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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği  

Ekim-Kasım-Aralık 2019  Bülteni  

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplantısı  

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı & Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğinde 

hazırlanan, sektörümüzü ve derneğimizin kuruluş misyonunu yakından 

ilgilendiren  "Betonarme Bina İnşaatında Kullanılacak Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp 

İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ" ile ilgili Bakanlık 

tarafından derneğimizden sektör adına görüş talep edilmiştir.  Yönetim 

Kurulumuz ve Kalıp Komitemiz işbirliği ile detaylı bir çalışma yapılarak derneğimiz 

ve sektör adına Bakanlığa bir ön yazı ile tebliğe ilişkin görüşlerimiz ve Kalıp 

Komitemiz tarafından komite çalışmaları kapsamında  daha önce hazırlanan 

tebliğe yönelik destekleyici dokümanlar gönderilmiştir. Bakanlık yetkililerinin 

daveti ile 16 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da yapılan oldukça verimli toplantıda 

tebliğe ilişkin sektör adına görüşler paylaşılmış ve sürece ilişkin her türlü aktif 

desteğe hazır olunduğu mesajı derneğimiz adına verilmiştir.  

 

Çalışma Komitesi ve Bakanlık Toplantısı  
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ODTÜ İnşaat Bölümü Ziyareti ve İşbirlikleri  

Aralık ayı içerisinde Ankara ziyaretimizde dernek yönetimi olarak ODTÜ İnşaat 

Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sn. Ahmet TÜRER’i ziyaret ettik. Ziyarette 

ODTÜ& İKSD iş birliğinde yapılacak çalışmalar görüşülerek detaylandırıldı. 

Toplantıdan bir süre önce Yönetim Kurulu kararı ile kalıp ve iskele ile ilgili 

komitelerimizin hazırladığı teknik dokümanların akademik destek ile içeriğinin 

zenginleştirilip çalışmaların etki gücünün arttırılması için dernek adına işbirliği 

yazısı bölüm yetkilileriyle paylaşılmıştı.  

Toplantıda derneğimizin ve sektörümüzün ODTÜ mezun ve öğrencilerine hem 

tanıtılması hem de onların eğitilmesi amacı ile İnşaat Mühendisliği Bölümü 

tarafından kampüs içerisinde gösterilecek bir bölgede mutabık olunan ölçekte 

dernek üyelerimizin hazırlayacağı kalıpların ve tüm aksesuarlarının sergilenmesi 

konusu da görüşüldü.  

Ayrıca İnşaat Bölümü öğrencilerinin mesleki gelişimi için ikinci öğretim 

döneminde dernek uzmanları tarafından sektöre ilişkin bir seminer de 

verilecektir.   
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İKSD İMO Etkinlikleri  

İKSD yönetimi olarak geçen yıl Ankara ve İstanbul İMO şubeleri yönetimleriyle 

yapılan toplantılarda İMO yönetimi, üyeleri olan inşaat mühendislerinin 

sektörümüzle ilgili bilgilendirilmesi için İKSD’den “kalıp ve iskele” ile ilgili mesleki 

gelişim seminerleri talep ettiler.  

Bu kapsamda 1 Ekim 2019 tarihinde Isparta İMO ev sahipliğinde  “İskele Nedir? 

İskele Çeşitleri? Güvenlikli İskele Uygulamaları” ve 2 Aralık 2019 tarihinde 

İstanbul İMO ev sahipliğinde “İskele Kalıp ve İnşaat Sektörüne Genel Bakış / 

Güvenlikli İskele Sistemlerı ̇ ve Standartları” konu başlıklarında mesleki gelişim 

seminerleri  yapıldı.  Katılımcılar semineri ilgiyle izleyip soru-cevap kısmına 

oldukça aktif katıldılar. Aynı içerikli seminerlerin 2020 yılında farklı illerde 

yapılması planlanmaktadır. 

İstanbul ve Isparta İMO Seminerleri 
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Üyeler Toplantısı Yapıldı 

14 Ekim 2019 tarihinde Pendik Divan ASIA / İSTANBUL otelinde üyeler toplantısı 

gerçekleştirildi.  

Üyeler toplantısında Integra Sigorta ve Reasürans Brokerlığı A.Ş. yöneticileri 

tarafından “Ürün ve Mesleki Sorumluluk Sigortası” ve “Alacak Sigortası” ile ilgili 

sunumlar yapılarak üyelerimizin bu sigorta ürünlerine ilişkin soruları 

cevaplandırıldı. 

