














İ
skele Kalıp Sanayicileri Derneği 

(İKSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ku-

bilay Tüfekçi, Türk inşaat sektörü-

nün son 15 yılda yaşadığı yüksek bü-

yümeye paralel olarak kalıp ve iskele 

üreticilerinin de ciddi bir büyüme sağ-

ladığını söyledi. Dünya genelinde Av-

rupalı firmaların öncülüğündeki iskele 

kalıp sektörünün yıllık cirosunun yak-

laşık 6-7 milyar dolar büyüklüğe sahip 

olduğu öngörüldüğünü belirten Tü-

fekçi, Türkiye’deki bu büyüklüğün 400 

milyon dolar civarında olduğunu tah-

min ettiklerini kaydetti. Tüfekçi, sek-

törde irili-ufaklı 300’ün üstünde fir-

manın faaliyet gösterdiğini ifade etti. 

Tüm dünyada 115 ülkeye ihracat 

gerçekleştirdiklerinin altını çizen Tü-

fekçi, “Mevcut ihracat pazarlarında da 

dünyadaki ticaret savaşlarının getirdiği 

belirsizlik ortamı ile daralmalar gözlem-

lenmektedir. Bu sebeple üyelerimiz ara-

sında daha uzak coğrafyada yeni pazar-

lar arayanlar mevcuttur. Dernek olarak 

üyelerimize bu konuda destek olmak 

amacıyla, ortak yurt dışı fuar katılımla-

rı veya iş heyetleri düzenlemek gibi gi-

rişimlerimiz olacak” dedi. Tüfekçi, ülke 

genelinde yapılan inşaatların yaklaşık 

yüzde 50’sinde geleneksel kara kalıp 

sistemlerinin kullanıldığını belirterek, 

büyük şehirlerde endüstriyel kalıp kul-

lanımının çok yaygın olmasına rağmen, 

diğer şehirlerde aynı oranı yakalanma-

sının pek mümkün olamadığını aktardı. 

Sektörün önümüzdeki dönemde çok 

hızla kara kalıptan endüstriyel kalıp sis-

temine geçerek, hem verimlilik hem de 

iş güvenliği anlamında önemli adımla-

rı atacağını öngördüklerini dile getiren 

Tüfekçi, DÜNYA İnşaat Dergisi’nin soru-

larını şöyle yanıtladı:

- İKSD’nin tarihçesi, faaliyetleri ve 

etkinlikleri hakkında bilgi verir mi-

siniz? Derneğiniz, sektörün yüzde 

kaçını temsil ediyor?

TÜFEKÇİ: İKSD, 2017 yılı başında 

kuruldu. İKSD, Türkiye’nin önde ge-

len yerli ve Türkiye’de hizmet veren 

yabancı menşeli kalıp, iskele ve il-

gili ekipman üreticilerini çatısı altın-

da toplayan, sektörün kamu, sanayi, 

üniversiteler de dahil tüm paydaşları 

ile birlikte gelişimini, güvenli ve sağlık-

lı büyümesini amaç edinmiş bir sektö-

rel dernektir. Derneğimizde sektörün 

önde gelen firmaları temsil edilmek-

te olup, İKSD, bugün itibariyle kalıp 

ve iskele sanayicilerini hem sayısal ve 

hem de nitelik olarak, temsil eden tek 

çatıdır. İKSD bünyesinde yerli ve ya-

bancı menşeli 24 üyemiz bulunmak-

tadır. Üye firmalarımız, iskele ve kalıp 

sektöründe gerek ulusal gerekse ulus-

lararası ölçekte önemli konut, baraj, 

ticari bina, havaalanı, yol, metro gibi 

projelerde danışmanlık, malzeme sa-

tışı ve kiralaması, satış sonrası destek 

ve tedarik hizmetleri vermektedirler. 

Yeni kurulan bir Dernek olarak ön-

celiğimiz, İKSD’yi ve İKSD’nin kuru-

luş amaçlarını kamuoyuna anlatmak, 

dernek üyelerimizin sektörel sorunla-

rına ortak akılla tüm paydaşlarımız-

la birlikte çözüm üretmeye çalışarak 

sektörün ulusal ve uluslararası reka-

bet gücüne katkı sağlamaktır.

- Derneğin özellikle iş sağlığı ve gü-

venliğine yönelik çalışmalarınızdan 

bahseder misiniz?

TÜFEKÇİ: İnşaat sektöründe her yıl 40 

bine yakın iş kazası oluyor ve maalesef 

500'e yakın kişi hayatını kaybediyor. 

