
Derneğinizin faaliyetleri ve üyelik 
gelişimini göz önüne aldığımızda, 
bugünkü durumunu nasıl değer-
lendiriyorsunuz?
Derneğimizin sektörü geniş kapsamlı ve 
güçlü olarak temsil etmesi önemliydi.
2017 yılını sektörün öncü firmalarını der-
neğimizin bünyesine katarak 18 üye ile
kapatmıştık. 2018 yılında hedefimiz 24 
üyeydi. Temmuz ayı itibari ile bu hedefi-
mize ulaştık. Ayrıca dernek ilk kuruldu-
ğunda tüzüğe göre Türkiye’de faaliyet 
gösteren yabancı menşeili üyeleri alamı-
yorduk. Bu konu; hem sektördeki yabancı 
menşeili firmaların derneğe teveccühü 
hem de Yönetim Kurulu ve üyelerle konu 
tekrar değerlendirilerek tüzük değişikliği 
ile aşılmış oldu. Zira yurtiçinde faaliyet 
gösteren sektördeki yabancı üyeler aynı 
zamanda dünya pazarında lider ve öncü 
firmalar, bu anlamda derneğimize güç ve 
ayrı bir renk katacakları aşikardır.

Önümüzdeki dönem için beklenti-
leriniz ve planlarınız hakkında bi-
raz bilgi verir
misiniz?
Türk İnşaat Sektörünün son 15 yılda ya-
şadığı yüksek büyümeye paralel olarak
kalıp ve iskele üreticileri de ciddi bir büyü-
me sağlamış, ürün portföylerini ve ihracat
pazarlarını genişletmişlerdir. Sektör başta 
Rusya, ABD, Fransa, İtalya, Kazakistan,
Hindistan, Irak, İran, Malezya, Cezayir, 
Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan olmak 
üzere dünyanın 115 ülkesine ihracat yap-
maktadır.

İKSD; İskele ve Kalıp sektörünün önde 
gelen firmaları tarafından temsil edilmek-
tedir. Bu anlamda sektörü kamuoyuna 
daha fazla tanıtmak, ulusal ve uluslara-
rası pazarda üyelerimizin rekabet gücünü 
arttırmak pazar payını geliştirmek istiyo-
ruz.
Türkiye’de faaliyette bulunan tüm sektör-
lerde olduğu gibi bizim sektöründe diğer
sektörlere benzer aşağıda başlıklarda 
özetleyeceğimiz çözüm bekleyen sorun-
ları vardır:
* Küçük ve Orta ölçekli firmalardan olu-
şan sektörde ürün ve hizmet
benzerliği açısından katı bir fiyat rekabeti 
yaşanmakta olup,yeterli
sermaye ve know-how birikimi sağlana-
mamaktadır, bu da yerli firmalarımızın ya-
bancılarla gerek iç gerekse dış pazarda 
rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.
* Standartların uygulanmaması, denetim 
eksikliğinden dolayı haksız
rekabet kaynaklı karlılık sorunları ve iş 
sağlığı ve güvenliği sorunları
mevcuttur.
* Karlılığın çok düşük olduğu sıfıra yak-
laştığı bir ortamda , teknoloji yenileşim ve 
Ar-Ge yatırımlarının yapılamaması, reka-
bette geri kalınmasına neden olmaktadır. 
Dernek yönetimi olarak tüm bu ihtiyaçlara 
yönelik resmi ve özel kuruluşlarla strate-
jik iş birlikleri yapmak, mesleki standartlar 
ve iş etiğini geliştirmek, üye firmalarımı-
zın çalışma şekillerini iyileştirmek geliştir-
mek, iş kazalarının önlenmesinde aktif rol 
almayı hedeflemekteyiz.

