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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Nisan Ayı Bülteni 

Okul&Sanayi İşbirliği Protokolünü İmzaladık  

30 Nisan 2019 tarihinde amacı; iskele ve kalıp sektörünün ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri 

bilen teknik insan gücünü yetiştirmek ve Milli Eğitim Bakanlığına inşaat teknolojisi alanında 

iskele ve kalıp sistemleri eğitim müfredatı kazandırmak olan Okul & Sanayi İşbirliği protokolü 

imzalandı. Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek kültür merkezinde Bahçelievler Türk Telekom 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve derneğimiz arasında imzalanan protokol törenine dernek 

yönetimimiz ve üyelerimizin yanında Bahçelievler Kaymakamı Sn. İlker ARIKAN, İl Milli Eğitim 

Müdür Yardımcısı Sn. Serkan GÜR, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Emin ÇIKRIKÇI, 

okul yöneticileri, eğitmenler, veliler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.   

Protokol Töreni 
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Bauma 2019 Fuarına Üyelerimizden Yoğun Katılım 

3 yılda bir Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşen "Bauma İnşaat Makine ve Malzemeleri 

Fuarı" 8- 14 Nisan 2019 tarihleri arasında Neue Messe'de gerçekleşti.    

Uluslararası basının da büyük ilgi gösterdiği Bauma Fuarı, başka hiçbir ticari olayın ses 

getirmediği kadar, dünya çapında, yankı uyandırmaktadır. 614.000 metrekare alanda 

düzenlenen fuara 3.700 katılımcı firma ve 620.000 ziyaretçi katıldı. 

Malzeme makineleri, madencilik makineleri, inşaat araçları ve ekipmanları, bina inşaat 

makineleri için son teknolojileri geniş bir yelpaze içinde sunan Bauma fuarına bu yıl 9 üyemiz 

katıldı. 

Bauma Fuarı 
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Gaziantep’te İKSD Etkinliği  

İKSD 24 Nisan 2019 tarihinde  Gaziantep’te bir günlük yoğun bir program gerçekleştirdi. 

Gaziantep üyemiz Tuton Metal’e yapılan ziyarette tesisler gezilerek üretim ve faaliyetler 

hakkında bilgi alındı. Tuton Metal temsilcisi Sn. Sinan UYTUN eşliğinde Gaziantep Ticaret Odası 

Başkanı Sn. Mehmet Tuncay YILDIRIM ziyaret edildi. Bu ziyaretin ardından Gaziantep 

Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencilerine Doç. Dr. Mehmet İshak Yüce’nin 

moderatörlüğünde iskele kalıp sektörü, iskele kalıp sistemleri ve kullanım alanları ve dernek 

faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Oldukça interaktif geçen etkinlikte öğrencilerin sektöre ve 

uygulamalara yönelik soruları cevaplandı. Gaziantep ziyaretinde ev sahipliği için Sn. Sinan 

UYTUN’a, üniversite etkinliğinde sunumları ve özverili desteği  nedeniyle  üyemiz Sn. Yiğit 

YAKAR’a dernek yönetimi tarafından teşekkür edildi. 

Gaziantep Etkinliği  
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ST Endüstri FM’de İKSD Programı  

Yalnızca endüstriye ve KOBİ’lere yönelik yayın yapan ilk radyo olan ST Endüstri Radyo’nun 2 

Nisan 2019 tarihinde dernek Genel Sekreterimiz Sn. Akın ALIKÇIOĞLU konuğu oldu. 

Programda Sn. Yeliz YİRMİBEŞ’in sorularını cevaplayan Sn. ALIKÇIOĞLU; iskele kalıp sektörü, 

sektörün öncelikli konuları, dernek faaliyetleri ve işbirlikleri hakkında bilgi verdi. 

 

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ziyareti 

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesine  fakülte Dekanı Prof. Dr. Sayın Hasan ERDAL’ın 

davetiyle İKSD adına ziyaret gerçekleştirildi. Tanışma amaçlı gerçekleştirilen ziyarette Teknoloji 

fakültesi eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı. İskele kalıp sektörü ve özellikle eğitim 

sektörüne yönelik dernek faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Toplantı sonucunda geleceğe 

yönelik ortak işbirlikleri konusunda karşılıklı mutabakat sağlandı.  

 


