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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Eylül Bülteni  

Komiteler Çalışmalarına Yoğun Şekilde Devam Ediyor 

İKSD Komite Başkanları ve Fuar Komitesi üyeleri Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 

Kubilay TÜFEKÇİ’nin daveti ve evsahipliğinde 3 Eylül 2019 tarihinde bir araya 

geldi. Yapılan toplantıda Komite Başkanlarıyla ve Fuar Komitesi ile şimdiye kadar 

yapılan çalışmalar her bir komite bazında değerlendirilerek önümüzdeki döneme 

ilişkin yol haritası ve yapılacak faaliyetler belirlendi.  

3 Eylül 2019 Komite Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı  

 

 

 

Eğitim Komitesi 6 Eylül 2019 tarihinde Mart İskele ev sahipliğinde toplandı. 

Toplantıda “Çalışma İskeleleri Rehberi” için üyelerin sorumlulukları kapsamında 

hazırladıkları dokümanlar gözden geçirilip revize edildi. “Çalışma İskeleleri 

Rehberi”nin komite üyeleri ve Komite Başkanı Sn. Hakan YILMAZ’ın görüşleriyle 

finalize edilmesi için hedeflenen tarih 30 Ekim 2019 olarak belirlendi. 
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   6 Eylül 2019 Eğitim Komitesi Toplantısı  

 

 

Fuar Komitesi  2019 Ağustos ayında İKSD ile ortak çalışmalar yapmak isteyen fuar 

firmalarının tamamı ile görüştü. Görüşülen firmalar arasında  kurumsal kimliği 

kuvvetli,  insan kaynağı yeterli,  yurtiçi/yurtdışı tanıtımına katkı sağlayabilecek, 

sektör üyeleri için ihracat potansiyelini arttırarak, sürdürülebilir, vizyoner ve 

etkin bir fuar düzenleyebileceğine dair olumlu değerlendirilen iki firma ile ikinci 

tur görüşmeleri 23 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 14 Ekim 2019 tarihinde 

Yönetim Kurulu ve Üyelerle birlikte gerçekleştirilecek ortak karar toplantısı ile 

çalışma finalize edilerek seçilen fuar firması ile ortak çalışmalar başlatılacaktır. 

Fuar Komitesi 2. Tur Görüşmeleri 
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26.09.2019 tarihinde Sn. Selim KİNG-INTEK komite başkanlığı ve ev sahipliğinde 

kalıp komitesi toplandı. Komite çalışmalarına destek vermek üzere yeni üyemiz 

Peri adına Sn. Serkan YILDIRIM komiteye dahil olmuştur. Toplantıda Komite 

Üyelerinin üstlendiği sorumluluklar kapsamında aşağıdaki konularla ilgili 

hazırladıkları dokümanlar değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişleri 

doğrultusunda gerekli güncellemeler yapıldı:  

➢ Kalıp ve İskele Sistemlerinin Sınıflandırılması 
➢ Standart Kalıp ve İskele Sistemlerinin Kullanımı Hakkında Genel Bilgiler 

➢ Kalıp ve İskelelere Gelen Yükler ve Hesaplama Yöntemleri 

➢ Kalıp İskele Sistemlerinde İş Güvenliği 

➢ Betonarme Elemanlarda Yüzey ve Ölçü Toleransları 

➢ Terimler, Tanımlar 

Kalıp Komitesi 26 Eylül 2019 Toplantısı 

 

 

AB İş Sağlığı ve Güvenliği Hibe Geliştirme Projemiz Finalde  

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

Hibe Geliştirme Programı” na “Safe Scaffolding for Safe Life” başlıklı proje ile 

2019 Şubat ayında başvuruda bulunmuştuk. Projemiz ilk değerlendirme 

sonucunda tam başvuru aşamasına geçerek finale kaldı. 

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 
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için ilk kez uygulanacak olması gibi konular İKSD misyonu açısından çok önemli 

ve değerli bir fırsat oluşturmaktadır. Proje için tam başvuru dokümanımızı 11 

Kasım 2019 tarihine kadar hazırlayıp teslim edeceğiz.  