Bunların yüzde 40'ının yüksekte çalış-

ma sırasında yaşanan kazalar olduğu 

görülüyor. Kazaların nedenleri araştı-

rıldığında ise standart dışı iskele ve di-

ğer geçici inşaat ekipmanlarının kulla-

nımı, gerekli önlemlerin alınmaması, 

bilinçsizlik, iş kültürünün eksikliği gibi 

faktörlerden dolayı olduğu ortaya çıkı-

yor. Benzer durum taşıyıcı nitelikli dö-

şeme kalıp iskelelerinde de aynı şekil-

de gözlemleniyor, özellikle taşıyıcı ka-

lıp iskelelerinde ciddi bir mühendislik 

hesabı gerekiyor. Tasarım kabulleri ha-

talı alındığında, olası ek yükler dikka-

te alınmadığında veya hesaplamaların 

doğru yapılmadığı noktada iş kazaları 

kaçınılmaz oluyor. Maalesef yapılması 

gerekli hesaplar yapılmadan, fen ku-

ralları işletilmeden, sadece sahadaki 

kalfa niteliğini haiz çalışanların bilgisi 

ve tecrübesi dahilinde ilerleyen inşa-

atların sayısı da azımsanmayacak bü-

yüklükte olup, tabii bu da şantiyele-

rimizdeki risklerimizi daha da artıran 

bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde cephe iskelesiyle ilgili Türk 

Standardları Enstitüsü’nün (TSE) çıkar-

mış olduğu TS EN 12810, 12811 gi-

bi yürürlüğe girmiş standartlarımız bu-

lunmaktadır. İKSD üyeleri öncelikle bu 

standartları benimsemiş ve bu stan-

dartlar doğrultusunda üretim ve pro-

jelendirme yapma kararlılığında şirket-

lerdir. Sektörde bu bilincin yerleşmesi, 

standartlar doğrultusunda üretim ve 

projelendirme yapan firmalar ile yap-

mayanlar arasındaki farkların dikkate 

alınıyor olması haksız rekabeti orta-

dan kaldırabileceği gibi denetim, bilgi 

ve uygulama eksikliklerinden dolayı iş 

güvenliğine yönelik riskleri de en aza 

indirerek sektörümüzün genel menfa-

atlerine hizmet edeceği hiç şüphesiz-

dir. Türkiye’nin farklı illerinde inşaatla 

ilgili işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 

koşullarının iyileştirilmesi kapsamında 

iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, 

inşaat sektörü yönetici ve çalışanlarına 

yönelik düzenlenen "Güvenli İnşaat” 

sempozyumlarında T.C. Aile Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlik-

te paydaş olarak sunum yaparak, gü-

venli iskele kurulumunu sergileyerek 

destek olduk. Dört ilde yaklaşık 2 bin 

kişinin katıldığı sempozyumlarda inşa-

at sektöründe iş kazalarının ve mes-

lek hastalıklarının azaltılmasına yöne-

lik iyi uygulama örnekleri aktarıldı. Ko-

nusunda uzman kişilerle birlikte inşaat 

sektörünün ilgili tüm paydaşlarının ka-

tılımıyla; ana teması "Geleceğimizi Gü-

venle İnşa Edelim" olan "Güvenli İnşa-

at Sempozyumu" başarıyla gerçekleş-

tirilmiş Derneğimizin tanıtımı için de iyi 

bir fırsat olmuştur. 

www.dunyainsaat.com.tr
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Konuk

İKSD Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Tüfekçi: 

“Güçlü denetim ve

standardizasyon sektörü geliştirir”

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. 

İSKELE - KALIP l DERNEK l İKSD

26  ST İskele-Kalıp TEMMUZ 2018

DOSYA

36 Mayıs 2018

Ö ncelikle İskele Kalıp Sa-nayicileri Derneği hakkın-da bilgi verir misiniz?İKSD, Türkiye’nin önde gelen ka-lıp, iskele ve ilgili ekipman üre-ticilerini çatısı altında toplayan, sektörün kamu, sanayi, üniver-siteler de dahil tüm paydaşları ile birlikte gelişimini, güvenli ve sağlıklı büyümesini amaç edin-miş bir sektörel dernektir.Yeni kurulan bir dernek ola-rak önceliklerimiz; derneği ve derneğin kuruluş amaçlarını kamuoyuna anlatmak, sektörel sorunlara ortak akılla birlikte çözüm üretmeye çalışarak sek-törün ulusal, uluslararası reka-