Toplantının ana gündemi olan fuar firmalarıyla ortak çalışmalar konusunda Fuar 

Komitesinin çalışmaları ve üyelerin nihai görüşleriyle  HYVE Grup üst yönetimi ile 

31 Ekim 2019 tarihinde bir final değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Bu 

toplantıda İKSD üyeleri olarak fuara toplu katılım halinde üyelerimize yönelik 

indirim, fuar yerleşim planına yönelik İKSD’nin sürece katkısı, İKSD’nin HYVE 

Grup’un yurtdışı yapı fuarlarına sektörü temsilen katılım imkanı vb konuların 

görüşülmüş ve detaylar yazılı olarak istişare edilmiştir. Konuya ilişkin nihai karar 

üyelerimizle paylaşılacaktır.  

14 Ekim üyeler toplantısında en yeni üyemiz Peri Kalıp ve İskele Sistemleri 

temsilcisi ve Genel Müdürü Sn. Ayhan AKPINAR’ a üyelik sertifikası Yönetim 

Kurulu Başkanımız Sn. Kubilay TÜFEKÇİ tarafından takdim edilmiştir. 

 

 14 Ekim Üyeler Toplantısı 
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İTÜ’de Mesleki Gelişim Seminerleri  

İTÜ İnşaat Fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerine 26 Kasım ve 20 Aralık 

2019 tarihlerinde iki farklı etkinlikte “İskele Kalıp Sektörüne Genel Bakış, Kalıp ve 

İskele Sistemleri” konularında dernek yönetimi ve üyelerimizin uzman 

yöneticileri aracılığıyla mesleki gelişim seminerleri verildi.  

İTÜ Etkinlik 

 

 

 

AB Hibe Geliştirme Projemiz Teslim Edildi 

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. 

Hibe programı çerçevesinde projemizi tam başvuru için hazırlayıp 2019 Kasım ayı 

içerisinde teslim edildi. Proje tam başvuru sürecinde onaylanması halinde proje 

başlangıç tarihi 2021 Mart ayı olarak belirlenmiştir. 
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Kalıp ve Eğitim Komiteleri Çalışmaları Final Aşamasında 

Derneğimizin önemli misyonlarından biri de ihtiyaca yönelik sektörle ilgili  rehber 
niteliğinde bilgilendirici ve eğitici teknik ve tanıtım dokümanlarının 
hazırlanmasıdır. Bu amaçla bir yıldan beri üye firmalarımızın uzmanlarından 
oluşan kalıp ve iskele sistemleri ile ilgili iki farklı komitemiz teknik dokümantasyon 
çalışmalarını belli bir aşamaya getirmiştir.  Bu aşamadan sonra Yönetim 
Kurulumuzun kararı ile teknik komitelerin hazırladığı dokümanların Türkiye’nin 
önde gelen üniversiteleri ile karşılıklı fayda sağlayacak akademik ortak çalışmalar 
ile bir rehber niteliğinde geliştirilip kamuoyuyla paylaşılması, müfredat olarak 
üniversitelerde kullanılması hedeflenmektedir.  
 
Kalıp ve Eğitim Komiteleri Kasım 2019 Toplantıları  

 

 

Katar ve İsrail  Delegasyon Toplantılarına Katıldık 

İKSD Yönetimi olarak üyelerle birlikte TMB, Türkiye Müteahhitler Birliği ile 

Türkiye İMSAD’ın işbirliği sonucunda düzenlenen 13 Kasım 2019 tarihli Hilton 

Maslak  “İnşaat Sanayinde Türkiye ve Katar arasındaki  İşbirliği İmkanları” 

toplantısı ve 20 Kasım 2019 tarihinde İstanbul River Plaza’da gerçekleştirilen  

“İnşaat Sektöründe Türkiye – İsrail İşbirliği Fırsatları Toplantısı” programlarına 

katıldık. 
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İMSAD Üyesi Dernekler Toplantısına Katıldık 

Üyesi olduğumuz İMSAD’ın evsahipliğinde 39 dernek yöneticisiyle birlikte 24 

Aralık 2019 tarihinde Cemile Sultan Korusu- İstanbul’da bir araya gelindi. İMSAD 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda  İMSAD üyesi derneklerin yöneticileri yapılan 

görüş alışverişleri sonrasında ortaya çıkan sinerjiyle çalışmalarda yeni ufuklar 

açılması hedeflendi. 

Toplantıda sektörlerin genel durumu ve sorunları değerlendirilerek, çözüm 

önerilerini birlikte geliştirip dernekler arası iletişimi kuvvetlendirmek amaçlandı.  

 

İMSAD Üye Dernekler Toplantısı  
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Basında BİZ ! 

İKSD olarak Yapı Malzeme Dergisi  Aralık 2019 sayısında kapakta ve dergi içinde 

röportajla yer aldık. 

 

 

 

 

 

 

 


