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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Temmuz-Ağustos 

Bülteni  

Fuar Komitesi Çalışmalarına Başladı 

 

 

21 Haziran 2019’da yapılan üyeler toplantısında yurtiçi fuarlardan genel bir memnuniyetsizlik 

olduğuna dair üyelerimizden gelen görüşlere istinaden dernek ve sektör adına fuar firmalarıyla 

ortak çalışmalar yapılmasını koordine edip geliştirecek İKSD bünyesinde üyelerden oluşan bir 

fuar komitesinin kurulması kararı verildi.  

Komite aşağıdaki üyelerden oluştu.  

➢ LAYHER- Sn. Tevfik CERAN 

➢ DOKA – Sn. Ender Halis ÖZATAY 

➢ ALMETKA- Sn. Alper KALAYLI 

➢ YILDIZ DÖVME- Sn. Ferruh YILDIZ  

➢ İKSD- Sn. Akın ALIKÇIOĞLU 

Komite Temmuz ayında ilk toplantısını kendi içinde yaparak öncelikleri ve yol haritasını 

netleştirdi. Ağustos ayında İKSD ile ortak çalışmalar yapmak isteyen fuar firmalarına toplantı 

öncesinde paylaşılan fuar kriterleri doğrultusunda hazırlık yapılması ve komiteye sunum 

yapılması talep edildi ve bu çerçevede fuar firmalarıyla 5 Ağustos 2019 tarihinde toplantılar 

yapıldı. 

Toplantılar esnasında fuar firmalarına özellikle derneğin kar amacı gütmeyen bir sivil toplum 
kuruluşu olduğu paylaşılarak, derneğin fuar firmaları ile yapacağı olası işbirliğinin amacının; 
derneğin misyonu doğrultusunda sektörün yurtiçi/yurtdışı tanıtımına katkı sağlayacak, sektör 
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üyeleri için ihracat potansiyelini arttıracak, sürdürülebilir, vizyoner ve etkin bir fuar 
organizasyonu düzenlemek olduğunun özellikle vurgulanmıştır.  
 
Bu toplantılar sonrasında ekibiyle, projesiyle, kurumsal kimliğiyle ön plana çıkan fuar firmalarına 
yerinde ziyaretler de düzenlendi.  
 
3 Eylül 2019 tarihinde Fuar komitesi Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kubilay TÜFEKÇİ ev 
sahipliğinde bir toplantı yapacaktır.  Toplantıda gelinen aşama ve çalışmalar değerlendirilerek 
süreçte finale kalan fuar firmalarıyla nihai görüşmeler için görüşme takviminin düzenlenmesi  
ve üyelerimizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi konuları görüşülecektir.  
     
  

TSE’nin Düzenlediği Çalıştaya Katıldık 

 

 

TSE’nin evsahipliğinde Geçici İnşaat Ekipmanları konusunda enstitüden  TSE Uygunluk Belgesi 
almış olan kuruluşların davet edildiği çalıştaya bazı üyelerimizle birlikte İKSD olarak katıldık.  
 
Çalıştayın konusu; geçici inşaat ekipmanlarının halen devam eden belgelendirme süreci, üretim 
yerinde ve laboratuvar şartlarında gerçekleştirilecek muayene, deney ve test imkanlarının ele 
alınacağı, TSE tarafından kurulması planlanan muayene, deney ve test laboratuvarlarının 
yeterlilik ve kabiliyetlerinin değerlendirilmesidir. 
 
Çalıştay 18 Temmuz 2019 Perşembe günü Saat 10:00– 16:30 arasında, Belgelendirme ve 
Laboratuvar uzmanlarının da  katılımıyla TSE Kalite Kampüsü - Gebze Yerleşkesinde 
gerçekleştirilmiştir. 
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Çalıştayda sektör temsilcileri olarak deney ve test süreci haricinde TSE belgelendirme süreci, 
denetim mekanizması ve haksız rekabet koşulları ile ilgili çalıştaya katılan TSE yetkililerine 
görüşler paylaşılarak, karşılıklı fikir alışverişi yapılmıştır.  
 
 

Türkiye Sigortalar Birliği Yetkilileriyle Toplantı 

 
 

 
 
İKSD Yönetimi olarak Türkiye Sigortalar Birliği Yöneticileri ve sigorta firmaları ile de toplantılar 
yaptık. Bu toplantılarla; denetim mekanizmasının tam ve eksiksiz işlemesine  katkı sağlayacak 
çözümler üretmek amaçlanmıştır. Zira üye firmalarımızın üretim ve uygulama aşamasında 
kalitesini ve standartlara uyumunu ön plana çıkartarak rekabette hukuka uygun olmak üzere 
avantaj sağlamasına katkı sağlayacak çözüm yolları bulmayı ve üye şirketlerimizin risklere karşı 
korunmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu konulara ilişkin çözüme katkı sağlayabilecek  
“ürün sorumluluk sigortası”, beraberinde bütünleyici olarak dizaynı da kapsaması için “mesleki 
mesuliyet sigortası” hakkında sigorta sektörü temsilcileriyle görüş alışverişi yapıldı. Konuya 
ilişkin üyelerimize bilgi ve yönlendirme notu gönderildi.  
 
 

Eğitim Komitesi Çalışmaları Devam Ediyor 

 
İKSD eğitim komitesi 09 Temmuz 2019 tarihinde Mart İskele ev sahipliğinde toplanmıştır.  
 
Toplantıda “Çalışma İskeleleri Dokümanı” ile ilgili hazırlanan taslak dokümanın üzerinden 
geçilmiş ve daha sonra sorumluluklar dahilinde revize edilmiş konu başlıkları gözden geçirilerek 
doküman içeriğine ve çalışmalara ilişkin kararlar alınmıştır.  
 



                                                                                Temmuz-Ağustos  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. 

Dernek Başkanımız Sn. Kubilay TÜFEKÇİ diğer komitelerde olduğu gibi eğitim komitesi 
çalışmalarını Komite Başkanı Sn. Hakan YILMAZ ve dernek Genel Sekreterimizle ile Eylül 2019 
ayında değerlendirerek ihtiyaca göre eğitim komitesi çalışmalarında gerekli güncellemeler 
yapılacaktır.  
 

11-14 Eylül 2019 Tarihlerinde Metalexpo Fuarına Katılıyoruz 

İKSD olarak 11-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek METAL EXPO İSTANBUL fuarına 

katılıyoruz. Fuar; demir çelik sektörüne hizmet ve ürün veren kurum ve kuruluşları sektörle bir 

araya getirerek, etkin B2B görüşmeleriyle sürdürülebilir, karlı iş birliktelikleri 

oluşturabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Fuara 170’den fazla katılımcı firma ve 

25.000’nin üzerinde nitelikli ziyaretçi beklenmektedir. Fuarda İKSD derneğini ve üyelerimizi 

temsil ederek sektörümüzün tanıtımına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Tüm üyelerimizi 

METAL EXPO fuarına ve standımızın ziyaretine bekliyoruz.  

 

 

 


