
İ
skele Kalıp Sanayicileri Der-
neği, sektöre fayda sağlayacak 
çalışmalara imza atmaya de-
vam ediyor. Özellikle iş sağ-
lığı ve güvenliği konusunda 

farkındalık sağlamaya odaklanan 
Derneğin çalışmalarını, hedeflerini 
ve daha birçok konuyu, Genel Sek-
reter Akın Alıkçıoğlu ile konuştuk. 

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği 
(İKSD)’nin gündeminde yer alan 
çalışmalar hakkında bilgi verir mi-
siniz? 
Yeni kurulan bir dernek olarak bi-
rincil önceliklerimiz; derneği ve 
derneğin kuruluş amaçlarını ka-
muoyuna anlatmak, dernek üyele-
rimizin sektörel sorunlarına ortak 
akılla tüm paydaşlarımızla birlikte 
çözüm üretmeye çalışarak sektö-
rün ulusal, uluslararası rekabet gü-
cüne katkı sağlamak. Üyelerimizin 
tamamı standartlar doğrultusunda 
üretim yapıyor, ancak sektörde 
standart dışı üretim ve proje uy-
gulamalarına karşı kamu otorite-
si nezdinde yeterince denetimin 
olmaması, standart dışı üretim ile 
maliyet avantajı sağlayarak haksız 
rekabet yaratan firmalardan dolayı 
üyelerimiz ciddi rahatsızlık duyu-
yorlar. Biz bu konuların çözümle-
rine yönelik ilgili Bakanlıklar, TSE, 
Yapı Denetim Firmaları Birliği, 
meslek odaları, belediyeler nez-
dinde görüşmeler yaparak, rapor-
lar hazırlayarak aksiyonlar almaya 

başladık. Bu girişimler sonucunda 
olumlu sonuçlarda alınıyor.  Fakat 
dernek yönetimi olarak sorunların 
tamamının hemen çözülemeyece-
ğinin, uzun ve çok emek isteyen 
bir yolculuk gerektirdiğinin de far-
kındayız. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı ile “Güvenli İnşaat” konulu 
sempozyumlarda etkinliklere des-
tek veriyorsunuz. Bu çalışmaları-
nızı öğrenebilir miyiz? 
“Güvenli İnşaat” sempozyumları 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

“Uluslararası pazarda üyelerimizin 
rekabet gücünü arttırmak istiyoruz”
İKSD’nin iskele ve kalıp sektörünün önde gelen firmaları tarafından 
temsil edildiğini ifade eden İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Genel 
Sekreter Akın Alıkçıoğlu,  sektörü kamuoyuna daha fazla tanıtmak, ulusal 
ve uluslararası pazarda üyelerinin rekabet gücünü arttırmak istediklerini 
vurguluyor. 
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kanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Ge-
nel Müdürlüğü ile birlikte paydaş 
olarak gerçekleştirildi. Adana, Bur-
sa, Samsun ve İzmir illerinde ül-
kemizde inşaatla ilgili işyerlerinde 
iş sağlığı ve güvenliği koşullarının 
iyileştirilmesi kapsamında iş sağlığı 
ve güvenliği profesyonelleri, inşaat 
sektörü yönetici ve çalışanlarına 
yönelik düzenlenen “Güvenli İn-
şaat Sempozyum” larında dernek 
olarak stant ve sunum ile katılım 
gösterdik.  Dört ilde yaklaşık 2.000 
kişinin katıldığı sempozyumlarda 
inşaat sektöründe iş kazalarının ve 
meslek hastalıklarının azaltılması-
na yönelik iyi uygulama örnekleri 
aktarıldı. Konusunda uzman kişi-
lerle birlikte inşaat sektörünün il-
gili tüm paydaşlarının katılımıyla; 
ana teması “Geleceğimizi güvenle 
inşa edelim” olan “Güvenli İnşaat 
Sempozyumu” başarıyla gerçekleş-

tirilmiş, derneğimizin tanıtımı için 
de iyi bir fırsat olmuştur.  

