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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Kasım Ayı Bülteni 

ODTÜ- İKSD Ortak Etkinlik Düzenledi 

İKSD olarak 19 Kasım 2018 tarihinde ODTÜ İnşaat Fakültesi master ve doktora 

öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Dernek üyelerimizden İNTEK Yönetim 

Kurulu üyesi Sn. Yiğit YAKAR öğrencilere kalıp çeşitleri, endüstriyel kalıp iyi 

uygulamalar ve kalıp hesaplama yöntemleri hakkında bilgi verdi. Dernek Genel 

Sekreteri Sn. Akın ALIKÇIOĞLU, dernek faaliyetleri ve iskele kalıp sektörü 

hakkında katılımcılara bilgi verdi. İlgili etkinliğe Ankara üyelerimizden Gürbüz, 

Tamer ve Destek’ in yöneticileri de katıldılar.  
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Dış Ticaret Komitesi Toplandı  

İKSD bünyesinde kurulan “Dış Ticaret  Komitesi” ikinci toplantısını İKSD Yönetim 

Kurulu Üyesi ve komite başkanı Sn. Bülent GÜLER’in ev sahipliğinde Mesa İmalat 

merkez ofisinde gerçekleştirmiştir.  

İkinci toplantıda; 2019-2020 yılları için yurtdışı hedef pazarların belirlenmesi, 

hedef pazarların önceliklendirilmesi konularına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde 

bulunuldu.  

Toplantı sonrasında Mesa İmalat üretim tesisleri birlikte gezildi.   

Dış Ticaret Komitesi 
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Üyemiz Mesa İmalat’dan Türkiye’de Bir İlk! 

Türkiye’de ilk olarak “TS EN 12812” ve “TS EN 12813” döşeme altı kalıp iskelesi 

sertifikalarını, MF40, MF60 ve MesaLock fincan tipi iskele sistemleri için 

üyelerimizden Mesa İmalat aldı.  

Mesa İmalat’ı ve yönetimini sektörün standardizasyonuna ve kalifikasyonuna  

katkı sağlayan çalışmalarından dolayı kutluyor, sektör için bu çalışmaların örnek 

olmasını temenni ediyoruz. 
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Eğitim Komitesi Toplandı  

Eğitim komitesi ikinci toplantısını Mart İskele ev sahipliğinde Sn. Hakan YILMAZ’ın 

komite başkanlığında gerçekleştirdi.  

Eğitim komitesi, sektörün ihtiyacı doğrultusunda eğitici ve teknik dokümanlar 

hazırlayacaktır.  

İlk hazırlanacak dokümanın çalışma iskeleleri hakkında tüm sektör paydaşlarına 

genel bilgi verecek içerikte rehber doküman olarak hazırlanması konusunda 

komite ortak karar almıştır. 

Eğitim Komitesi  
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Üye Ziyareti : Layher  

Dernek Yönetimi, yakın zamanda aramıza katılan üye firmamız Layher Genel 

Müdürü Sn. Tevfik CERAN’ı 29 Kasım 2018 tarihinde ziyaret etti. Görüşmede 

sektörel gelişmeler, dernek faaliyetleri ve ekonomik gelişmeler hakkında karşılıklı 

görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda Layher yeni idari binası ve tesisleri 

birlikte gezildi.   
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Yıldız Teknik Üniversitesi- İKSD Ortak Etkinlikler Gerçekleştirecek 

27 Kasım 2018 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet Berilgen ve Doç. Dr. Zeynep Işık ile yapılan toplantıda YTÜ 

İnşaat Fakültesi-İKSD’ nin birlikte ortak etkinlikler yapmasına yönelik prensipte 

anlaşıldı.  

Planlanan ilk etkinlik, Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşletmesi Tezsiz Yüksek Lisans 

Programı kapsamında "PM-Project Management Talks" seminerine 10 Aralık 

tarihinde dernek Genel Sekreteri Sn. Akın ALIKÇIOĞLU konuşmacı olarak 

katılacaktır. 

Ayrıca Mart 2019 tarihinde kalıp konusunda lisans öğrencilerine yönelik bir 

konferans düzenlenecek, iskele kurulum yarışmaları gerçekleştirilecek, staj ve 

şantiye ziyaretleri imkanlarıyla inşaat fakültesi öğrencilerinin mesleki 

gelişimlerine katkı sağlanacaktır.  

YTÜ Toplantı 
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Basında BİZ! 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kubilay TÜFEKÇİ’nin Yapı Malzeme dergisi Aralık 

2018 sayısı için sektör ve sektördeki gelişmelere dair yayınlanan yazısını bülten 

ekinde bilgilerinize sunarız.  

 

 