Hibe programı çerçevesinde yaklaşık 183.185 Euro tutarlı projemizin tam 

başvuru sürecinde onaylanması halinde proje başlangıç tarihi 2021 Mart ayı 

olarak belirlenmiştir. 

İDDMİB Yönetimi İle Görüşme Yaptık 

Sektörümüzün de bağlı olduğu İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER 

İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İDDMİB)’in profesyonel yönetim kadrosu ile 18 Eylül 

2019 tarihinde İKSD adına görüşme yaptık. Toplantıda İDDMİB faaliyetleri 

hakkında bilgi alınarak İKSD çalışmaları ile ilgili İDDMİB yöneticilerini 

bilgilendirdik. İDDMİB profesyonel yönetiminden özellikle sektör toplantıları, 

sektör raporları, fuarlar, destekler, ticaret ve alım heyetleri ile ilgili konularda 

derneği ve dernek üyelerimizi sürekli bilgilendirmelerini talep ettik.  

 

18 Eylül 2019 İDDMİB&İKSD Toplantısı 
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Okul & Sanayi İşbirliği Projesi PYK Toplantısını Yaptık  

30 Nisan 2019 tarihinde imzaladığımız Okul & Sanayi İşbirliği protokolü 

kapsamında Bahçelievler Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 

oluşturduğumuz Protokol Yürütme Kurulu (PYK) 17 Eylül 2019 tarihinde üçüncü 

toplantısını yaptı. Toplantıda okul eğitmenlerine projeye destek veren üyelerimiz 

tarafından Haziran ve Eylül aylarında verilen ön ve detaylı eğitimler, 2020-2021 

Eğitim Öğretim yılı için müfredat ve atölye hazırlıkları konuları görüşüldü. 

17 Eylül 2019 PYK Toplantısı  

 

 

Metal Expo Fuarına Katıldık 

İKSD olarak 11-14 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen METAL EXPO 

İSTANBUL fuarına katıldık. Fuar; demir çelik sektörüne hizmet ve ürün veren 

kurum ve kuruluşları sektörle bir araya getirerek, etkin B2B görüşmeleriyle 

sürdürülebilir, karlı iş birliktelikleri oluşturabilmelerini sağlamayı hedeflemiştir. 

Fuara 170’den fazla katılımcı firma ve 25.000’nin üzerinde ziyaretçi katıldı. 

Fuarda İKSD olarak sektörümüzü ve derneğimizi katılımcı firmalara, odalar ve 

meslek kuruluşlarına, diğer sivil toplum kuruluşlarına ve fuara katılan 

ziyaretçilere tanıttık.  
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11-14 Eylül 2019 Metal Expo Fuarı 

  

   

 

İMSAD Dernekler Toplantısına Katıldık 

25 Eylül 2019 tarihinde Tekfen TOWER evsahipliğinde İMSAD’ın üye dernek 

yöneticilerine yönelik düzenlediği sürdürülebilir kalkınma hedefleri çalışmaları ile 

ilgili bilgi paylaşımı toplantısına katıldık.  

Toplantının amacı; sürdürülebilirlik alanında, Yapı İnşaat sektörünün önde gelen 
derneklerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapılması, bu çalışmaların 
bir kısmı ortak hedefler ile örtüşüyor veya birbirlerini tamamlıyor olduğu için sarf 
edilen gayretlerin paylaşılarak dernekler arasında daha büyük bir güç birliği için 
ortak gündem konuları oluşturulmasıdır.  

 

Toplantıda İKSD olarak sektörel STK’ların sürdürülebilirliği, güçlü lobi çalışmaları 
ile devlet nezdinde denetim mekanizmasının harekete geçirilerek 
standardizasyonun sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi ve İSG konularında 
ortak hareket ederek kamuoyunda farkındalık yaratma ile ilgili gündem konuları 
önerilmiştir.  