Şantiyelerde iş güvenliğinin sağ-
lanabilmesinde iskele sistemleri-
nin rolü nedir? Sizce bu konuda 
yeterli denetim yapılıyor mu? 
İnşaat sektöründe her yıl 40 bine 
yakın iş kazası oluyor ve 500’e 
yakın kişi ölüyor. Bunların yüzde 
40’ı yüksekte çalışma sırasında 
yaşanan kazalar olduğu görülü-
yor. Kazaların nedenleri araştırıl-
dığında ise standart dışı iskele ve 
diğer geçici inşaat ekipmanları-
nın kullanımı, gerekli önlemlerin 
alınmaması, bilinçsizlik, iş kül-
türünün eksikliği gibi faktörler-
den dolayı olduğu ortaya çıkıyor. 
Bina içindeki kalıp iskelelerde de 
aynı şey söz konusu, ciddi bir mü-
hendislik hesabı gerekiyor. Yükü 
ekstradan yüklediğinizde ve he-
saplamaları doğru yapmadığınız 
noktada iş kazalarına neden olu-
yorsunuz. 
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Türkiye’de diğer tüm sektörlerde 
olduğu gibi standardizasyon ve 
denetim eksikliği var. Standartlar 
doğrultusunda projelerin kontro-
lü önemli. Cephe iskelesiyle ilgili 
TSE’nin çıkarmış olduğu standart-
lar var. Bizim üyelerimiz bu stan-
dartlar doğrultusunda üretim ve 
projelendirme yapıyor. Ayrıca pro-
jeler, uygulamalar iyi denetlenme-
diği noktada haksız rekabet ortaya 
çıkıyor. Standartlar doğrultusunda 
üretim ve projelendirme yapan 
ile yapmayan firmalar arasında 
maliyet farkı oluyor. Öte yandan 
denetim, bilgi ve uygulama eksik-
liklerinden dolayı iş sağlığı ve gü-
venliğine yönelik riskler de hiçbir 
zaman tam anlamıyla bertaraf edi-
lemiyor. 

Türkiye’de geleneksel kalıp kulla-
nımı yaygın. Son yıllarda ise en-
düstriyel kalıp sistemine bir geçiş 
yaşanıyor. Bu konudaki düşünce-
lerinizi öğrenebilir miyiz?  
Türkiye genelinde yapılan inşaat-

ların yaklaşık yüzde 50’sinde ge-
leneksel kara kalıp kullanılmakta-
dır. Büyük şehirlerde endüstriyel 
kalıp kullanımı çok yaygın olma-
sına rağmen, diğer şehirlerde aynı 
oranı yakalamak mümkün olma-
maktadır. Sektörün önümüzdeki 
dönemde çok hızla kara kalıptan 
endüstriyel kalıp sistemine geçe-
ceğini öngörüyoruz. Zira gelenek-
sel yöntemlerle kullanılan kalıplar 
günümüzün ihtiyaçlarını artık kar-
şılayamıyor. İş hayatının her ala-
nında olduğu gibi inşaat sektörü 
de çok değişti ve değişmeye devam 
ediyor. Artık zaman çok önem-
li, işlerin süresi çok kısaldı. Buna 
karşılık işlerin hacimleri büyüdü, 
- kalite anlayışı çok gelişti, - insan 
sağlığına verilen önem arttı ve iş 
güvenliği anlayışı gelişti.  Bütün 
bu değişimler ve ortaya çıkan ih-
tiyaçlar, inşaat sektörünün altında 
ona hizmet eden ve tam anlamıyla 
bir uzmanlık alanı olan kalıp ve 
iskele sektörünün ortaya çıkarak 
gelişmesine de neden oldu. 

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği 
önümüzdeki süreçte hangi başlık-
ları gündeme taşıyacak? Hedefler 
neler? 
İKSD; iskele ve kalıp sektörünün 
önde gelen firmaları tarafından 
temsil edilmektedir. Bu anlamda 
sektörü kamuoyuna daha fazla 
tanıtmak, ulusal ve uluslararası 
pazarda üyelerimizin rekabet gü-
cünü arttırmak istiyoruz. Zira üye 
firmaların tümü; standartlar doğ-
rultusunda üretim yapan, gerek 
ulusal gerekse uluslararası ölçekte 
önemli konut, baraj, ticari bina, 
havaalanı, hastane, yol metro, en-
düstriyel projeler vb inşaatlarında 
proje, danışmanlık, yan sanayi, 
malzeme satışı, kiralama ve satış 
sonrası destek hizmeti vermekte-
dirler.   İKSD üyeleri başta Rusya, 
ABD, Fransa, İtalya, Kazakistan, 
Hindistan, Irak, İran, Malezya, 
Cezayir, Katar, Kuveyt, Suudi Ara-
bistan olmak üzere dünyanın 115 
ülkesine ihracat yapmaktadır.  Ay-
rıca sektörün ihtiyaçlarına yönelik 
resmi ve özel kuruluşlarla stratejik 
iş birlikleri yapmak, mesleki stan-
dartlar ve iş etiğini geliştirmek, iş 
kazalarının önlenmesinde aktif rol 
almak diğer ana hedeflerimiz ara-
sında yer almaktadır. ©
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