Son olarak eklemek istedikleriniz?
Dünyada ekonomik savaşların ve reka-
betin arttığı bir dönemde kırılgan bir eko-
nomiye de sahip olduğumuz için yurtiçi ve 
yurtdışı pazarlarda zorlukların yaşanaca-
ğı aşikardır. Bu zorlukları; fark yaratarak, 
kalitemizi arttırarak, ürün portföyümüzü 
müşteri ihtiyaçları doğrultusunda zengin-
leştirerek, modern pazarlama tekniklerini 
kullanarak, güçlü ekiplerle ve ortak akılla 
aşabileceğimizi düşünüyorum.
Tüm sektörlerimize başarılar diliyorum.

Dosya

İKSD; İskele ve Kalıp sektörünün önde 
gelen firmaları tarafından temsil edilmek-
te olan İskele Kalıp Sanayicileri Derneği 
(İKSD) sektörün sorunları, çözümleri ve 
sektörel işbirlikleri konusunda çalışma-
lar yürütmeye devam etmekte. Üye fir-
maların tümü; standartlar doğrultusunda 
üretim yapan gerek ulusal gerekse ulus-
lararası ölçekte önemli projelere danış-
manlık, malzeme satışı, kiralama ve satış 
sonrası destek hizmeti vermekteler.
İskele Kalıp Sanayicileri Derneği Genel 
Sekreteri Akın Alıkçıoğlu ile bu ayki dosya 
konumuz çerçevesinde bir röportaj çalış-
ması gerçekleştirdik. Dernek hakkındaki 
sorularımızı yanıtlayan sayın Alıkçıoğ-
lu’na teşekkür ediyor, çalışmalarında ba-
şarılar diliyoruz.

Öncelikle derneğinizin kısa tarih-

çesine değinerek kurum yapınız 
ve faaliyetlerinizden bahseder mi-
siniz?
İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) 
2017 yılında kurulan yeni bir dernek.
Üye firmalarımızın tümü; standartlar doğ-
rultusunda üretim yapan gerek ulusal
gerekse uluslararası ölçekte önemli ko-
nut, baraj, ticari bina, havaalanı, hastane, 
yol metro, endüstriyel projeler vb inşaat-
larında proje, danışmanlık, yan sanayi, 
malzeme satışı, kiralama ve satış sonrası 
destek hizmeti vermektedirler.
Yeni kurulan bir dernek olarak birincil ön-
celiklerimiz; derneği ve derneğin kuruluş
amaçlarını kamuoyuna anlatmak, dernek 
üyelerimizin sektörel sorunlarına ortak 
akılla tüm paydaşlarımızla birlikte çözüm 
üretmeye çalışarak sektörün ulusal, ulus-
lararası rekabet gücüne katkı sağlamaktır.

Üyelerimizin tamamı standartlar doğrultu-
sunda üretim yapıyor, ancak sektörde
standart dışı üretim ve proje uygulama-
larına karşı kamu otoritesi nezdinde ye-
terince denetimin olmaması, standart 
dışı üretim ile maliyet avantajı sağlayarak 
haksız rekabet yaratan firmalardan dola-
yı üyelerimiz ciddi rahatsızlık duyuyorlar. 
Biz bu konuların çözümlerine yönelik ilgili 
bakanlıklar, TSE, KOSGEB, TUBİTAK, 
Yapı Denetim Firmaları Birliği, meslek 
odaları, belediyeler nezdinde görüşmeler 
yaparak, raporlar hazırlayarak aksiyonlar 
almaya başladık. Bu girişimler sonucun-
da olumlu sonuçlarda alınıyor. Fakat der-
nek yönetimi olarak sorunların tamamının 
hemen çözülemeyeceğinin, uzun ve çok 
emek isteyen bir yolculuk gerektirdiğinin 
de farkındayız.

“Sorunların çözümü 
uzun ve emek isteyen bir yolculuk 

gerektiriyor”
“Üyelerimizin tamamı standartlar doğrultusunda üretim yapıyor, ancak sektörde standart 
dışı üretim ve proje uygulamalarına karşı kamu otoritesi nezdinde yeterince denetimin 
olmaması, standart dışı üretim ile maliyet avantajı sağlayarak haksız rekabet yaratan 

firmalardan dolayı üyelerimiz ciddi rahatsızlık duyuyorlar.”
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