bet gücüne katkı sağlamaktır.Derneğimizde sektörün önde gelen firmaları sadece birer kişi ile temsil ediliyor oldukları için, İKSD’nin kalıp ve iskele sanayi-cilerini gerçek anlamda, hem sayısal hem de nitelik olarak, temsil eden tek çatı olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim.Türkiye’deki iskele kalıp sanayi-sini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce sektör otomasyon geçişine ayak uydurabildi mi?Günümüzde modern yapıların hızlı, kaliteli ve güvenli bir şe-kilde yapılmasını sağlayan en önemli unsurların başında tek-nolojik kalıp ve iskele sistemle-

rinin kullanılması geliyor. Kalıp ve iskele sistemleri, konut, AVM, otel, stadyum, hastane, kamu binaları, kültürel yapılar, köprü, baraj, endüstriyel projeler gibi her türlü yapıda kullanılıyor.Türk müteahhitlik sektörünün yıllardır süregelen yurtdışı başarı-ları ve son yıllarda pek çok mega proje ile desteklenmiş iç piyasa-nın olumlu etkileri, inşaat sektö-rüne hizmet veren yerli iskele ve kalıp sanayiimizin gelişmesinde çok önemli katkılar sağlamıştır. Artan talep ve kalite beklentisi-nin kalıp ve iskele üreticilerinin otomasyona ağırlık vermesinde itici güç olduğunu inkâr edeme-yiz. Sektörde otomasyonun ve robot kullanımının arttığını göz-lemlemekle birlikte henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını, firmaların belirli alanlarda uzmanlaşmaları ile birlikte otomasyon etkisinin, ölçek ekonomilerini yakalama anlamında, yansımalarının daha da güçleneceğini söyleyebilirim.Temmuz 2015’te güvenli iskele-lerin zorunluluğuyla ilgili yeni bir yönetmelik yayınlanmıştı. Sizce bu yönetmelikle standartlarda belirgin bir iyileşme gözlendi mi?

Teknolojik Kalıp ve İskele Sistemleriyle Daha Hızlı,
Daha Güvenli ve Daha Kaliteli 

Günümüzde modern yapıların hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde yapılmasında teknolojik 

kalıp ve iskele sistemlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan İKSD (İskele Kalıp Sanayicileri 

Derneği) Başkanı Kubilay Tüfekçi, kalıp ve iskele üreticilerinin otomasyona ağırlık 

vermesindeki itici gücü, artan taleplere ve kalite beklentisine bağlıyor. TS EN 12810-12811 

standartlarının Türkiye’de uygulanmasıyla güvenli iskele bilincinin iç piyasada oluşmaya 

başladığını ve sektörün öncülerinin hemen güvenli iskele kullanımına geçtiğini söyleyen 

Tüfekçi, standartların uygulamaya alınması ile doğru uygulanması arasında ciddi farklar 

olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor: “Uzaktan baktığımızda bize güzel görünen bazı iskelelerin 

mevcut standartların şartlarını sağlayamadıkları ve gerekli sertifikalara haiz olmadıkları 

da bilinen bir gerçek. Burada maalesef Türkiye’de pek çok alanda zaafımız olan denetim 

yetersizliğinin sektörümüzdeki yansımasını görüyoruz.”

İskele Kalıp SanayicileriDerneği Başkanı Kubilay Tüfekçi



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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Akın Alıkçıoğlu 
İskele Kalıp Sanayicileri 
Derneği Genel Sekreteri

interneti, yapay zeka, big data, 3D printer 

ile her alanda üretim gibi konuların gün-

celliği ve inşaat sektörünün son 20-30 yıl-

da ciddi verimlilik artışları sağlayamamış 

olması gibi konuları dikkate aldığımızda, 

sektörümüzün yeni bir teknolojik sıçrama-

nın eşiğinde olduğunu söylemek kehanet 

sayılmamalıdır. Müşteri beklentileri gü-

nümüzde hızla değişiyor ve bu değişime 

ayak uydurmak gerekiyor. Sonuçta bizim 

sektörümüzde müşteriler; kolay kullanıla-

bilen, ekonomik, zaman kazandıran, az 

sayıda parçadan oluşan, sahada kontrol 

edilmesi kolay, sağlam ve uzun ömürlü, 

iş güvenliğini en üst düzeyde sağlayan 

ürünler bekliyorlar. Bu beklentilere tek-

nolojiyi etkin şekilde kullanarak uygun 

çözüm üretebilmek bizler için son derece 

önem kazanıyor.

