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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Eylül Ayı Bülteni 

8 Eylül’de Pendik Divan Asia Otelinde Üyeler Toplantısı Yapıldı 

8 Eylül tarihinde Pendik Divan Asia otelinde üyelerle yarım günlük çalıştay formatında bir 

toplantı yapıldı. Öğle yemeği ile başlayan etkinlikte aramıza yeni katılan yeni üyelerimizle 

tanışıldı. Toplantı salonunda devam eden program akışında Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 

Kubilay TÜFEKÇİ’nin açılış konuşmasının ardından ekonomist Dr. Can Fuat GÜRLESEL 

“ekonomide yeni dönem ve kur savaşları” başlıklı güncel ekonomik gelişmelerle ilgili bir sunum 

yaptı. İskele komitesinin çalışmaları neticesinde standardizasyon ve sektörün gelişimine ilişkin 

tavsiye niteliğindeki komite kararlarının görüşülmesinin ardından Sn. Kubilay TÜFEKÇİ 

“rekabet tabanında gelişmeler” içerikli kısa bir sunum yaptı. İKSD bünyesinde kurulan “kalıp” 

ve “dış ticaret” komiteleri hakkında üyelere yapılan bilgilendirme ve sektöre ilişkin görüş 

alışverişi içerikli oturumdan sonra İKSD üyelik sertifikalarının üyelerimize takdimi ile toplantı 

sona erdi.  

Ayrıca etkinlik öncesi yönetim kurulumuz olağan toplantısını gerçekleştirdi.  

8 Eylül toplantı fotoğrafları 
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Kalıp Komitesi İlk Toplantısını Yaptı  

13.09.2018 tarihinde Sn. Selim KİNG-INTEK komite başkanlığı ve ev sahipliğinde kalıp komitesi 

toplandı. Komitede üyelerimizden Doka, TMS, Özler ve Intek’in yönetici ve uzmanları 

bulunmaktadır. İlk toplantıda komitenin amacı; İKSD’nin sektörde bir otorite olarak kabul 

görmesine ve buna paralel olarak da bir sonraki aşamada sektörün yurt içinde standardize 

olmasına katkıda bulunmak, tüm paydaşları bilgilendirecek ve yönlendirecek teknik 

dokümanlar hazırlamak, eğitim sunum vb çalışmalarla sektör hakkında farkındalık yaratmak, 

bilgi vermek olarak belirlendi.  

Toplantıya katılan komite çalışanları, sektöre ve komite öncelikli gündem konularına ilişkin gö-

rüş ve önerilerini paylaştılar.  

Komite üyeleri tarafından önerilen gündem konularından uzun/kısa vadeli olarak 5 konu 

başlığı öncelikli olarak seçilerek yönetim kurulu onayına sunulacak, yönetim kurulu tarafından 

seçilen 3 öncelikli konuyla komite çalışmalarını sürdürecektir. 

12-15 Eylül Tarihlerinde Metalexpo Fuarına Katıldık 

İKSD olarak 12-15 Eylül 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 hedeflemektedir. Fuarda İKSD derneğini, sektörü ve üyelerimizi 

tanıtmak amacıyla fuar katılımcı firmalarına ve ziyaretçilere yaklaşık 700 adet katalog dağıttık. 

Standımızda Irak Musul sanayi odası başkanı ve heyetini ağırladık.  

Ayrıca fuarın 1. günü İKSD etkinliği olarak bir saatlik oturum düzenledik. Oturumda İKSD 

derneği, iskele kalıp sektörü, güvenli iskele ve endüstriyel kalıp iyi uygulamalar hakkında 

katılımcılara bilgi verdik.   
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Ankara İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Üyelerine Endüstriyel Kalıp Semineri 

2018 yılında İKSD yönetimi olarak Ankara ve İstanbul İMO şubeleri yönetimleriyle toplantılar 

yapıldı. Bu toplantılarda İMO yönetimi, üyeleri olan inşaat mühendislerinin sektörümüzle ilgili 

bilgilendirilmesi için İKSD’den “kalıp ve iskele” ile ilgili seminerler talep ettiler.  

Bu kapsamda 20 Eylül tarihinde Ankara İMO-İKSD işbirliğinde “Endüstriyel Kalıp İyi 

Uygulamalar” konu başlığında 2 saatlik seminer yapıldı, 60 kişi seminere katıldı. Katılımcılar 

semineri ilgiyle izleyip soru-cevap kısmına oldukça aktif katıldılar. Aynı içerikli seminerlerin 

İstanbul İMO üyelerine yapılması planlanmaktadır.  

Ankara İMO etkinliği Fotoğraflar 

   


