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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Temmuz-Ağustos Bülteni 

 

Eğitim Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı  

 
 

Eğitim komisyonu ilk toplantısını 4 Temmuz Çarşamba günü Yapeksan Genel Müdürü Sn. 

Hakan YILMAZ’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Komisyonda iskeleler hakkında rehber 

niteliğinde bilgilendirici ve eğitici teknik ve tanıtım dokümanlarının hazırlanmasına karar 

verilerek çalışmaların ağırlıklı dijital platform üzerinde yürütülmesi yönünde ortak karar alındı. 

Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Ziyaret Edildi 

Dernek yönetimi tarafından İKSD ve faaliyetleri hakkında, sektörün öncelikli gündem 

maddeleri, özellikle yapı denetim kuruluşları birliği ile yapılan toplantı özeti hakkında bilgi 

verildi. Ayrıca İstanbul İMO şube Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticisi ile yapılan toplantının 

önemli konu başlıkları hakkında Ankara İMO Yönetimine bilgi verildi. Sektörde denetim 

eksikliği ve iş sağlığı/güvenliği uygulamalarına yönelik çözüm önerileri ve ortak gündem 

oluşturma konularında Ankara İMO yönetimi ile görüş alışverişinde bulunuldu.   
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Eylül ayında başlayan İMO eğitim programı içerisinde her perşembe günü düzenlenen 

seminerlerde İKSD tarafından iskele ve kalıp konularında seminerler verilmesine karar verildi.     

İskele Komisyonu Toplandı 

İskele komisyonu 2 Ağustos tarihinde Sn. Burak ÖZELCİ’nin başkanlığında toplandı. Toplantıya 

yeni komisyon üyemiz Layher temsilcisi Sn. Tevfik CERAN’da katıldı. Komisyon ortak görüşü 

olarak şimdiye kadar komisyon çalışmaları kapsamında ortaya çıkan tavsiye kararlarının 

konsolide olarak yönetim kurulu onayına sunulmasına karar verildi. Yönetim kurulunun 

konuya ilişkin alacağı kararların veya üyeler nezdinde tartışılarak uygulanmasının daha doğru 

olduğunu düşündüğü maddelerin tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirilecek 8 Eylül 

toplantısında gündem maddesi olması  Yönetim Kurulu’nun görüş ve onaylarına sunuldu.  

İKSD Olarak İMSAD Dernekler Toplantısına Katıldık 

Türkiye İMSAD’ın 8 Ağustos tarihinde İstanbul Cemile Sultan Korusu’nda düzenlediği Üye 
dernekler toplantısına Genel sekreter Akın ALIKÇIOĞLU derneği temsilen katıldı. Toplantıya 25 
dernek yöneticisi katıldı. Toplantıda katılımcılara Türkiye İMSAD’ın devam eden ve tamamlanmış 
çalışmaları hakkında bilgi verildi. Herbir dernek yöneticisi toplantıda sektör ve dernek ile ilgili bilgi 
paylaşımında bulundu.  
 

➢ İKSD Akın Alıkçıoğlu: Sektörlerinde 115 ülkeye ihracat yapıldığı, torba kanunla 
Mayıs ayından itibaren denetim firmalarının e-atama ile belirleneceği, denetim 
için proje bedelinin %1,5 fiyatın kesinleştiğini, şartnamelerde yabancı 
standartlara yer verilmesinin yerli üreticilere sıkıntılar yaşattığı bilgilerini 
aktardı. Fuarlara yönelik tüm derneklerle ortaklaşa ezber bozan bir çalışma 
yapılabileceğini söyledi. Denetim konusunda kamu kuruluşları ile görüşmeler 
yaptıklarını paylaştı. 

 

 

Yeni Üyelerimiz 

Temmuz ayı içerisinde yeni üyemiz Layher’in aramıza katılmasıyla üye sayımız 25’e 
yükselmiştir.  Layher firmasını 1945 yılında  Wilhelm LAYHER, Güglingen- Eibenbach’ta kurmuş 
olup 140’tan fazla uluslararası alt kuruluş ve hizmet merkezinde iskele sistemleri ve 
malzemeleri konusunda hizmet vermektedir.   

 

Derneğimiz İle İlgili Haberler 

Derneğimizle ilgili Yapı Malzeme ve ST sektörel dergilerinde  yayınlanan haber ve röportajlar bülten 
ekinde bilgilerinize sunulmuştur.  
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Yeni Üyelerimizle Birlikte Üye Tablomuz  

 

 