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği 

(İKSD) hakkında kısaca!

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD), 

2017 yılı başında kuruldu. İKSD, Türki-

ye’nin önde gelen yerli ve Türkiye’de hiz-

met veren yabancı menşeli  kalıp, iskele 

ve ilgili ekipman üreticilerini çatısı altında 

toplayan, sektörün kamu, sanayi, üniver-

siteler de dahil tüm paydaşları ile birlikte 

gelişimini, güvenli ve sağlıklı büyümesini 

amaç edinmiş bir sektörel dernektir.

Derneğimizde sektörün önde gelen fir-

maları temsil edilmekte olup, İKSD, bu-

gün itibariyle  kalıp ve iskele sanayicile-

rini hem sayısal ve hem de nitelik olarak, 

temsil eden tek çatıdır. Şu an için İKSD 

bünyesinde yerli ve yabancı menşeli 24 

üyemiz bulunmaktadır. Üye firmalarımız, 

iskele ve kalıp sektöründe gerek ulusal 

gerekse uluslararası ölçekte önemli ko-

nut, baraj, ticari bina, havaalanı, yol, met-

ro gibi projelerde danışmanlık, malzeme 

satışı ve kiralaması, satış sonrası destek 

ve tedarik hizmetleri vermektedirler.

Yeni kurulan bir dernek olarak önceliği-

miz, İKSD’yi ve İKSD’nin kuruluş amaç-

larını kamuoyuna anlatmak, dernek üye-

lerimizin sektörel sorunlarına ortak akılla 

tüm paydaşlarımızla birlikte çözüm üret-

meye çalışarak sektörün ulusal ve ulusla-

rarası rekabet gücüne katkı sağlamaktır.

Dünyada ekonomik savaşların ve reka-

betin arttığı bir dönemde bu zorlukları 

fark yaratarak, kalitemizi arttırarak, ürün 

portföyümüzü müşteri ihtiyaçları doğrul-

tusunda zenginleştirerek, modern pazar-

lama tekniklerini kullanarak, güçlü işbir-

likleri ile, nitelikli ekiplerle ve ortak akılla 

aşabileceğimizi düşünüyor, hep bu anla-

yışla sektöre ve Türkiye’ye değer katma-

ya çalışıyoruz.

Dosya

İnşaat sektöründe her yıl 40 bine yakın 

iş kazası oluyor ve maalesef 500’e ya-

kın kişi hayatını kaybediyor. Bunların 

%40’ının yüksekte çalışma sırasında ya-

şanan kazalar olduğu görülüyor. Kazala-

rın nedenleri araştırıldığında ise standart 

dışı iskele ve diğer geçici inşaat ekip-

manlarının kullanımı, gerekli önlemlerin 

alınmaması, bilinçsizlik, iş kültürünün 

eksikliği gibi faktörlerden dolayı olduğu 

ortaya çıkıyor. Benzer durum taşıyıcı ni-

telikli döşeme kalıp iskelelerinde de aynı 

şekilde gözlemleniyor, özellikle taşıyıcı 

kalıp iskelelerinde ciddi bir mühendislik 

hesabı gerekiyor. Tasarım kabulleri hatalı 

alındığında, olası ek yükler dikkate alın-

madığında veya hesaplamaların doğru 

yapılmadığı noktada iş kazaları kaçınıl-

maz oluyor. Maalesef yapılması gerekli 

hesaplar yapılmadan, fen kuralları işletil-

meden, sadece sahadaki kalfa niteliğini 

haiz çalışanların bilgisi ve tecrübesi dahi-

linde ilerleyen inşaatların sayısı da azım-

sanmayacak büyüklükte olup, tabii bu da 

şantiyelerimizdeki risklerimizi daha da ar-

tıran bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de hemen hemen tüm sektör-

lerde olduğu gibi inşaat sektöründe de 

standardizasyon ve yeterli denetimin ya-

pılamadığı önemli bir husus olarak göze 

çarpmaktadır. Standartlar doğrultusunda 

projelerin kontrolü pek tabi ki çok önemli-

dir, bilinmelidir ki standartlar, o iş dalında 

yaşanmış acı tecrübelerin tekrarlanma-

ması için geliştirilen uluslararası dokü-

mantasyonlardır. Ülkemizde cephe iske-

lesiyle ilgili TSE’nin çıkarmış olduğu TS 

EN 12810 ve 12811 gibi yürürlüğe girmiş 

standartlarımız bulunmaktadır. İKSD üye-

leri öncelikle bu standartları benimsemiş 

ve bu standartlar doğrultusunda üretim 

ve projelendirme yapma kararlılığında 

şirketlerdir. 

