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Öncelikle 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.”
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TSE’nin, TS EN 12810-12811 stan-
dartlarını Türkiye’de uygula-
maya alması ile birlikte güvenli 
iskele bilincinin iç piyasada oluş-
maya başladığını ve sektörün 
öncüleri tarafından hemen kul-
lanılmaya başlandığını söyleye-
biliriz. Bugün çevremize baktı-
ğımızda inşa halindeki binaların 
pek çoğunda kaliteli ve standart-
lara uygun iskelelerin yaygınlaş-
tığını söyleyebiliriz. 

Ancak, standartların uygulama-
ya alınması ile piyasada gerçek-
ten doğru uygulanması arasın-
da ciddi farklar var. 

Peki, sizce güvenli iskele konu-
sundaki denetimler yeterli mi? 
Denetim yetersizliği sektörün 
gelişimine sekte vuruyor mu?
Uzaktan baktığımızda bize güzel 
görünen bazı iskelelerin mevcut 
standartların şartlarını sağlaya-
madıkları ve gerekli sertifikalara 
haiz olmadıkları da bilinen bir ger-
çek. Burada maalesef Türkiye’de 
pek çok alanda zaafımız olan de-
netim yetersizliğinin sektörümüz-
deki yansımasını görüyoruz. 

Sahadaki uygulamaların doğru 
ve etkin denetlenmiyor olması, 
özellikle bu işe gönül vermiş her 
şeyi standartlara uygun ve doğ-
ru yapmak üzere yola çıkmış de-
ğerli üyelerimizin haksız rekabet 
ile karşı karşıya kalmalarına yol 
açıyor. Ama çok daha önemlisi 
standartların tam uygulanmama-
sı neticesinde, sektörün kanayan 
yarası olan yüksekten düşme ka-
zalarının önüne geçemiyoruz ve 
ne yazık ki bu alanda kayıplarımız 
devam ediyor. Biz bu konuların 
çözümlerine yönelik ilgili Bakan-
lıklar, TSE, Yapı Denetim Firmaları 

Birliği, meslek odaları, belediye-
ler nezdinde görüşmeler yaparak, 
raporlar hazırlayarak aksiyonlar 
almaya başladık. Bu girişimler so-
nucunda olumlu sonuçlarda alı-
nıyor fakat dernek yönetimi ola-
rak sorunların tamamının hemen 
çözülemeyeceğinin, uzun ve çok 
emek isteyen bir yolculuk gerek-
tirdiğinin de farkındayız.

İskele üreticileri için getirilen dü-
zenlemeler hakkındaki yorumla-
rınız nedir? 
İskele üreticilerinin standartlarla 
denetlenmesi son derece doğ-
ru ve yerinde bir uygulama, bu 
manada gelişmiş ülkelerde ge-
çerli uygulamaların ülkemizde 
de hayata geçirilmesi gerçekten 
önemsenmesi gereken bir adım. 
Ancak, işini doğru yapmaya çalı-
şan ve bu düzenlemelere uygun 
hareket eden firmaların destek-
lenmesi, sisteme dahil olmadık-
ları için düzenlemeleri hiçe saya-
rak iş güvenliği riskine rağmen 
rant elde etmeye çalışan firma-
ların ise ayıklanması gerekir. Bu 
da tabii yine denetim yetersizliği 
konusunu gündeme getiriyor

Yurtdışındaki iskele kullanım alış-
kanlıklarıyla, Türkiye’deki iskele 
kullanım alışkanlıklarını karşılaş-
tırmak gerekirse, neler söylersiniz?
Farklı coğrafyalarda, haliyle o böl-
genin dinamikleri ve alışkanlıkları 

ile oluşmuş farklı uygulamalar var. 
Bunların hangisinin Türkiye’ye 
daha uygun olduğunu, kendimizi 
neye ve kime göre kıyaslayacağı-
mız aslında bizimde dernek ola-
rak halen üzerinde düşünmeye 
ve çalışmaya devam ettiğimiz bir 
konu. Burada üzerinde durmak is-
tediğim konu; getirilecek düzen-
lemelerin ve denetleme mekaniz-
malarının uygulanabilir olmasına 
dikkat etmemiz gerektiğidir. 

Sistemi kurgularken, yurt dışın-
daki uygulamalardan dersler çı-
kartmamız, hem üreticileri hem 
de uygulamacı ve kullanıcıları bir 
arada düşünerek sahada iş gü-
venliğini en üst seviyede tutan 
ama inşaatların yapılmasını da 
sekteye uğratmayacak bir dene-
tim sistemini oluşturmamız lazım.

Son olarak son dönemlerde gün-
dem oluşturan kalıp altı iskele 
konusu hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Kalıp altı iskeleler için TSE TS EN 
12812-12813 standartlarının ülke-
mizde uygulanmaya başlanma-
sı yönünde önemli çalışmalar 
yapıyor ve bizlerde İKSD olarak 
bu çalışmalara önemli katkılar 
sağlamaya çalışıyoruz. Umarım 
tüm bu emeklerimiz sayesinde 
inşaat sektörümüz çok daha gü-
venli ve daha verimli bir çalış-
ma ortamına kavuşur.


