

Yardımcısı Sn. Atilla OKSAY ile görüşmeler yaptı. Toplantılarda denetim 

mekanizması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve sektörün 

standardizasyonuna  katkı sağlayacağı öngörülerek “Ürün Sorumluluk Sigortası” 

nın yaygınlaştırılmasına ilişkin sektör yetkilileri ile karşılıklı görüş alışverişinde 

bulunulmuştur.  TSB yetkilileri konuya ilişkin Temmuz ayı içerisinde yapılacak TSB 

komite toplantısında İKSD yetkililerinin davet edilerek konunun detaylandırılması 

ve ortak çözüm bulunmasına ilişkin öneride bulundular. 

 



  Mayıs-Haziran 2019 Bülteni 
  

ÖNEMLİ NOT: 2019 üyelik aidatı aylık 1.450 TL olarak belirlenmiştir. Dernek çalışmalarının sürekliği ve 
etkinliği için aidat ödemeleri konusunda göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz. 

Komiteler Çalışmalarına Davet Ediyor 

Kalıp Komitesi 27 Haziran 2019 tarihinde Sn. Selim KİNG Başkanlığı ve ev 

sahipliğinde 5. toplantısını yaptı. Toplantıda kalıp komitesi üyeleri daha önce 

yapılan görev dağılımı ile üstlendikleri konular hakkında yapmış oldukları 

çalışmaları özetlediler, diğer üyelerin yorumları ile bir müzakere ortamı 

yaratılarak gündem başlıkları tartışıldı. Sektörün standardizasyonu, ortak dil 

oluşturma ve tüm paydaşların farkındalığını ve bilinç düzeni arttıracak çalışmanın 

sonuçları sektöre büyük katkı sağlayacaktır.  

İKSD eğitim komitesi Mayıs ayı içerisinde Mart İskele ev sahipliğinde toplanmıştır. 

Toplantıda “Çalışma İskeleleri Dokümanı” ile ilgili komite üyeleri tarafından görev 

dağılımına göre hazırlanan alt konu başlıkları üzerinden geçilmiş ve daha sonra 

sorumluluklar dahilinde revize edilmiş konu başlıkları gözden geçirilerek 

doküman içeriğine ve çalışmalara ilişkin ortak kararlar alınmıştır. Çalışmalar, kalıp 

komitesi misyonuna benzer nitelikte devam etmektedir.  

Kalıp Komitesi Toplantısı 

 

Eğitim Komitesi Toplantısı  

 



  Mayıs-Haziran 2019 Bülteni 
  

ÖNEMLİ NOT: 2019 üyelik aidatı aylık 1.450 TL olarak belirlenmiştir. Dernek çalışmalarının sürekliği ve 
etkinliği için aidat ödemeleri konusunda göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz. 

Okul & Sanayi İşbirliği Kapsamında İlk Eğitimler Verildi 

Amacı; iskele ve kalıp sektörünün ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen teknik 

insan gücünü yetiştirmek ve Milli Eğitim Bakanlığına inşaat teknolojisi alanında 

iskele ve kalıp sistemleri eğitim müfredatı kazandırmak olan Okul & Sanayi 

İşbirliği protokolü kapsamında Bahçelievler Türk Telekom Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi öğretmenlerine sektörle ile ilgili ilk eğitimleri Haziran ayında 

verildi. Kalıp ve İskele sistemleri ile ilgili ilk eğitimleri, projeye aktif destek veren 

üyelerimiz TMS ve  Layher eğitmenleri tarafından teori ve uygulamaya yönelik 

olarak verildi. 

  

 