Standartlara uygun ve sertifikayı haiz 

ekipman kullanmayı sigorta poliçesi al-

maya benzetebiliriz, belki başta ek ma-

liyet getiriyormuş gibi görünebilir, ancak 

şantiyelerimizde risklerimizi azaltmanın, 

olası acı tecrübelerden zarar görmeme-

nin de en akılcı yolu budur. 

Sektörde bu bilincin yerleşmesi, standart-

lar doğrultusunda üretim ve projelendir-

me yapan firmalar ile yapmayanlar ara-

sındaki farkların dikkate alınıyor olması 

haksız rekabeti ortadan kaldırabileceği 

gibi denetim, bilgi ve uygulama eksik-

liklerinden dolayı  iş güvenliğine yönelik 

riskleri de en aza indirerek sektörümüzün 

genel menfaatlerine hizmet edeceği hiç 

şüphesizdir.

İnşaatlarda Endüstriyel Kalıp 

Sistemine geçmenin gerekliliği: 

Türkiye genelinde yapılan inşaatların 

yaklaşık %50’sinde geleneksel kara kalıp 

kullanılmaktadır. Büyük şehirlerde en-

düstriyel kalıp kullanımı çok yaygın olma-

sına rağmen, diğer şehirlerde aynı oranı 

yakalamak pek mümkün olamamaktadır. 

Sektörün önümüzdeki dönemde çok hızla 

kara kalıptan endüstriyel kalıp sistemine 

geçerek hem verimlilik hem de iş güven-

liği anlamında önemli adımlar atacağını 

öngörüyoruz.

Zira geleneksel yöntemlerle kullanılan 

kalıplar  günümüzün ihtiyaçlarını artık 

karşılayamıyor. İş hayatının her alanında 

olduğu gibi inşaat sektörü de çok değişti 

ve değişmeye devam ediyor:

- Artık zaman çok önemli, işlerin süresi çok 

kısaldı, buna karşılık hacimleri büyüdü,

- Kalite anlayışı çok gelişti,

- İnsan sağlığına verilen önem arttı ve iş 

güvenliği anlayışı gelişti. 

Bütün bu değişimler ve ortaya çıkan yeni 

ihtiyaçlar, inşaat sektörünün altında ona 

hizmet eden ve tam anlamıyla bir uzman-

lık alanı olan kalıp ve iskele sektörünün 

gelişmesinde en önemli rolü oynamıştır.

Teknoloji ve Yenileşim :

İKSD olarak ArGe, sektörümüzde bizlerin 

önceliklendirdiği konuların başında yer 

almaktadır. Zira Endüstri 4.0, nesnelerin 

Şantiyelerde iş güvenliğinin sağlanabilmesinde 

İskele Sistemlerinin rolü ve 

denetim mekanizması

“Günümüzde yapıların hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağlayan en 

önemli unsurların başında teknolojik kalıp ve iskele sistemlerinin kullanılması gelmektedir. 

Türk İnşaat Sektörünün son 15 yılda yaşadığı yüksek büyümeye paralel olarak kalıp ve 

iskele üreticileri de ciddi bir büyüme sağlamış, ürün portföylerini ve ihracat pazarlarını 

genişletmişlerdir.”
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“Sektörümüzdeki firmalar 

başta Rusya, Fransa, 

İtalya, Kazakistan, Irak, 

Cezayir, Katar, Kuveyt, 

Suudi Arabistan olmak 

üzere A.B.D, Avustralya, 

Endonezya, Malezya, 

Hindistan, Hollanda, İsviçre, 

Küba, Tanzanya, Gine, 

Nijerya, Çad gibi ülkeleri de 

içeren geniş bir coğrafyada 

dünyanın 115 ülkesine ihracat 

yapmaktadır. Sektörümüzün 

dünya pazarındaki büyüklüğü 

7 milyar $’ın üzerinde 

olup Türkiye pazarının 

ise Almanya’dan sonra 

Avrupa’da 2. büyük pazar 

olarak 400 milyon $’ı aşan 

bir hacime sahip olduğu 

hesaplanmaktadır.”
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